Arbeidsplan RIL 2020

Hovedlaget
•
•
•
•
•

Aktivitetsdag.
Jobbe videre med sponsorer, støttespillere.
Delta på kurs våren med fokus førstehjelp og bruk av hjertestarter.
Gjennomføre juleneksalg
Fortsette arbeidet med struktur og organisering av RIL

Barneidrettsgruppa
•

•
•
•
•
•

•
•
•

	
  

Gi barn mellom 5 og 12 år et godt og variert aktivitetstilbud ved å arrangere blant
annet skilek på Elvål og på Åkre (hvis nok snø), 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 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. Trener 1 kurs langrenn i samarbeid
med skigruppa og aktivtetslederkurs i basistrening for barn under 12 år.
Justere/tilpasse årshjulet for barneidrettsgruppas aktiviteter i 2020 og opprette et bedre
samarbeid mellom gruppene innad i RIL når det gjelder allsidig tilbud gjennom året i
henhold til barneidrettsbestemmelsene.
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 Femundløpet i februar
o Minimora 29. februar
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 på nyåret.
Grasrottrenerkurs del 3 avholdes på Koppang i april.
Informasjonskveld/kickoff i.f.m sesongstart for lagledere og trenere.
Klubbdommerkurs.
G 8/9, J8/9, G10/11 og J10/11 spiller lokalserie på Tynset.
Godt samarbeid med Koppang FK fortsetter. I 2020 vil G16 være et samarbeidslag
administrert fra Koppang, mens J13 og J15 vil være samarbeidslag styrt fra Rendalen.
Etter mange år brakk har det vært gjort et forsøk på seniorlag, også dette i samarbeid
med Koppang FK. Stor interesse, og lag påmeldt i 6. div.
Tribunen på Kværnesodden trenger rehabilitering. Dugnad på dette sammen med
klargjøring av bane, må nok påregnes ytterligere dugnad.
Offisiell åpning av ny kiosk på Kværnesodden ble ikke gjennomført. Dette får vi til i
2020. Sponsorer, gjester, spillere og foreldre inviteres.
Vi fortsetter med Grueturnering, påmeldingsfrist 15. mai.
Avslutninger etter sesong. Opp til lagene om de vil ha i fellesskap med andre lag, eller
separat.

Hundekjørergruppa
•
•
•
•
•

Drifte hundeløpa.
Styrke økonomi til dette arbeid gjennom bl.a. å søke medlemmene om
Frivillig løypebidrag
Øke aktiviteten gjennom å arrangere åpne samlinger/kurs for bl.a. barn, unge
og funksjonshemmede
Søke å øke medlemsmassen lokalt gjennom å ta kontakt med hundekjørere i Stor
Elvdal, Tynset og Åmodt kommune

Skigruppa
•
•
•
•
•

Arrangere kretsrenn
Arrangere klubbrenn
Arrangere klubbmesterskap
Årlig vedlikehold av hus og løyper.
Arrangere trening for barn/ungdom fra 4. klasse og oppover.
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Arrangere barmarkstrening for barn/ungdom fra 4. klasse og oppover.
Arrangere skidag.
Opprettholde deltagelse 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.
Smørekurs

Turgruppa
•
•
•
•
•
•

Turkasser på 10 turmål
Fellestur med Barnas Turlag og Stolpejakten: Utsetting av kasse på Finndalskampen
Rendalstrippen
Samarbeide med Stolpejakten
Tur sammen med Rendalen Historielag til Byringen
Mulig bålkaffe sammen med Rendalen Løypelag ved gapahuk på Vangvollen

