
                                                     

Oppstart etter nyttår - Allidrett torsdag 8. januar kl 17.00.  

 
Aktivitetsplanen 

 

 

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

nysjerrighet, oppdagelse, utfoldelse og mestring». 

 

 

 

 

  



GENERELL INFO: 

Ressurspersoner/instruktører: Etter en positiv oppstart har vi erfart at vi er på rett spor, men ser for 

oss noen endringer fremover. Deriblant mer faste instruktører/ressurspersoner pr gruppe. Dette 

gjelder spesielt gruppe 1 og 2. På gruppe 3 vil det forekomme flere gjesteinstruktører. 

Svømming: I disse dager er det blitt arrangert livredderkurs i svømming, der flere som er tilknyttet 

Allidretten har deltatt. Dette gir oss flere muligheter. Svømmebassenget vil også være åpent for 

offentlig bruk på torsdager i løpet av vinteren. Mer info om dette tilbudet kommer.  

Aktivitetslederkurs: I oktober deltok 10 ressurspersoner fra Allidretten på aktivitetslederkurs i regi av 

Norges Idrettsforbundet. Dette var et meget inspirerende opplegg hvor vi lærte mye om barneidrett. 

Vi ønsker at flere kan få dette og andre kurstilbud ved en senere anledning.  

Middagsservering på Joker: Middagsserveringa på Joker har vært benyttet av noen familier. Dette 

har fungert bra, både vedr organisering og innhold. Dette opplegget er nå evaluert og siden 

oppmøtet på Joker har vært noe labert så avsluttes middagstilbudet. Vi kommer til å fortsette med 

frukt- og grønnsakstilbudet. Dette vil bli utlevert der aktiviteten pågår etter endt økt.  

Praktisk: 
Oppmøtested er oppført i aktivitetsplanen. Vi ønsker at barna er klare til aktiviteten begynner kl 
17.00. Husk klær etter vær og program. Send alltid med en navnet vannflaske!! 
 
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. 

Ellers oppfordrer vi alle foreldre til å bruke uteanleggene eller trimsenteret til fysisk fostring eller til å 

utføre helgehandelen mens de venter.  

 

God Jul og Godt Nyttår!! 

Velkommen tilbake til aktivitetsglede og idrettsmoro i 2015 

 

Hilsen fra  

Styret i Allidrett i Snertingdal 

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

 

 

 

 

http://snertingdal-if.no/

