
       ÅRSBERETNING   FOR   REMYRA   IL   ALLIDRETT   2020   
  

ALLIDRETT-KOORIDNATORER   2020   
Pia   G.   Hansen   og   Astrid   Eide   

  
Allidre�   er   en   foreldrestyrt   ak�vitet   for   barn   i   alderen   5-7   år.     
Allidre�-trening   har   bli�   gjennomført   ukentlig   for   1.trinn   og   2.trinn.     
Noen   treninger   har   bli�   avlyst   grunnet   Covid-19,   men   generelt   god   gjennomføringsprosent.   

  
MEDLEMSTALL   
Allidre�en har i dag 42 barn registrert   i   Klubbadmin.   
2013-kullet   har   40   barn   registrert   i   Spond.   
2014-kullet   har   47   barn   registrert   i   Spond.   

  
TRENINGER   OG   DELTAKELSE   I   CUP   
2014-kullet   deltok   på   Dalførecup   i   Lånke   20.   september   og   hadde   17   planlagte   treninger   i   
2020,   13   treninger   ble   gjennomført,   4   treninger   ble   avlyst   pga.   covid-19.   Våren   2021   er   
planlagt   med   16   nye   treninger   og   deltakelse   på   vårens   Dalførecup`er   kommer   i   �llegg   �l   
disse.   

  
  

OPPSTARTSRUTINER   
Allidre�koordinatorene   tar   ini�a�vet   �l   oppstart   av   nye   kull   ved   å   sende   ut   et   infoskriv   og   
oppre�e   en   Spond-gruppe   �l   alle   skolestartere   ved   Fosslia   og   Fagerhaug   skole.   Infoskrivet   
sendes   ut   så   raskt   som   mulig   e�er   skolestart.   Dokumentet   inneholder   informasjon   om   
oppstartsdato   og   oppstartsmøte   ved   Remyra   Grendahus.     
Invitasjon   blir   også   sendt   ut   i   Spond-gruppe.   

● Allidre�en   skal   være   eneste   klubb�lbud   for   de   to   første   årene,   da   klubben   ikke   ønsker   
�dlig   spesialisering.   

● Klubben   s�ller   med   trenere   �l   de   to   første   treningene,   slik   at   kullet   får   mulighet   �l   å   
organisere   seg   og   utnevne   en   komite   fra   foreldregruppa.   Denne   gruppa   skal   sikre   
videre   dri�   av   �lbudet.   

● Kullene   oppfordres   �l   å   bruke   Spond   som   kommunikasjonspla�orm.   

BUDSJETT   
Klubben   sponser   allidre�en   med   en   oppstartspakke,   verdi   5000   kr.       
De�e   skal   dekke   utgi�ene   for   nødvendig   utstyr   og   rekvisita .   
Utover   denne   engangssummen   er   allidre�en   et   dugnadsprosjekt   som   drives   av   
foreldregruppa   �l   hvert   enkelt   kull.   Det   er   opp   �l   kullet   å   avgjøre   om   det   skal   innføres   
foreldrebetaling.   Det   finnes   også   ulike   �lskuddsordninger   som   gjør   det   mulig   å   søke   om   
ekstra   midler.   

  
  
  



AKTIVITET   
Allidre�en   har   fokus   på   å   samle   barn   �l   allsidig   ak�vitet   uten   for   mye   spissing   mot   en   enkelt   
idre�   eller   ak�vitet.   I   løpet   av   året   har   det   vært   treninger   med   hinderløyper,   skøyter,   ski,   
aking,   landhockey   og   ulike   typer   ballspill.     
Allidre�en   er   en   populær   ak�vitet   som   samler   rundt   30-   40   barn   hver   uke   (avhengig   av   
størrelse   på   årskull).   

  
Vi   vil   takke   foreldregruppa   som   s�ller   opp,   gjennomfører   og   hjelper   �l   på   treningene.     

  

  
Pia   G.   Hansen   &   Astrid   Eide   
Allidre�koordinatorer   
Remyra   IL   


