
Årsmelding 2020 fra IL Aasguten Friidrett 
 

Styrets sammensetning i 2020 har vært: 

Leder: Marta Myhr 

Nesteleder: Lise Larsen  

Kasserer: Eirin Barosen Antonsen 

Styremedlemmer: Andrea Rønning, Kari Flokkmann, Anne-Grethe Hoel, Kjersti Christiansen 

 

Aktivitet i styret 20 

Styret har i 2020 gjennomført 5 møter hvorav ett var fysisk møte og fire var digitale. Leder i friidrett 

har deltatt på møter i hovedstyret i IL Aasguten. 

 

Friidrettsavdeling har pr. i dag ingen anlegg. Vi benytter oss av lokalmiljøet i Åsen som Torhaugen og 

trimtrappa, Elvheim, Møssingdalen skisenter, Skytebanen på samfunnshuset og Åsenhallen. Vi leier 

oss for øvrig inn i andres lokaler på noen aktiviteter i Idrettsskolen utenfor bygda. 

 

St.Olavsloppet 
St.Olavsloppet ble dessverre avlyst i 2020 grunnet Covid-19. 

 

Allidrett 
I periodene januar til mars og oktober til november arrangerte vi allidrett en gang i uka (onsdager fra 

kl 17.00 til kl 17.45) for barn f.o.m det året det fyller tre til de begynner på skolen. Allidrett blir 

avholdt i Åsenhallen og det er foreldrene selv som sørger for rigging og rydding. Siste allidrett før jul 

var i uke 48 og på avslutningen ble det servert saft, pepperkaker og klementiner til barna som deltok. 

 

Idrettsskole 
Friidretten arrangerer Idrettsskole for 1. til 4.klasse fra september til april i alt 20 ganger. For 1. og 2. 

klasse er aktivitetene håndball, basseng, ski, turn og fotball. For 3. og 4.klasse er aktivitetene skyting, 

ballspill, turn, ski, klatring, basseng og landhockey. Siste idrettsskole før jul var i uke 48 og på 

avslutningen ble det servert saft, pepperkaker og klementiner til barna som deltok. 

 

For høst/vinter 2020/2021 er det 63 barn totalt, fordelt på 12 førsteklassinger, 27 andreklassinger, 14 

tredjeklassinger og 10 fjerdeklassinger. Ved gjennomføring av turn leier vi inn trenere fra IL Sverre  

Turn. Vi hadde i tillegg booket klatring på Grip på Stjørdal men dette måtte også avlyses grunnet 

korona. 

 

Styret vil takke Åsen Skytterlag, Skiavdelingen, Handballavdelingen og Fotballavdelingen for viktige 

bidrag til gjennomføringen av aktiviteter. Stor takk også til ungdommene som har vært med som 

trenere og alle andre som har bidratt i gjennomføringen. 

 

Åsenløpet og Åsenkarusellen 
Åsenløpet, Åsenløpet Mini og Åsenkarusellen med terrengløp som vanligvis har blitt avholdt måtte 

dessverre avlyses i 2020 grunnet Covid-19. Som en erstatning ble det arrangert Topp5Åsen (se eget 

punkt). 

 

 



 

Topp5 Åsen 
Som følge av at Åsenkarusellen og sommerens terrengløp ble avlyst grunnet Covid-19 inviterte 

Friidretten til en familieaktivitet i stedet. Det ble valgt ut 10 av de oppmerkede turene av 

turstigruppa i Åsen som ble merket med ulike bilder. Målet var å gjennomføre 5 av disse turene i 

perioden 8.mai og til 8.september 2020. 

Det var en gledelig høy aktivitet og i alt 110 barn og 3 barnehageavdelinger dokumenterte sin 

deltakelse på arrangementet. Det ble søkt og tildelt samfunnsmidler fra Sparebank1 Midt-Norge som 

ble brukt på flotte premier til deltakerne. Det ble trukket premier i 3 runder for å motivere for 

deltakelse gjennom perioden aktiviteten ble avholdt. I tillegg til dette fikk samtlige barn 

deltakerpremier i etterkant av arrangementet. De barna som gjennomførte 5 eller flere turer fikk 

medalje og tursekk, mens øvrige barn fikk en gymbag i premie for topp innsats i årets Topp5 Åsen. 

 

 

 

 

Styret i IL Aasguten Friidrett ved Leder Marta Myhr 

 


