
 Frol IL Allidrett 2022 

 

1. Utvalg/Styresammensetning 2022.  

Leder Jørgen Hjulstad Nilsen 

Nestleder Marthe Elisabeth Haukdal 

Kasserer Astrid von Heimburg 

Styremedlem: Gøril Aas Hustad 

 

2. Møter 

Det har i 2022 vært avholdt 1 styremøter, årsmøte og oppstartsmøte for 1.klasse. 

 

3. Styrets arbeid 

Styret har utarbeidet aktivitetsplan, organisering av allidrettsaktiviteter og økonomi. Styret har også 

hatt ansvar for å informere om tilbud i regi av allidrett og kontakte foreldre som kan bidra inn i de 

ulike treningsgruppene. Booking av gymsal og uteområder har vært gjort gjennom styret, samt styret 

har hatt dialog med andre avdelinger i Frol IL og andre idrettslag der det har vært relevant. 

 

4: Medlemstall 2022 

Per 31.12.2022 var det 30 medlemmer i Frol IL Allidrett født 2014, 2015 og 2016. De som er født i 

2014 er kun telt med dersom de var medlem før 01.06.2022. Det reelle tallet på unger som har 

deltatt jevnlig på allidrett betydelig høyere. Ca 40-70 unger har deltatt jevnlig på allidrettsaktivitet i 

løpet av året. Det har ikke vært krav om medlemskap i Frol IL for å delta.  

 

5: Økonomi 

Allidrettsgruppa har ikke mottatt driftsmidler fra hovedlaget i 2022. Oppsparte midler har blitt 

benyttet til deltakelse på minihånballturneringer. Siden Allidretten er et gratistilbud for 1. og 2. 

klassinger betales det ikke leie til Levanger kommune for bruk av hall eller baner. Hovedlaget har 

oppsparte midler som Allidretten kan få overført øremerket formålet. Det vil være behov for 

overføring av nye driftsmidler i 2023. Økonomien anses som god.   

 

6. Aktivitet 

Målet er å lage et tilbud på tvers av idretter og aktiviteter som finnes i de ulike idrettslagene, hvor 

alle barn kan få prøve ulike aktiviteter og bli kjent med ulike idretter. På den måten håper vi at det 

kan bidra til at flere ønsker å delta og være i aktivitet, og at allidretten i så måte er et supplement til 

alle de idrettene og aktivitetene som allerede finnes i Frol og andre idrettslag.  



Allidrettstilbudet følger skoleåret, så første halvdel av 2022 var det barn født i 2014 og 2015 som 

deltok på aktiviteter i regi av allidretten. Etter to år med pandemi var det endelig åpnet for deltakelse 

på minihånballturnering for begge årskullene. Begge kullene hadde egne faste treninger 1 gang per 

uke. Deltagelsen har variert mellom 20-40 stykker per kull. Begge kullene deltok på skileik sammen 

med Frol sin skigruppe og har hatt friidrett, sykling og orientering på eget initiativ eller i samarbeid 

med særidrettsgruppene.  

Fra august startet allidrett opp for nye 1.klassinger, født 2016. Det var utfordrende å få til oppstarten 

for dette kullet på grunn av at det var få foreldre som engasjerte seg i starten. Det har vært ukentlige 

treninger for 2016 kullet fra midten av september.  Også for 2015 kullet har det vært utfordringer 

med å ha nok engasjerte foreldre til å kunne gi et godt tilbud. Her ble treningen først startet opp 

etter høstferien med håndballtrening innendørs for både gutter og jenter på torsdager. 


