
 

         

 

                                             Årsmelding for allidrett 2013 
  
  
Styret: Leder: Jannicke Næss Bugge 
              Nestleder:Janne Aspås Angvik 
              Kasserer: Grete Husvik 
              Sekretær: Veronica Hanssen 
              Styremedl: Kristin Stubø Ødegård 
                                    Iren Bakken Holsæter 
  
Aktiviteter: 
  
Allidrett:  
Vi startet opp med brask å bram 27.februar, og allerede første dagen møtte det opp 50 
barn!! 
interessen var kjempestor, men mistet mange av lasset da våren kom og vi startet opp ute 
29.mai. 
Vi ser att det i år har vært stigende interesse for allidrett, og vi har kost oss med ett oppmøte 
på 20-30 barn hver gang. 
Vi valgte å dele gruppen i to, 4-6 år og 7-10 år, for å få bedre kvalitet over økten og mer 
tilpasset alderen. 
  
På søndag under eidsvågdagene ledet Grete Husvik 22 deltakere, inkl ordføreren, opp på 
presaksla. Været og humøret var på topp, og vi hadde medaljeutdeling på toppen. 
  
Vi hadde en sommerferie i allidretten  fra 12 juni og frem til 28 august. Og senere på høsten 
flyttet vi inn i gymsalen. 
  
Vi valgte å starte opp uten å kreve kontigent første del av sesongen inne, dette for å prøve å 
kartlegge å øke interessen. Da utesesongen startet begynte vi å kreve kontigent, og merket 
da att mange av deltakerne falt bort. Men kan ikke være sikker på om dette er pga 
kontigenten på 100kr, eller annen aktivitet som startet som for eksempel att fotballsesongen 
startet. 
  
Vi har i år investert i en del nytt utstyr, blandt annet ny tilløpsmatte, da den gamle var 
temmelig utslitt.Vi kjøpte også høydestativ, tjukkas, bukk og smårekvisita sm måleband, 
vester, stoppeklokke og 3kg kule. 
På grunn av disse innkjøpene bestemte vi oss for å kjøpe container til oppbevaring da 
klubbhuset ikke hadde plass til dette. 
Ett av grunnlagene for noen av innkjøpene er att skolen har skjerpet inn utlåning av skolens 
utstyr, så bi må derfor stille med eget. 



 

         

  
Vi kommer til å være strengere med kontigenten i år åkommer til å sende ut giro da dette 
blir ryddigere både for kasserer å betalende, da det i år ble litt suikkert med noen om de 
hadde betalt eller ikke. Vi kommer også til å øke kontigenten til 150 pr pers. 
  
To av oss i styret har vært på kurs i allidrett for barn, her lærte vi mye nytt å fikk ladet oss 
med inspirasjon og motivasjon. 
  
De fleste av oss i styret fortsetter. Vi synest dette er veldig givende  og mor, og vi har hatt 
det så utrolig kjekt med att det er så mange barn som går å gler seg til neste gang.Da vi 
startet opp igjen etter å ha hatt en juleferie, så var det mye pga av henvendelser fra foreldre 
som hadde barn som gikk å spurte å gledet seg til allidrett. Så vi hev oss rundt å startet opp 
noen uker tidligere enn først planlagt. 
  
Og utenom oss som allerede er i styret, har vi allerede noen interesserte foreldre som vil bli 
med oss. 
  
Nå ser vi frem til en ny å spennende sessong. 
  
  
Fjelltrim: Dette er ett veldig populært tiltak som benyttes av mange, og det er en stor gruppe 
som er veldig aktive. 
Det er Gunvor Megård som står for gjennomføring av denne, med utsettelse av bøker på 
hver post, summering av bøkene og ellers alt arbeid i forbindelse med fjelltrimmen. Gunvor 
er en ressurs for oss i gruppa.  Premiering til de 5 mest aktive voksne og 3 mest aktive barn. 
Vassvegen, Skåla og Prestaksla er de mest populære turene.  
  
  
Idrettsmerkeprøver: Det ble avholdt prøver ved flere anledninger og 8 stk har tatt 
idrettsmerke i år. Gunvor Megård står også for gjennomføring av dette. 
  
Jannicke Næss Bugge 
Leder Allidrett Eidsvåg IL. 
 

 

 

 

 


