ÅRSMELDING FOR ALLIDRETT 2018
1 Foreldregruppe:
Leder:

Kristin Berntzen
Solveig Rueslåtten Endrestøl
Mira Strand Nordin
Kristin Vollen Sataøen
Øyvind Olstad

Aktivitetskoordinator sin rolle overfor Allidrettsgruppa:
Aktivitetskoordinator hjelper allidrettsgruppa sin valgte foreldregruppe å ivareta
kontakt mellom allidrettsgruppa og administrasjonen.
Aktivitetskoordinator bistår allidrettsgruppa med praktiske gjøremål,
foreldre/foresattes møter og årsmøter.
Aktivitetskoordinator arbeider også sammen med foreldregruppa om det sportslige
tilbudet.

Høsten 2018 ble det satt sammen en ny foreldregruppe.

Øyvind Olstad og Kristin Vollen Sataøen gikk ut av foreldregruppen, inn kom
Johanne Grydeland Sulejewski og Ingrid Skare-Soldal.

Langrenn ● Skiskyting ● Alpint ● Telemark ● Snowboard ● Fotball ● Golf ● Håndball
● Allidrett ● Sykkel ● Freeski

2 Medlemstall Allidrett 2018
0-5 år
Jenter
Gutter
Totalt

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og
eldre

Totalt

46
42
88

Medlemsutvikling
2017
Jenter
35
Gutter
35
Totalt
70

3 GRUPPESTYRETS ARBEID: Planlegge treningene. En fra foreldregruppen
stiller alltid opp på allidretten og onsdagsrennene og har hovedansvaret. Lage
vaktlister til allidrett og onsdagsrenn, der forendrene skriver seg opp for å hjelpe
til. Legger ut info på facebook siden: Geilo IL Allidrett/Onsdagsrenn. Innkjøp
til onsdagsrenn og lage registrerinskort til onsdagsrenn.
4 IDRETTSLIG AKTIVITET: Det ble arrangert 13 onsdagsrenn/skileik med
oppstart 3. januar og ble avsluttet med klubbmesterskap 14. mars. Skileik,
fakkelløype, lysløyperenn, hopptrening, karneval og telenorkarusell var
aktivitetene. Det kommer ca. 35. barn på onsdagsrenn. Vaffelkafèen er som
alltid et populært stoppested etter lek på ski. Den 29. august startet Allidretten
med innendørs aktivitet. I løpet av høsten frem til jul har det vært 15 treninger i
Geilohallen med fokus på å utvikle barna motorisk med leik og moro.
Rundløype med hinderløype er måten vi har organisert treningene. Det har vært
ca. 50 barn innom på hver trening.
5 IDRETTSLIGE RESULTATER:

Langrenn ● Skiskyting ● Alpint ● Telemark ● Snowboard ● Fotball ● Golf ● Håndball
● Allidrett ● Sykkel ● Freeski

6 UTDANNING OG KURS: Grasrottrenerkurs 17. Februar 2018.
Et skikurs for de som ønsker å skape skiglede og drive skiopplæring på en
entusiastisk måte.
7 ARRANGEMENTER: 21. februar Telenorkarusell
14. mars Klubbmesterskap
07. april Avslutning

8 ØKONOMISK SITUASJON: Økonomi ligger under hovedlaget.
9 AVSLUTNING OG TAKK: Foreldregruppa og aktivitetskoordinator takker
alle foreldre som har stilt opp til vaffelsteking, rigging til skileik og
innendørsaktiviteter.

Geilo, 05. februar 2019
Foreldregruppa i Allidrett og Aktivitetskoordinator
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