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Årsberetning 2020
Styret har i 2020 bestått av:
Leder Gard Frode Holmberg
Sekretær Grethe Hammer
Kasserer Håvard Vik
Styremedlem Ida Tronseth Wognild
Styremedlem Karoline Johansen
Styremedlem Espen Pedersen
Gruppeledere:
2015 Tina Polle Dybvad
2014 Ivar Rødde
2013 Merete Aasheim
2012 Trine Kristoffersen
2011 Gard Frode Holmberg

Årskull

Antall barn i
Idrettsskolen

Antall barn på kullet
totalt

Deltakerprosent

2015

35

?

?

2014

25

33

76 %

2013

45

60

75 %

2012

36

42

86 %

2011

36

43

84 %

Innebandy

?

-

-

2020 har vært preget av Korona. Det har derfor blitt gjennomført få tradisjonelle styremøter. Vi
har hatt 2 fysiske møter og 3 digitale. Gruppelederne har deltatt på alle møtene som vi begynte
med i forrige periode. Det bør vi fortsette med.
I tillegg har vi opprettet en Messenger-gruppe med styret og gruppelederne hvor vi diskuterer
saker fortløpende. Det har vært nødvendig på grunn av stadig endrede smitteverntiltak i
kommunen og avgjørelser må ha blitt tatt raskt. Messenger-gruppen har gjort det mindre
nødvendig med tradisjonelle styremøter.

Idrettsskolen har hatt fokus på at barna skal få trene mest mulig normalt til tross for alle
smitteverntiltakene. Det har til tider vært lite trening, utsatte og avlyste cuper i innebandy,
håndball og fotball.
Koronasituasjonen har gått mest utover de minste som trener i gymsalen, hvor det er vanskelig
å holde tilstrekkelig avstand sal og garderobe. Kombinasjonen med gjeldende
barneidrettsbestemmelser og koronarestriksjoner gjør det også vanskelig med trening for de
yngste.
Året startet som vanlig med håndball- og innebandycuper. Vi arrangerte selv innebandycup 8.
og 9. februar i Lånkehallen.
Fra mars 2020 var det lite trening fram til sommeren og alle cuper ble avlyst. I tillegg ble
barne-OL på Selbuskogen og vårt eget terrengløp avlyst. Vi har hatt ganske normal trening i
høst før det ble stopp igjen i juletider. De 4 eldste kullene deltok på dalførecuper i fotball og
2011, 2012 og 2013 arrangerte cuper på Tønsåsen i august og september. Vi har ikke deltatt
på innebandy- eller håndballcuper etter mars 2020, fordi de har vært avlyst, ikke anbefalt å delta
på slike arrangement eller fordi vi har prioritert vanlig trening fremfor cuper.
Idrettsskolen har vært med å jobbet med ny klubbhåndbok i 2020. Vi deltar også med en
representant, Espen, i organisasjonsutviklingsprosjektet til Lånke IL.
Idrettsskolen drives på dugnad og vi har vår primære inntekt gjennom idrettsarrangement. Siden
de fleste arrangementene har blitt avlyst har vi mistet mye av inntekten. Heldigvis har vi fått
redusert tapene på grunn av kompensasjoner gjennom Koronakrisepakkene.
På grunn av stor usikkerhet knyttet til økonomi, så valgte vi å ikke gjøre store innkjøp av utstyr i
2020. Vi mottok cashback som følge av Scantradeavtalen, som i hovedsak ble brukt til å kjøpe
flere spillerdrakter og håndballer.
Neste periode ønsker vi å jobbe med samarbeidet mellom gruppene. Vi har hatt et flott møte og
samarbeid med Håndballgruppa, som vi ønsker å videreføre. Dette vil vi også gjøre med de
andre gruppene. Overgangen fra Idrettsskole til særidretter skal også forbedres for å sørge for
at flest mulig fortsetter i Lånke IL.
Vi forbereder oss på en vår med mange smitteverntiltak. Målet er at barna skal få en mest mulig
normal hverdag med vanlig treninger.
Vi vil takke alle foreldre og barn som har gjort det mulig å gjennomføre så mye idrett i Lånke IL i
2020, som det ble gjort.
Styret Idrettsskolen
v/Gard Frode Holmberg

Årsmelding fra 2015-kullet
Kull 2015 rakk kun 3-4 treninger innendørs før koronarestriksjoner og skolen i rødt nivå brukte
gymsal.
Vi har hatt 4 utetreninger, to på frigården og to på skøytebane i Geving.
Det var klart flest oppmøte i gymsal, da var vi fra 25-35 barn på det meste.Ved utetreninger
10-13 stk.

Årsmelding fra 2014-kullet
Sammenlignet med andre kull, er 2014-kullet et relativt lite kull med i overkant av 30 barn som
hadde første skoledag høsten 2020. På treningene deltar stort sett mellom 20 og 25 barn, og
deltakerprosenten er mao. rimelig bra. Covid-19 har medført at vi har måttet stå over enkelte
treninger, men heldigvis har vi fått gjennomført de fleste treningene innenfor de til enhver tid
gjeldende retningslinjer og uten noen spesielle ulemper for barna.
Overgangen fra gymsalen til Lånkehallen har vært udelt positivt, da gymsalen ble litt trang selv
for vårt kull som er mindre enn mange andre. Gjennom 2020 og 2021 har barna fått prøvd seg
på mange ulike aktiviteter som bl.a. innebandy, ulike balløvelser, friidrett, turnøvelser og mye
annet. Vi har også fått gjennomført to økter med langrenn på Frigården, hvorav den ene i svært
kaldt vært, men hvor barna hadde det veldig gøy under begge øktene.
Det var også stor stas for barna da de fikk delta på sin første dalførecup i fotball med egne
Lånkedrakter, på Lånke kunstgress.
Til tider kan det være utfordrende å få nok rullering på hovedtrenere, men alt i alt stiller
foreldrene velvillig opp som trenere.

😊

Til tross for covid-19, har vi altså fått gjennomført treningene tilnærmet som normalt. Den høye
deltakerprosenten tilsier at barna synes dette er gøy

Årsmelding fra 2013-kullet
Kull 2013 har fortsatt mange ivrige barn som deltar på trening. Det er ca mellom 40-45 barn på
hver trening. 2020 har vært et spesielt år men vi har fått til trening når det har vært lov. Vi har
vært innom mange aktiviteter som turn, innebandy, orientering, håndball, ski, skøyter, fotball og
flere. Vi klarte også å gjennomføre dalføre cup med strenge covid 19 restriksjoner. Dette var vår
aller første! Stor suksess! ;)

Årsmelding fra 2012-kullet

2012-kullet har som alle andre hatt et annerledes år med trening. Frem til verden stengte ned i
mars 2020 gjennomførte vi treninger som normalt og det var fokus på håndball, ski og skøyter.
Etter mars fikk vi en ufrivillig pause. Da det ble åpnet for trening igjen, startet vi opp og har
gjennomført treninger innenfor mulighetsrommet som har vært. Vi har spritet hender, vasket og
spritet utstyr og brukt munnbind når det har vært påkrevd. Vi rakk et par fotballøkter før
sommerferien og etter ferien kom det 5 Dalførecuper i fotball på rad og rekke. Vi hadde lag på
alle cupene og ungene var glade for å få spille cup igjen. Vi arrangerte en Dalførecup på Lånke
og med deltakerregistrering og begrenset servering i kiosken, ble det et trygt og positivt
arrangmenet. I tillegg til fotball, hadde vi forøvrig sykling, friidrett og orientering. Etter høstferien
startet vi med innetrening og har hatt turn, ball-leik, håndball, innebandy og basket. Det har ikke
vært åpning for cuper utover Dalførecupene. Vi har innledet et samarbeid med
håndball-gruppen som er satt litt på pause grunnet Covid-19 situasjonen. Vi håper å ta dette
opp igjen så snart det er mulig. Trenere og gruppeleder lager halvårsplaner med fokus på
variasjon og idrettsglede og vi tilpasser valg av idrett etter sesong. Vi setter opp 6 trenere til
hver trening og i snitt deltar ca. 25-28 barn. Det er 32 aktive barn i kullet og 13 trenere.
Mvh Trine Kristoffersen
Gruppeleder 2012-kullet i Idrettsskolen

Årsmelding for 2011-kullet
2011-kullet har hatt så mange treninger som det har latt seg gjøre med Koronarestriksjoner. Det
ble lite trening våren 2020, men mer normalt på høsten. Det bel organisert 1 ekstra fottballøkt
hver uke gjennom det meste av høsten for de som var interessert i det. Vi har hatt fokus på de
idrettene Lånke tilbyr etter Idrettsskolen siden det er 2011-kullets siste år på Idrettsskolen.
Vi har vært innom idretter og aktiviteter som:
● friidrett
● fotball
● innebandy
● ski
● skøyter
● håndball
● turn
Vi har deltatt på 5 og arrangert en dalførecup i fotball.
Det har vært 20-30 barn på hver trening i 2020. I 2011-kullet har det vært 36 barn av totalt 43 på
trinnet på Lånke skole mer eller mindre fast på trening. Det har også deltatt tilsammen 5-6 barn
fra Nybrott og Elvran på fotballtreninger/-kamper og håndballtreninger med oss, fordi de har
vært for få til å kunne stille lag selv.
Vi har hatt mange forskjellige hovedtrenere og alle foreldrene har deltatt som hjelpetrenere i

løpet av året.
Jeg vil rette en stor takk til alle foreldrene som har bidratt på treninger og dugnad. Dere er
både flinke og alltid villige til å bidra.
Hilsen
Gard Frode Holmberg
Gruppeleder 2011-kullet

