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Allidretten startet opp sesongen i august. Det ble delt ut flyers i skole og barnehager samt
annonsert på Facebook. Allidretten har i år bestått av én gruppe - de som er født i
2014/2015. Gruppen har bestått av ca. 15 ivrige barn på hver trening, pluss noen ivrige
småsøsken til disse. Det er veldig gøy at så mange møter opp på trening hver uke! Alle stiller
topp motiverte til hver trening, og humør og innsats er upåklagelig! Vi har trent i ballbingen
på Sletta når været har tillat dette og inne på Vennerød når høsten og vinteren kom for fullt.
Vi har også fått til et par turer på Sti for Øye, med turbingo og felles matpakke-middag på
plattingen. Været i vinter har dessverre ikke spilt på lag med oss mtp- uteaktiviteter, så ski-,
skøyte- og akeaktiviteter har det blitt lite av.
Det ble også gjort et forsøk på å få til barneidrett for årskullene 2011/2012/2013 i høst. En
fin gjeng på ca 8 barn på hver trening holdt på til over høstferien, men etter flere forsøk
lyktes vi dessverre ikke med å engasjere flere til å drive den eldste gruppen. Vi så oss derfor
nødt til å legge ned tilbudet til den gruppen for denne sesongen.
Til høsten ønsker vi å videreføre allidretten, og vi vil fortsette med tilbud til de årstrinnene
som favnes nå og i tillegg neste kull i barnehagen (2016). Det blir en stor skolegruppe og en
barnehagegruppe fra høsten, slik det nå er tenkt. Det er også flere foreldre av de minste
barnehagebarna (2016/2017 i år) som har etterspurt et tilbud for disse. Det vurderes om vi
skal ha et tilbud også for disse, allidretten vil da ev. deles opp i tre grupper.
Det er nødvendig med en eller to nye instruktører til høsten for å kunne gi det tilbudet vi har
tenkt til barna. Foruten å utvikle aktivitetene samt tilby et variert utvalg av aktiviteter, vil vi
forsøke å se på mulighetene for å oppdatere litt utstyr, og kanskje er det behov for noe mer
enn hva vi har i dag – både til bruk på Sletta og inne på Vennerød. Vi har fått noe
sponsormidler i 2020 øremerket til dette.
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