
 

Årsmelding Barneidrett 2004/2005 
 
Som vanlig ble det gjennomført innendørs hallaktivitet for 1. – 4. klasse(6–9 år) 
i Rindalshuset senhøsten 2004, med start 13. oktober og med siste idrettskveld 
15. desember. Instruktører var Signe Anita Helgetun, Gunnveig Røen, Marte 
Heggem og Anne Sande.  ”Sirkeltrening”, lekbaserte aktiviteter og noe ballspill 
var hovedaktivitetene.  
 
Det ble gjennomført 10 barneidrettskvelder med totalt 56 barn registrert i løpet 
perioden, og det var et snitt på rundt 35 pr. kveld. For hele aldersgruppa fra 1. til 
4. klasse var deltakerprosenten på barneidretten  72 %, mens den for 1. – 3. 
klasse var hele 90 %   
 
Skiavdelingen hadde ansvaret for skileiken, som på tradisjonelt vis tok over etter 
jul. I perioden 12.jan. til 15. mars ble det gjennomført 6 skileiker, og alle ble 
gjennomført ved lysløypa i Bolme. Flere var i kombinasjon med poengrenn. 
Totalt har det deltatt 59 barn, med 19 barn under 6 år og 40 barn fra 1. – 4. 
klasse.  Totalt har skileiken hatt besøk på 130, som gir et snitt på 22 stk. pr. 
kveld.  
 
Handball hadde eget tilbud for 9. og 10-åringene(4.- 5.klasse) hvor det deltok 17 
9-åringer(det vises til årsmelding fra Handball til halvårsmøtet 25.05.05 for nærmere 
informasjon).   
 
Fotballgruppa hadde tilbud om knøttefotball fra 11. mai og hele 
sommersesongen med ei økt i uka (minus ferie), og 28 knøttespillere har deltatt 
(for mer informasjon se årsmelding fra fotballavd.). 
 
I høst startet innendørsaktiviteten opp igjen den 19. oktober, og det ser ut til at 
det gode oppmøter fra i fjor opprettholdes med rundt 40 barn pr. kveld. Signe 
Anita Helgetun, Toril Helgetun, Marianne Rønningsbakk og Susann Karen 
Løfaldli har ansvaret for barneidretten i år. 
 
Takk til instruktørene som har tatt på seg ansvaret for innendørsaktiviteten, 
både de i fjor og de som sa ja i år!  
 
For barneidretten 
Morten Møller 
Styremedlem AU   
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