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Styrets sammensetning 

Leder:  

Kenneth Sandmo Grip 

Styremedlemmer:  

Unni Logstein, Roy Sandeggen, Asgeir Haugan og Marthe Nordvik 

Varamedlem: 

Lill-Mari Leinum 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 1 fysisk styremøte og styret har hatt kontinuerlig dialog elektronisk om saker, planer 

og arrangementer. 

 

Aktivitet 
Trim og aktivitetsavdelingen organiserer allidrett for barn mellom 5 og 8 år i tillegg til at vi har hatt 

overordnet ansvar for Idrettsuka 2017, arrangert Weisæths minneløp i samarbeid med Ski- og 

friidrettsavdelinga. 

Allidretten har hatt ukentlige aktiviteter i tidsrommet mellom 25/4 - 3/12-17. Kun avbrutt av 

skoleferie og høytidsdager. Vi har registrert ca. 50 aktive barn i avdelingen og opplever godt 

oppmøte på våre aktiviteter. Medlemsantallet har sunket med ca. 10 stk. siden i fjor uten at vi har 

fått signaler på hvorfor. Det kan være så enkelt som at årskullene varierer i størrelse. Vi har forsøkt å 

variere mellom aktivitetstyper, både for å introdusere barna for nye ting og for å favne interessene 

til flest mulig av de aktive. Dette opplever vi at vi lykkes med. Samtidig baserer vi våre aktiviteter på 

planene fra tidligere år og tilbakemeldinger fra foreldre. Dette for å unngå å starte all planlegging 

helt fra bunnen hvert år. 

Weisæths minneløp ble også i år arrangert i samarbeid med Ski- og friidrettsavdelingen. Løpet gikk 

av stabelen 29. august. Også i år allierte vi oss med Ole Lauglo, som fortalte litt om ekteparet 

Weisæth og bakgrunnen for dette løpet. Vi opplever det som viktig at denne biten av vår 

lokalhistorie blir gjort kjent og blir husket gjennom dette løpet.  

Klubbmesterskapet i friidrett ble i år ikke arrangert. Dette fordi høsten 2017 har vært fylt med 

aktiviteter i idrettslaget for øvrig (nytt klubbhus, loppemarked osv). 

Samarbeid med ski- og friidrettsavdelingen ved arrangementer som Weisæths minneløp er 

avgjørende for at vi kan ta på oss dette arrangementet og få det gjennomført på en god måte. 
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Idrettsuka foregår siste uke i skoleferien. Den er satt opp med egen arrangørorgansisasjon og er 

således adskilt fra resten av avdelingen. Vi får tilbakemelding om at uka fortsatt er svært populær og 

om at både dem som var ansvarlige, medhjelpere og samarbeidspartnere fungerte godt sammen og 

bidro til en allsidig og morsom siste ferieuke for deltakerne. Det er samlet en hel del informasjon om 

hvordan denne uka er lagt opp og diverse kontaktpersoner i en perm, noe som gjør ansvaret 

betraktelig lettere for dem som er ansvarlige. Gode krefter både internt på Leinstrand og ellers i 

kontaktnettverket til bygdas innbyggere bidrar også økonomisk slik at arrangementet går med 

overskudd, noe som også gjør det enklere å ha ansvar for dette. 

Høsten 2017 ble det, i samarbeid med Byneset IL arrangert aktivitetslederkurs der to av våre 

styremedlemmer/aktivitetsledere deltok. Leder for avdelingen har allerede oppfordret til lignende 

samarbeid tidlig i 2018 da det både er behov for og ønsket at alle som driver aktivitet for barn har 

denne kompetansen. For øvrig har styret gjennom året gjort flere forsøk på å rekruttere 

aktivitetsledere slik at avdelingen ikke er fullt så sårbar og avhengig av at hele styret er tilstede på 

alle treninger. Dette har vist seg å være noe utfordrende og vi har enda ikke fått kontakt med noen 

som kunne tenke seg dette. Avdelingsleder foreslår at dette arbeidet intensiveres neste år. 

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Målet for avdelingen er å gi de minste barna i bygda et godt og bredt aktivitetstilbud og være en 

inngangsport til Leinstrand IL for disse. Vi setter opp våre planer etter mal fra fjoråret, men med 

justeringer dersom vi får tilbakemelding om at noen aktiviteter ikke fungerer. Dette ser ut til å 

fungere godt og det gir styret mindre utfordring med aktivitetsplaner da vi slipper å starte fra null. 

De tilbakemeldinger vi har fått i løpet av 2017 er at aktivitetene fungerer relativt greit og barna ser 

ut til å være fornøyde med tilbudet. Vi opplever også at flere av barna som er innom vår avdeling går 

over til andre avdelinger i idrettslaget når de slutter hos oss. I så måte mener vi å oppnå målene for 

avdelingen.  

Medlemstall 
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). 

Lagets totale medlemstall 2må også framkomme. 

 5 år 6 år 7 år 8 år Totalt 

Kvinner 3 8 8 2 21 

Menn 6 11 7 5 29 

Totalt 9 19 15 7 50 

                                                           
1 Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede 

konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 

12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper. 
2 Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine 

forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

Hver person skal kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende 

deltar i.  
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De minste barna på Leinstrand har ikke veldig mange andre idrettstilbud i bygda, og vi erfarer at det 

er relativt greit å få rekruttert disse inn til vår avdeling. Vi opplever derimot en noe større utfordring 

med å beholde de eldste i avdelinga. Årsakene til dette kan være flere og det er vanskelig å fastslå 

hva som gjør at disse barna forsvinner ut fra vår avdeling, men tilbud fra andre avdelinger kan være 

en av flere årsaker. Dersom andre avdelinger rekrutterer barn ned i 7-8 års alder kan flere treninger i 

løpet av ei uke bli for mye. Dette frafallet gir også en slags skråplaneffekt, da bortfall av noen kan 

føre til at andre i samme aldersgruppe også gir seg fordi det er få jevnaldrende å dra på allidrett 

med. Som årsresultatet viser er det også mulig å legge opp til noe mer innleie av instruktører 

og/eller aktiviteter som innebærer noe mer kostnad i sesongen 2018. 

 

Økonomi 

Trim og aktivitet 

  Årsresultat      36 824,51 

 

Idrettsuka 

  Årsresultat      28 949,42 

 


