
Årsmelding Skatval Idrettsskole 2020       

 

1. Skatval Allidrett  

Skatval Allidrett er et samarbeid mellom Idrettslaget Fram og Skatval Skilag. Allidrett har et 

eget styre og egen økonomistyring. Skatval Allidrett rapporterer til styrene i IL Fram og 

Skatval Skilag. 

2. Styremedlemmer 

Styret har i 2020 bestått av følgende medlemmer: 

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

Styremedlem: Einar Wangberg  

 

3. Møter 

Det er avholdt 2 styremøter det siste året og ett koordineringsmøte med representanter fra 

de ulike avdelingene i IL Fram og Skatval skilag, samt 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. I år ble det avholdt kun et koordineringsmøte, Covid-19. 

Representanter fra styret har deltatt i utvidede styremøter i Skatval Skilag og IL Fram. Det 

har også vært avholdt flere møter i forbindelse med Covid-19 og hvordan ivareta smittevern 

på trening, kamper og cup.   

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, der konklusjonen ble 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 ble også fra i år bestemt at 5 og 6 åringene har trening hver for seg, altså ikke 

sammen slik det har vært gjennomført tidligere. Dette bidrar til at det blir en mer oversiktlig 

arena for barn og foreldre til å blant annet bli kjent med hverandre.  
 



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

Fram og Skatval skilag. Det ble i 2019 laget en detaljert beskrivelse av hvordan man melder 

seg inn i Min Idrett, som også har blitt formidlet ut til kullene i år. Grunnet Covid-19 har det 

ikke vært mulig å delta på foreldremøter for å gi informasjon om Allidrett.  

 

5. Økonomi 
Idrettsskolen har en sunn økonomi. Idrettsskolen skal være et tilbud for alle med laveste 
mulig foreldrebetaling. Det har vært få utgifter i 2020. Pr 21.02.20 er det registrert 83 barn 
fra 4 kull (1., 2., 3. og 4.trinn/ 2011 – 2012 – 2013 - 2014) på Idrettsskolen.  Dette er en 
nedgang på 4 barn fra forrige år. Jobben med å med å få registrert de yngste deltakerne 
på minidrett.no har fungert, men det er fortsatt viktig å informere de yngste kullene om 
behovet for registrering. Dette gjelder både i IL Fram og Skatval Skilag. 

 

6. Aktiviteter 
Grunnet Covid-19 ble det gjennomført få treninger, kamper og cuper våren 20, samt har det 

i perioder utover høsten vært treningspause.  Det har oppstått mange problemstillinger 

rundt hvordan opprettholde godt smittevern, samtidig som man ivaretar treningsgleden hos 

barna.  Det ble blant annet besluttet at de to minste kullene skulle ha treninger ute 

fremover i hallen. Begrunnelsen for dette var at det kunne bli vanskelig for mange av barna 

å være i hallen uten muligheten for å ha med seg en trygghetsperson. Tilbakemeldinger fra 

kullkontaktene, er at det er har fungert fint og det har vært godt oppmøte treningene på 

tross av at de har vært ute. Alle kull har laget gode planer for kullene, med varierte 

aktiviteter. Utførelsen har blitt påvirket av Covid-19 og smittevern, men kullene har vist 

pågangsmot og fleksibilitet.  

De to minste kullene, 2015 og 214 har hatt 1 trening i uken. 2011-2013 har hatt en 

halltrening og en barmarkstrening/skitrening. 5. og 6. trinn har ikke hatt egne planer for 

Allidrett, men har hatt egen kullkontakt som har koordinert særidrett og andre aktiviteter 

som har foregått i avdelingene. Dette videreføres. 

 

6.1 Ski   
I vintersesongen 2020 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 ? stykker hver gang. Det ble dessverre ikke gjennomført 

Telenorkarusell i januar 2020 grunnet snømangel. 

 

6.2 Trimgruppa 
 Forbordsfjellet Opp var ikke mulig å gjennomføre pga. smittevern. Høsten 2020 var 

samfunnet mer åpent og Forbordsfjellet rundt ble arrangert. Det var tilrettelagt løype for de 

about:blank


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

2021 og håper alle arrangement kan gjennomføres.  

 

6.3 Volleyball  
I januar 2020 ble det gjennomført volleyballtreninger, drevet av Volleyballgruppa. Også i år 

var det en suksess. Cup ble gjennomført i januar 2020.  

 

6.4 Håndball  
Grunnet Covid-19 har det vært lite kampaktivitet denne sesongen. Alle kull har hatt 

håndballag, som har hatt jevnlige treninger i løpet av sesongen.   

 

6. 5 Fotball  
I august 2020 ble det, etter flere runder og mange møter, bestemt at det skulle 

gjennomføres Dalførecuper. Kullene 2013-2011 deltok. Alle kullene i IL Fram hadde 

hjemmecup, som ble gjennomført på en meget god måte med tanke på smittevern, 

spilleglede og trivsel. En stor takk til alle foreldre som bidro, samt til BU som hele veien var 

behjelpelig med problemstillinger om smittevern som stadig dukket opp. 

Høsten 2020 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 lokalt arrangement isteden.  

6.6 Friidrett  
Friidrettsgruppa dro i gang et flott arrangement på Øverlands Minde i august, hvor Allidrett 

bisto i gjennomføringen. Framnes var forbeholdt fotball, da med tanke på max antall på 

stadion.  

6.7 Veien videre 
Allidrett er et godt tilbud for å prøve ulike idretter, samt vet vi at allsidighet er positivt. Vi 

håper at kullene respekterer de ulike årstidene og ulike idretter som er lagt under 

høst/vinter og vår/sommer sesong.  Fremover kan det være aktuelt å se på om det er mulig 

å investere i mer i utsyr som kan benyttes i hallen, da Allidretten/IL Fram har lite utstyr. Det 

meste som befinner seg i hallen er skolen sitt.  

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.  

 

 

 

 



 


