
                                                     

Velkommen til oppstart av Allidrett torsdag 9. oktober 2014 kl 17.00.  

Oppmøtested er oppført i aktivitetsplanen. Vi ønsker at barna er klare til aktiviteten begynner kl 
17.00. Første gang møtes gruppe 2 og 3 ved inngangen til skolen og gruppe 1 møter inne i gymsalen.  
 
Husk klær etter vær og program. Send alltid med en navnet vannflaske!! 
 
Det vil bli foreldreinfo i storstua på skolen 9.oktober, kl 17.05 – 17.20  
 
Aktivitetsplanen 

 

Vi kommer til å kjøre 3 grupper samtidig. Dette er utprøvingsfase, skulle det være noe dere foreldre 

har på hjerte, ønsker vi tilbakemeldinger.   

Etter nyttår vil det i tillegg bli andre aktiviteter: deriblant ballspill, ski, skøyter, orientering, sykkel, 

skattejakt m.m 

Svømming: Praktisk info om svømminga informerer vi om nå førstkommende torsdag. Vi kommer til 

å spørre dere foreldre om bistand til gjennomføringen av aktiviteten, spesielt for den minste gruppa. 

Aktivitetslederkurs: Vi er så heldig å få en instruktør fra Norges Idrettsforbundet til Snertingdal på 

Trimsenteret 24 + 25. Oktober 2014, og håper det er flere av dere som ser nytten av å få økt 

kunnskap om barneidrett. Mer kunnskap gir bredde og større muligheter i forhold til hva vi kan tilby. 

Dette er et populært kurs, der det er førstemann til mølla. Sjekk: http://snertingdal-if.no/ for mer 

info. Er det spørsmål, ta kontakt med en av oss i styret.  

http://snertingdal-if.no/


Middagsservering på Joker: Fra kl 1600 til ca 1700 blir det muligheter for dem som vil å kjøpe og 

spise middag på joker. Vi håper og tror dette blir en suksess i en hektisk og travel hverdag!! Solfrid på 

Joker`n vil servere variert og næringsrik mat fra bunnen. Er dette noe du vet du kommer til å benytte 

deg / dere av er det fint om dere melder fra til: 

Joker`n, Joker.snertingdal@joker.no / tlf 406 01 943. Ellers er dette et drop-inn tilbud som hele 

familien kan benytte seg av. 

Allidretten serverer gratis frukt/ grønnsaker til barna etter aktivitetsslutt på Joker`n.  

Litt mer info: 
Følg med på http://snertingdal-if.no/ eller facebook-siden til Allidrett/ idrettskolen i Snertingdal 

dersom det blir forandringer i forhold til planen. Alle har et ansvar for å følge med eller kontakte 

kontaktperson på gruppa dersom det er spørsmål. 

Betaling: Det blir sendt ut faktura per mail pålydende kr 600,- per barn, ved oppstart av sesongen. I 

tillegg må det betales årskontingent til Snertingdal Idrettsforening, slik at barna er forsikret - 

http://snertingdal-if.no/sif-medlemskontingent-2014/ 

Alle som er med i organisering av Allidretten som instruktør/ressurspersoner eller innehar annet 

verv, leverer inn politiattest.  

 

Allidrettens sin visjon er å «introdusere allsidige og varierte aktivitetsformer som skaper glede, 

nysgjerrighet, oppdagelse, utfoldelse og mestring». 

 

Velkommen til aktivitetsglede og idrettsmoro i Snertingdal  

Hilsen fra  

Styret i Allidrett i Snertingdal 

Steinar Lyshaug, Anne Toril Klette Andreassen, Christina Seegaard, Mai Tove Sveum & Vidar Tomter 
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