
Årsmelding Skatval Idrettsskole 2019       

 

1. Skatval Idrettsskole 

Skatval Idrettsskole er et samarbeid mellom Idrettslaget Fram og Skatval Skilag. 

Idrettsskolen har et eget styre og egen økonomistyring. Skatval Idrettsskole rapporterer til 

styrene i IL Fram og Skatval Skilag. 

2. Styremedlemmer 

Styret har i 2019 bestått av følgende medlemmer: 

Leder: Ann-Kristin Skjervold 
Kasserer: Pål Baxter  
Styremedlem: Morten Stamnsve  
Styremedlem: Jo Anders Auran  
Styremedlem: Geir Aspenes   

 

3. Møter 

Det er avholdt 3 styremøter det siste året, samt to koordineringsmøter med representanter 

fra de ulike avdelingene i IL Fram og Skatval skilag og kullkonktakter. Dette er et møte som 

gir kullkonktakter informasjon om hva de ulike avdelingene kan tilby av aktiviteter, støtte og 

utstyr. I etterkant av koordineringsmøtene hadde styret og kullkontaktene et møte hvor det 

blant annet ble gjennomgått hva som forventes av kullkontakter, spørsmål som de hadde og 

avklaringer rundt halvårsplanene. Representanter fra styret har deltatt i utvidede 

styremøter i Skatval Skilag og IL Fram.  
 



4. Styrets arbeid 

Norges Idrettsforbund har bestemt at idrettsgrupper for barn og unge ikke lenger skal hete 

Idrettsskole, men Allidrett. I forbindelse med navneendringen har det vært drøftet ulike 

forslag til endringer i organisering; om man kun går for et navnebytte eller om man også 

ønsker omorganisering av dagens tilbud.  Løsningen ble en omorganisering der dagens 

Allidrett samorganiseres med dagen Idrettsskole, og får navnet Allidrett 5-12 år. Hvert 

årskull skal ha en egen kullkontakt, som blir bindeleddet til styret. Kullkontakt skal også ha 

med seg en arbeidsgruppe med 2-3 stykker fra kullet. Vi tror at dette vil gi et mer helhetlig 

tilbud til alle årskull. Det har også kommet tilbakemeldinger på at det vil være nyttig at 5-

åringene og 6-åringene har treninger hver for seg, da det er nivåforskjell, samt vil det bli mer 

oversiktlig for både barn og foreldre til å bli kjent med hverandre.  For å gjøre jobben som 

kullkontakt mer oversiktlig, er en håndbok for kullkontakter under utarbeidelse. Her vil man 

finne informasjon om ansvarsområder, oppgaver som må gjøres, hvem som kan kontaktes, 

informasjon om håndballcuper, dalførecuper, dugnader osv. For at foresatte og andre 

frivillige skal få informasjon om barneidrett og tips til aktiviteter, ble det i samarbeid med 

Idrettskolene i Lånke og Hegra arrangert en «kick-off-kveld» i regi av Trøndelag idrettskrets 

6. januar 2020. Det ble dessverre lite oppmøte.  

Styret har jobbet for at deltakere i Idrettsskolen skal være registrerte medlemmer i både IL 

Fram og Skatval skilag. I den forbindelse har styret blant annet laget en detaljert beskrivelse 

av hvordan man registrerer seg i Min Idrett. Det har også vært gitt ut informasjon på 

foreldremøter og kullene sine Facebooksider. Representanter fra styret har deltatt på 

foreldremøter hvor det har blitt gitt informasjon om Idrettsskolen.  

Det har vært et ønske om at alle kull skal ha egne draktsett, noe som nå er innfridd. Våren 

2019 fikk vi sponsormidler på 25 000 kr av Avinor, hvor mesteparten av pengene gikk til nytt 

draktsett til det minste kullet. Alle kull har nå nye draktsett som brukes både på håndball og 

fotball frem til de går over til avdelingene. Draktene byttes mellom kullene på 

kullkontaktmøte på våren.  

5. Økonomi  
Idrettsskolen har en sunn økonomi. Idrettsskolen skal være et tilbud for alle med laveste 

mulig foreldrebetaling. Vi har i inneværende år fått støtte på 25 000 kroner fra Avinor. 

Disse pengene ble i all hovedsak brukt på et nytt draktsett til det yngste årskullet, samt 

supplere de resterende draktsettene. Ut over det har det ikke vært noen store utgifter i 

2019.  

Kontingenten pr år for hvert barn er nå satt til kr 300. Denne kreves inn via 
MinIdrett.no. Pr 01.01.20 er det registrert 87 barn fra 3 kull (2. 3. og 4.trinn/ 2010 - 
2011 - 2012) på Idrettsskolen.   

Allidretten har registrert 15 barn på 2 kull. Dette er en markant nedgang. Erfaringsvis 
blir flere barn registrert idet de kommer inn i Idrettsskolen. Det er totalt registrert 102 



barn fra 5-10 år som deltar på Allidrett og Idrettsskole på Skatval. Vil jobbe videre med 
å få registrert de yngste deltakerne på minidrett.no.  

6. Aktiviteter 

Kullkontakter for 2., 3. og 4.trinn har laget gode og varierte planer for sine kull med ulike 

aktiviteter. Det har vært treninger fra 1 til 2 ganger i uken. 5. og 6. trinn har ikke hatt egne 

planer for Idrettsskolen, men 5.trinn har hatt egen kullkontakt som har koordinert særidrett 

og andre aktiviteter som har foregått i avdelingene. Dette videreføres, men da også med en 

kullkontakt for 6.trinn.  
 

6.1 Ski   
I vintersesongen 2019 har det vært tilbud om skitrening for 2. – 4. trinn 1 gang i uken og 5. – 

7. trinn 1 gang i uken. Dette har vært drevet av foreldre og frivillige fra Skatval skilag. 

Oppmøte har vært rundt 20 – 25 stykker hver gang. Det har også vært arrangert 

Telenorkarusell i januar 2019 i samarbeid med skilaget. Mange frivillige hjelpere og ivrige 

skiløpere gjorde at det ble et vellykket arrangement.  

Hoppavdelingen har bidratt med trening inne i hallen.  

6.2 Trimgruppa 
Trimgruppa arrangerte Forbordsfjellet Opp i mai 2019, og Idrettsskolen betalte deler av 

deltakeravgiftene for våre medlemmer. Det ble lagt til rette for at de minste barna kunne 

starte fra Kleiva. Selv i snøføyk på toppen var det mange fornøyde barn å se. I september 

2019 ble det arrangert Forbordsfjellet rundt, også da med tilrettelagt løype for de minste. 

Det var en regnfull dag, noe som med sannsynlighet påvirket deltakelsen, som var lav. Vi 

ønsker å tilrettelegge for disse arrangementene sammen med Trimgruppa også i 2020. 

6.3 Volleyball  
I januar ble det lagt til rette for volleyballtreninger med instruktører fra volleyballgruppa. 

Mange barn synes det er gøy å prøve nye aktiviteter og med engasjerte frivillige trenere ble 

det en suksess.  Det ble arrangert minivolleyballturnerning under Grendaturneringen i 

januar 2019. Idrettsskolen hadde med 12 lag, og det var en godt gjennomført turnering.  

6.4 Håndball  
2.- 4. trinn deltok på Minihåndballcuper høsten 2019 og ut mars 2020. Håndballavdelingen 

og Idrettsskolen er blitt enige om at håndball dekker 2 cuper og Idrettsskolen 3 cuper pr. 

kull. Det ble også bestemt at cupene i dalføret fordeles mellom kullene slik at IL Fram er 

representert i alle cuper. Dette for å sikre at klubber i utkanten av dalføret også får god 

deltakelse.  

6. 5 Fotball  
Fra april til september ble det arrangert Dalførecuper for kullene 2012 – 2009. Alle kullene 

hadde dalførecup på hjemmebane i løpet av sesongen. Høsten 2019 ble det arrangert cup 

for 1.klassingene. Cupen ble arrangert i Hegra på samme tidspunkt som Forbordsfjellet 



rundt. IL Fram stilte derfor ikke med lag, da det ble oppfordret til å delta på lokalt 

arrangement isteden.  

Fra og med fotballsesongen 2020 vil det bli seriespill for gutter og jenter 10, som tidligere 

hadde sin siste sesong med Dalførecuper på dette alderstrinnet.  

6.6 Friidrett  
Idrettsskolen har deltatt på Friidrettsleker på Framnes som ble arrangert våren og høsten 

2019, Hoppetustløp våren 2019, samt høstløp i Klempen som gikk av stabelen i oktober. 

Mini-Olav ble arrangert i slutten av juni, samt deltok vi med flere lag på Stjørdalstafetten 

som ble arrangert på Øverlands Minde i mai.  

6.7 Annet  
Idrettsskolen sponser en runde i svømmehallen for kullene. Ettersom svømmehallen på 

Stjørdal har vært stengt i vinter, ble det i år sponset inngang til Trønderbadet. Det var 35 

barn som benyttet seg av tilbudet. Andre idretter som blant annet innebandy, basketball, 

hinderløype, skøyter, kanonball og taekwondo har også stått på programmet.  

Styret i Idrettsskolen vil takke alle frivillige kullkontakter, foresatte og trenere som stiller 

opp uke etter uke for å skape et variert og godt aktivitetstilbud til barna på Skatval.  

 

 

 

 

 

 


