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Årsmelding for allidrett 2020
Avdelingsstyret har i denne perioden bestått av:
Barneidrettsansvarlig
Andre utvalg:
Leksvik idrettslag
Styrets aktivitet
I 2020 ble det avgjort at allidrett skulle bli arrangert av LIL sine underavdelinger og ikke som
en egen avdeling, slik det har blitt praktisert i årene før. Barneidrettsansvarlig (Linn
Fredsdatter Bjørnebo-Jenssen) ordner årsoppsett for aktivitetene som skal tilbys for
2020\2021 og fungerer som kontaktperson ved evt spørsmål, ønsker, tilrettelegging.
Målet til allidrett er å gi barn ett varierende aktivitetstilbud der lek og glede er i fokus. Barn
skal få bli kjent med de ulike aktivitetene som LIL har å tilby.
Avdelinger som bidrar til å gi ett varierende spekter av aktiviteter til bygdas barn er:
•
•
•
•

Håndball
Fotball
Ski\friidrett
Svømmeavdelingen

Aldersgruppen dette tilbudet gis til er førskolebarn frem til 2 klasse.
Medlemskontigent for allidrett er kroner 200,- pr år.

Anlegg og utstyr
Allidrett, eier pr dags dato( 09.03.2021):
Håndballer: 25 stk. 10 grønne myke. 15 tricolour.
Vester: 18 vester.
Rockeringer: 7.
Hoppetau: 17.
Fløyter: 1.
Store puslespill: 2.
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Trening og aktivitet
Allidrett startet i tradisjon tro med orientering i regi orienteringsavdelingen. Bjørsjøen sto på
agendaen. Fint vær og glade barn!
Høsten 2020 hadde fotballavdelingen trening ute i Trøa med ivrige spillere.
I smia sto håndballavdelingen for morsom lek og god fordeling i hallen med tanke på alle
covidrestriksjoner som er blitt gitt det siste året.
Godt samarbeid!
I skrivende stund pågår karusellrennet i regi skiavdelingen som barna kan delta på. Det er
ikke til å stikke under en stol at dette året har vært variabelt og krevende for alle sammen. Noe
man ser i oppmøte også i aktivitene som arrangeres.
Etter ski er det satt opp svømming som neste aktivitet. Om dette lar seg gjøre i år er usikkert
med tanke på dagens restriksjoner, man får vente å se!
Siste aktivitet før sommerferien er friidrett i regi skiavdelingen.
Ved å forflytte aktivitene til hver avdelingene ser u.t at det ligger mer faglig dybde og erfaring
som trenere kan gi videre til barna. U.t er godt fornøyd med å tilby dette tilbudet.

Økonomi
Regnskapet viser et driftsresultat på kr.0,-. I fjor var driftsresultatet kr. 0,-.
Saldo pr 31.12.2020: 34.095,25 kr.

Framtidsplaner og utfordringer i avdelingen.
Utfordringer i allidrett har vært å få nok trenere til å opprettholde allidrett som en avdeling
og som ett styre.
Fremtidsplaner for allidrett. Å bli underlagt hovedlaget sin regi der hver avdeling stiller med
trenere innenfor hver aktivitet som idrettslaget har å tilby.
Leksvik, den 12.03.21

Barneidrettsansvarlig
Linn Fredsdatter Bjørnebo-Jenssen
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