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Hovedlaget  
 

 Aktivitetsdag. 

 Jobbe videre med sponsorer, støttespillere. 

 Arrangere kurs på våren med fokus førstehjelp og bruk av hjertestarter. 

 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.  

 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 2018.   

 Undersøke mulighetene for Idretts – SFO og se på bedre integrering av flyktninger. 

 Lage en perm med forslag til aktiviteter som passer de ulike aldersgruppene og 

aktivitetene.  

 Gjennomføre følgende arrangementer: 

o Aktiviteter på DNT´s 150 års jubileum på Finndalshytta 21. januar 

o Aktiviteter på Femundløpet i februar 

o Minimora 3. mars 

o Tur til Ankerskogen i mai som avslutning på svømmekurset 

o Aktivitetsdag på Bjøntegaard i september i samarbeid med Barnas 

turlag/turgruppa.  
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Fotballgruppa 
 

 

 Info/oppsummeringsmøte ble avholdt i november 

 Barnefotballkveld har blitt avholdt på Koppang i februar 

 Informasjonskveld/kickoff i.f.m sesongstart for lagledere og trenere. 

 Klubbdommerkurs 

 Intern serie for G/j 8 og 10. Klar tidlig april i samarbeid med Koppang.  

(Koppang ansvarlig for oppsett i år) 

 Dugnad for å gjøre ferdig kiosken. Tore Berget har gjort en formidabel jobb, så det ser 

ut til at målsettingen om å bli ferdig til påske blir oppfylt.  

Det må påberegnes en del dugnad også etter dette. 

 Dugnad Kværnesodden (uteområdet) før seriestart 

 Søppelsekk utkjøring for Fias. 

 Offisiell åpning av nykiosken på Oddbanen, med innbudte gjester og spillere med 

foreldre 

 Cup-helg. Grue som i fjor. Påmelding 15. mai. 

 Felles avslutning etter endt fotballsesong.  

 Ferdigstille vanningsanlegget. 

 

 

Hundekjørergruppa 
 

 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. 

 Søke og følge opp Post 3 midler fra Norges hundekjørerforbund 

 

 

 

Skigruppa 
 

 Arrangere klubbrenn 

 Arrangere klubbmesterskap 

 Årlig vedlikehold av hus, maskiner og løyper. 

 Arrangere 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. 

 Trenerkurs eventuelt i samarbeid med fotballgruppa, barneidrettsgruppa. 
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Turgruppa 

 
Turmål 2018 

 

 Ryensjøen    846 moh 

 N.Raufjellet    865 moh 

 Kulhøgda    1179 moh 

 Svankletten    562 moh 

 Renåfjellet    1017 moh 

 Gloføkkampen   1325 moh 

 Akshaugen    1022 moh 

 Nupen     1048 moh  

 Øvre Ørsjøtjønna   758 moh     

 Tobakkstjønna      795 moh  

 

 

Fellesturer/fellesarrangement 2018 
 

 24.03. 2018 kl 13.00-15.00.:  Bålkaffe ved gapahuken på Vangvollen    

  

 17.mai 2018: Feiring av DNTs 150 års jubileum med tur på Svankletten. 

 

 31.05.2018: Besøke FYSAK kasse på Østsiden av Lomnesjøen (Brenna) - 

samarbeid      med Folkehelsa i Rendalen. 

 

  16.06.2018: Rendalstrippen (egen komite) 

 

 06.2018: Utsetting av Turkasse på Kulhøgda – samarbeid med Barnas Turlag 

   

 30.06.2018: Tur med historielaget til Smith setra med guiding med Jo og Gunveig 

Eggen og servering på setra. 

 

  22.09.2018  henter vi kassa på Gloføkkampen. Vi annonserer fellestur. 

 

 
 

 


