
                      Årsmelding Allidretten 2020 
Styret i allidretten 2020 er: 

Leder: Lill Jeanette Jonassen. 

Kasserer: Marita Langgård. 

Medlem: Mille Frostad og Line Sørensen. 

 

Deltakelse/ aktiviteter: 

I år på Olsborg har det vært 20 barn med på allidretten. Det har vært en liten 
nedgang i år i forhold til i fjor (27).  På Karlstad har det ikke vært allidrett, pga 
convid 19 så har dem ikke hatt noen plass å ha allidrett, og pga lite hjelp av 
foreldre.  

Aktivitetene har vært litt utfordrende pga convid 19 og plassmangel. Vi har 
vært 3 gang i polarbadet, og resten av gangene har vi vært i hålen på skolen. 
Der har vi vært oppdelt i 2 grupper (5-6 åringene sammen og 7-9 åringene 
sammen) vi har hatt ulike leker, yoga, stafetter, dans osv. 

Det har fungert, men er selvfølgelig ikke optimalt. 

For å sikre deltakelse i barneidretten som et lavterskeltilbud, slik at alle barn i 
målgruppen skal kunne delta så er deltageravgiften satt til 100 kr pr deltaker. 
Den avgiften videreføres også til neste år.  

AKTIVITETSLEDERE 2020: 

På gruppen 7-9 år har Mille Frostad vært aktivitetsleder. 

På gruppen 5-6 år har Line Sørensen og Lill Jeanette Jonassen vært 
aktivitetsledere. 

Lill Jeanette Jonassen har vært kontaktperson for begge gruppene. 

UTSTYR: 

De utgiftene vi har hatt i år, har vært inngang på polarbadet. Vi har også vært 
med og støttet pumptracbanen på Olsborg med 7000 kr. 

 



VIDERE ARBEID: 

-Fortsette å gi tilbud om allidrett på Olsborg og Karlstad. 

-Håpe på normal hverdag uten convid 19, slik at aktiviteter kan gjennomføres. 

-Holde på/ rekruttere nye aktivitetsledere på begge plassene. 

-Oppfordre aktivitetsledere til kurs som idrettskretsen tilbyr. 

-Gjennomføre klatrekurs (brattkort) for aktivitetsledere. 

- Videreutvikle aktiviteter og samarbeide med andre grupper, friidrett, skyting, 
orientering osv. 

- Sikre at foreldre kan hjelpe til med allidrett.  Skrive brev og sende ut til 
foreldre på høsten. 

- Flere ganger i polarbadet. 

-Møte i vår ang å bestille utstyr, aktiviteter osv. 

 

ØKONOMI: 

Allidretten har god økonomi. Se regnskap for detaljer. 

 

Styret 2021/2022: 

Leder: Lill Jeanette Jonassen. 

Kasserer: Line Sørensen. 

Medlem: Mille Frostad. 

Karlstad: Kristine Fosli. 

 

Moen. 22 januar 2021. 

Lill Jeanette Jonassen.     Kristine Fossli.     Marita Langgård. 

Mille Frostad.                    Line Sørensen. 

 

 



 

 

 


