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Aktivitetsdag.
Jobbe videre med sponsorer, støttespillere.
Arrangere kurs på våren med fokus førstehjelp og bruk av hjertestarter.
Arrangere fagkveld med ekstern foredragsholder.
Gjennomføre juleneksalg.

Barneidrettsgruppa
Gi barn mellom 5 og 12 år et godt og variert aktivitetstilbud ved å arrangere blant
annet skilek på Elvål, skøytetrening i ishallen på Åkrestrømmen, hallaktivteter/turn på
Fagertun og Berger, barmarkstrening på Elvål, friidrettstrening på Åkrestrømmen, og
svømmetrening på Berger og Fagertun.
Introdusere barn under 0-5 år for aktiviteter.
Arrangere en felles avslutning på våren og nissemarsj til jul.
Jobbe aktivt med å få med ressurspersoner i foreldregruppa, slik at aktivitetene og
kvaliteten kan opprettholdes. Rekruttere nye trenere.
Jobbe aktivt med å gi informasjon om barneidrettsgruppas aktiviteter, og få med flere i
målgruppa på de ulike aktivitetene vi tilbyr de små.
Kursing av eksisterende og nye ressurspersoner. For eksempel aktivtetslederkurs i
basistrening for barn under 12 år og felles skitrenerkurs i samarbeid med skigruppa.
Justere/tilpasse årshjulet for barneidrettsgruppas aktiviteter i 2017.

Fotballgruppa
Informasjons/oppsummeringskveld for lagledere og trenere ble avholdt på Elvål i
februar.
Intern serie for G/j 8 og 10. Klar tidlig april i samarbeid med Koppang.
(Rendalen ansvarlig for oppsett i år)
Barnefotballkveld. Dato bestemmes senere. (Midten av april) I samarbeid med
Koppang som i fjor.
Dugnad Kværnesodden. 26 april kl 18:00.
Ny kiosk på Kværnesodden. Ferdigstille før sesongstart.
Kick-off i forbindelse med sesongoppkjøring, dato ikke bestemt.
Offisiell åpning av nytt bygg på Kværnesodden. Alle lag med foreldre inviteres.
Søppelsekk utkjøring for Fias, før 17. mai.
Tradisjonsturnering for G/J 8-10 på Kværnesodden avholdes ikke i år, etter ønske fra
yngres avdeling. Undersøke bestående turneringene i omegn, slik at de yngste lagene
får se nye «fjes»
Cup-helg. Grue som i fjor. For GJ08-G14. Dato: 25-27. aug. Påmeldingsfrist 15. mai.
Sluttføre vanningsanlegget på Kværnesodden
Felles avslutning etter endt fotballsesong. (Siste tirsdag i oktober hvor de yngste har
fri på onsdag. Sjekke skoleruta).
Oppsummeringsmøte tidlig i november.
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Hundekjørergruppa








Arrangere to seminarer sammen med DNTUng i Nord Østerdalen; grunnleggende
teori 4. februar og hold av hund og sledekjøring i praksis 5. februar 2017 (post3)
Kjøre barn på Søvollen under Femundløpet 2017
Sørge for at hundeløypa holdes oppe i vintersesongen i akseptabel stand. Det
innebærer at den ikke vil bli kjørt opp ved hvert snøfall, men sørge for såle og
merking. Brukere av hundeløypa må påregne noe brøyting med hundespann.
Vurdere deltakelse på Norges hundekjørerforbunds ting mai/juni 2017
Arrangere 1 (2) seminar med temaer for gruppas medlemmer, åpne for alle interesserte
(post3)
Søke og følge opp Post 3 midler fra Norges hundekjørerforbund
Høstsamling (post3)

Skigruppa












Arrangere klubbrenn/ -mesterskap.
Årlig vedlikehold av hus, maskiner og løyper.
Arrangere skilek/trening for barn/ungdom fra 4 klasse og oppover.
Arrangere barmarkstrening for barn/ungdom fra 4. klasse og oppover.
Arrangere skidag.
Målsetting å få flere barn til og være med på skirenn utenfor kommunegrensene.
Få flere barn til å gå på ski.
Få flere foreldre til å engasjere seg i skigruppa.
Utbedring av lysløype på Sjøli og Elvål.
Terrengløp/Orientering.
Trenerkurs eventuelt i samarbeid med fotballgruppa, barneidrettsgruppa.

Turgruppa


Vinter: Bålkos ved skiløypenettet (Vangvollen og Haugsetberget)



Turkasser på 10 turmål i Rendalen



Fellesturer:
31.05.17:
11.06.17:
17.06.17:
08.07.17:
16.09.16:

Tur med Folkehesa i Rendalen til Fysak kasse på Midtskogen
Tur med Barnas Turlag utsetting av kasse ved Bjønntjønn
Rendalstrippen med Frivilligsentralen og Folkehelsa i Rendalen
Lavsafari med Kristian Aasbrenn
Høsttur med henting av turkasse på Marsjfjellet

