
Valnesfjord I.L      

 

Postboks 1     
8215 VALNESFJORD                                                              
E-post:  
kontakt@valnesfjord.no 

Tlf:  
91812472 

Org.nr: 
975512886 

Konto.nr: 
4509.29.72643 

 

          
    

      

Hjemmeside: www.valnesfjord.no 
 

ÅRSMELDING FOR 2019 

Gruppe: Allidrett (1. og 2. klasse) 

Skrevet av: Elisabeth N Jenssen (barneidrettsansvarlig) 

 

Sammendrag:  

Da det tidligere har vært ulikt hvilket tilbud 1. og 2. klasse har hatt og hvordan dette har vært 

lagt opp ble det våren 2019 bestemt i styret at de ulike undergruppene sammen skulle legge opp 

et tilbud for 1. og 2. klasse. Målet med allidrettstilbudet er at de yngste skal få prøve alle de 

ulike aktivitetene Valnesfjord Idrettslag har og at alle skal få et likt tilbud de første årene. De har 

drevet med sesongbaserte aktiviteter og hatt tilbud om å delta i turneringer/renn. De ulike 

årstrinnene har hatt treninger felles på ski og hver for seg i andre aktiviteter. Trenere fra ulike 

undergrupper har bidratt ved behov. Tilbudet for 1. og 2. klassene skal evalueres våren 2020.  

 

 

Verv / Trenere / Lagledere:  

Ole Ragnar Jensen leder/kontaktperson/trener (2011) 2./3. klasse 

Yngve Iversen trener (2011) 2./3. klasse  

Per Johny Jonsson leder/kontaktperson våren 2019 (2012) 1./2.klasse  

Morten Johansen leder/kontaktperson høsten 2019(2012) 1./2.klasse 

Elisabeth Norheim Jenssen leder/kontaktperson (2013) 1.klasse 

Ingelin Ognedal, fotball (2013) 

Kristin Norheim Jakobsen, håndball (2013) 

Svein Idar Hansen, håndball (2012) 
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Beskrivelse av aktiviteter gjennom året:  

2.klasse våren 2019 (2011 kullet) var en del av allidrettsgruppa frem til sommeren. De hadde én 

trening i uken. De hadde ski den første perioden og deltok da på skigruppas aktivitet torsdager. 

Deltagerne hadde tilbud om å være med på Telenorkarusell og Actionrennet (individuell 

påmelding). Videre hadde de en periode med håndball og deltok i turnering på Mørkved. Siste del 

av vårsemesteret hadde de fotball. De spilte da sine første seriekamper før de rundet av semesteret 

med Rognanturneringen. 2011-kullet har hatt 11 aktive deltagere i 2019. Trener var Ole Ragnar 

Jenssen og Yngve Iversen.   

 

1. klasse våren 2019 (2012) hadde én trening i uken, onsdager. Leder/trener var Johny Jonsson. De 

deltok i skiaktivitet første del av semesteret, i Telnorkarusell og actionrennet (individuell 

påmelding). De hadde utover våren treninger med ulike ballaktiviteter før de rundet av semesteret 

med fotball og deltagelse i Rognanturneringen med 1 lag.  

 

Fra høsten 2019 har 1. og 2. klasse (2012 og 2013) fulgt årshjulet for allidrettsgruppa som de ulike 

undergruppene i VIL utarbeidet sammen. Første perioden var det fokus på fotball frem mot VIL-cup. 

3 lag deltok fra 1. klasse, 2 guttelag og 1 jentelag. 2 mix-lag deltok fra 2.klasse. Begge gruppene 

hadde sine treninger på kunstgressbanen hele denne perioden. Morten Johansen var trener for 2. 

klasse. Elisabeth Jenssen var trener for 1. klasse, sammen med Ingelin Ognedal, tidligere 

toppseriespiller. Engasjerte foreldre var også aktive bidragsytere for begge grupper.          

Etter VIL-cup var det fokus på håndball. I november deltok 2 lag fra 1. klasse på 

minihåndballturnering på Tverlandet. 1 spiller fra 2. klasse deltok sammen med lagene fra 1. 

klasse. Alle håndballtreningene har vært inne i idrettshallen. Kristin Norheim Jakobsen bidro som 

trener for 1.klasse i denne perioden. Svein Idar Hansen bidro som trener for 2. klasse. Begge 

gruppene er veldig fornøyd med hjelpen fra håndballgruppa. Foreldre har assistert på treningene 

etter beste evne ved behov.  

 

I 2019 har 2. klasse har hatt 7 aktive deltagere og 1. klasse 14 aktive deltagere.  
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Økonomi: 

Gruppa har ikke hatt egen økonomi.  

 

Materielloversikt:  

Gruppa har disponert utstyr tilhørende de ulike undergruppene.  

 

 

  


