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HOVEDLAGET 
 

• Aktivitetsdag. 
• Fornye avtaler med sponsorer og støttespillere. 
• Arrangere kurs på våren med fokus førstehjelp og bruk av hjertestarter. 
• Gjennomføre juleneksalg 

• Dugnad lysløypa på Åkre  
 

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/orientering/terrengløp på Elvål, friidrettstrening 
på Åkrestrømmen, og svømmetrening på Berger og Fagertun.  

• Introdusere barn fra 0-5 år for aktiviteter.  
• Jobbe aktivt med å få med ressurspersoner i foreldregruppa, slik at aktivitetene og 

kvaliteten kan opprettholdes. Rekruttere nye trenere.  
• Kursing av eksisterende og nye ressurspersoner (aktivtetslederkurs i basistrening for 

barn under 12 år og felles skitrenerkurs i samarbeid med skigruppa).  
• Jobbe aktivt med å gi informasjon om barneidrettsgruppas aktiviteter, og få med flere i 

målgruppa på de ulike aktivitetene vi tilbyr de små.  
• Oppdatere årshjulet for barneidrettsgruppas aktiviteter i 2019.  
• 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:  
• Aktiviteter på Femundløpet i februar  
• Tur til Ankerskogen i mai som avslutning på svømmekurset  
• Aktivitetsdag på Bjøntegaard i september i samarbeid med Barnas turlag/turgruppa. 

FOTBALLGRUPPA 

• Info / oppsummeringsmøte ble holdt på Fagertun Skole i November.  
• Oppstartmøte for lagledere / trenere 11 April.  
• Dugnad ute på Kværnesodden ca 28 Mai.  
• Klubbdommer kurs.  
• Intern serie for G/J 08 og 10.  
• Søppelsekk utkjøring for Fias.  
• Offisiell åpning av nykiosken, med innbudte gjester ,spillere og foreldre.  
• Cup helg. Grue som foregående år.  
• Plassere og montere 3-er bane for de minste.  
• Nye bord på tribuna på Kværnesodden.  
• Kiosk / bu på Unsetbrenna.  
• Sette ned et utvalg som skal jobbe for enkel flombelysning på Kværnesodden. 
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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  
• Fokus på rekrutering til sporten. 

SKIGRUPPA 

• Arrangere klubbrenn.  
• Arrangere klubbmesterskap.  
• Årlig vedlikehold av hus, maskiner og løyper.  
• Arrangere skitrening 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. Promotering mot barnehagene.  
• Få flere foreldre til å engasjere seg i skigruppa.  
• Oppfølging av trenerkurs som ble arrangert i januar.  
• Smørekurs 

TURGRUPPA 
 
Kasser på 10 turmål: 

  moh 
Veslekletten 465  
«Brannflata» sør for Jutulhogget 677 
Hundtjønnåsen 877 
Sandnupen 878 
Fonnåsfjellet (Storbekktjønnet) 900 
Storskarven (Hanestad) 1024 
Søre Storbekkfjellet 1067 
Kletten (Sjølimarka) 933 
Kjesaråsknappen 797 
Spekedalsgråhøgda 1436 
   

Turgruppa kommer også, i år, som tidligere år til å arrangere noen fellesturer - alene og 
sammen med andre.         
 
 


