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Allidrett er et aktivitetstilbud for de yngste i Snertingdal idrettsforening. 

I 2014/2015 gjennomførte vi Allidrett for første gang etter en lengre pause fra tidligere år med 

idrettsskole. Vi hadde innom 65 unger i alderen 4 – 12 år, noe vi var meget fornøyd med.  

Målet for SIF Allidrett er å skape motivasjon for fysisk aktivitet ved at barna får prøve ut ulike idretter 

og treningsaktiviteter. Aktivitetene er allsidige og varierte og skal foregå både innendørs og utendørs. 

Trygghet og mestringsopplevelser, der aktivitetsglede sammen med andre, står i fokus.  

Forrige sesong gjennomførte vi aktiviteter innen dans, turn, friidrett, skøyter, ballek/ballspill, ski, 

selvforsvar, svømming og orientering. Lokalitetene for aktivitene var i og rundt skolen og 

Trimsenteret. Nytt av året er at vi vil bruke Snertingdalshallen og Kjenseth i tillegg til de allerede 

etablerte arenaene for de ulike aktiviteter. 

For 2015/2016 vil vi gjennomføre mye av de samme aktiviteter. I tillegg ønsker vi å få på plass noen 

nye aktiviteter. 

Målet er å tilby et Allidrettstilbud i skoleåret 2015/2016 til ulike aldersgrupper. Inndeling kommer an 

på antall påmeldte. 

For å få gjennomført Allidrett er vi avhening av tilstrekkelig ressurspersoner. Dette er gøy for både 

voksne og barn, så meld din interesse. Sammen skaper vi aktivitetsglede.    

Tid for allidrett er på torsdager kl 17.00- 18.00 (yngste gruppe avslutter kl. 17.45).  

Oppstart: Torsdag 15. oktober (fri i alle ferier, hele desember og avsluttes i mai 2015) 

 

Pris: 600 kr for hele sesongen 2015/2016 pr barn, i tillegg må det tegnes medlemskap med SIF slik at 

forsikringer blir ivaretatt for ungene. 

Påmelding innen 1. oktober 2015. 

Nytt av året, er at det er et eget påmeldingssystem. Gå inn på linken under og lag en 

medlemsinnlogging. Enten enkeltmedlem eller familie medlem. Når dere er innlogget, kan man 

melde seg på allidrett som arrangement.  

https://registrermeg.no/ViewMembers/Mlogin.aspx?ORG=217 

 

Ved spørsmål ta kontakt via mail til: sifallidrett@gmail.com, eller pr telefon til: 

Anne Toril Klette Andreassen – 95 08 98 90 

Steinar Lyshaug – 99 63 73 11 
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