
IDRETTSSKOLEN 2018 
Idrettskolen har avholdt 3 møter siste året der et av de har vært sammen med kullkontakter. 

Alle kull kontaktene har levert ½ årige planer for aktiviteter som tar inn i idrettsskolens 

ønsket om allsidighet spesielt på vinterhalvåret. Sommerhalvåret er det mye fokus på 

fotball, men det er oppfordret til å delta på tur- og friidrettsarrangement  gjennom 

sommeren. Idrettskolen har blant annet sponset deltagelse på ”Forbordsfjellet opp ” der 

mange barn deltok. Hoppetust løpene har også godt oppmøte. 

På sommeren deltar alle kull i Dalførecup for fotball. 

På vinteren er det variert idrett og en del fokus på håndball og deltakelse på en del cuper 

rundt om i dalføret. Idrettsskolen og håndballavdelingen dekker en del deltageravgifter på 

håndball cuper og så er det åpnet for å ha noen foreldrebetalte cuper hvis ønskelig. I hallen 

er det mye foreldrestyrt og variert aktivitet og vi har noen elever fra ungdomskolen som er 

inne for å få praksis på å trene barn. Var planer om å leie svømmehall for noen av kullene. 

Vært noe diskusjon rundt ønske om mer fokus på fotball trening om vinteren. Der er det vist 

til klubbhåndbok som ønsker variert aktivitet året rundt. Egentrening på fotball utenom 

treninger i regi av idrettsskolen står foreldre fritt til å arrangere så lenge det ikke går ut over 

deltakelse på idrettsskoletreninger og skal være åpen for alle å delta i. 

Idrettsskolen benytter seg også av tilbudene fra Skatval Skilag og det gjennomføres en del 

treninger og løp i Klempen gjennom vinteren både på langrenn, hopp og, for de som er 10 

år, også skiskyting. Årskullene er flinke til å delta i Telenorkarusellen og 

idrettsskoleforeldrene hjelper villig til på arrangementene. Samarbeid på tvers av kullene gir 

større treningsgrupper og mulighet for alle årganger å delta på ski, uavhengig om det finnes 

skiressurser blant foreldrene eller ikke. Servering av kveldsmat i skihytta i Klempen etter 

avsluttet trening er et populært tiltak! 


