
Årsmelding 2021 fra IL Aasguten - Friidrett 

 

Styrets sammensetning 
Leder: Kari Flokkmann 
Nestleder: Lise Larsen  
Kasserer: Eirin Barosen Antonsen 
Styremedlemmer: Silje Emilsen, Stein Anders Leirvik og Anne-Grethe Hoel.  
  

Aktivitet i styret  

Styret har i 2021 gjennomført to møter. Leder har deltatt på møter i hovedstyret. I tillegg har det 

vært hyppige dialoger på egen lukket chattegruppe for styret. Alle i styret har hatt egne 

ansvarsområder slik at ikke hele styret har måttet engasjere seg på alle arenaer til enhver tid.  

 

Idrettsskole 

Idrettsskolen er et aktivitetstilbud for 1. til 4.klasse og skal by på varierte aktiviteter gjennom året. 

Målet er å øke aktiviteten blant barna og kunne vise dem ulike aktiviteter uten at de må knytte seg 

til kun en idrett. Det vil også kunne rekruttere barn til idrettslaget.  

1. og 2.klasse: Følger skoleruta og idrettenes ulike sesongperioder. Skal være idrettslagets eneste 

tilbud på ski, håndball og fotball. I tillegg er det noe turn og basseng.  

3. og 4.klasse: Starter etter høstferien og slutter til påske. Aktivitetene er ski, turn, klatring, skyting 

og basseng. Dette kan variere fra år til år.  

 

Tidligere år har det vært en felles bassengdag, men de to siste årene har det blitt delt ut billetter slik 

at de selv kan bestemme dag. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på. Det leies inn turntrenere 

som kommer til Åsenhallen og klatring utføres på GRIP på Stjørdal. Skyting foregår i kjelleren på 

samfunnshuset med Aasen Skytterlag.  

Fra høsten har det deltatt 60 barn totalt. 17 førsteklassinger, 12 andreklassinger, 20 tredjeklassinger 

og 11 fjerdeklassinger.  

 

Allidrett 

Allidrett følger skoleåret og er et aktivitetstilbud med frileik i hallen for barn 3-6 år. Hallen er åpen 

hver onsdag kl.17.30-18.30. Det er foreldrene selv som sørger for rigging og rydding. Vi har forsøkt å 

ha en representant fra styret der i tillegg. Dette for å synliggjøre idrettslaget samt sørge for at 

aldersgrenser og orden blir fulgt opp. Ved siste allidrett før jul ble det servert saft, pepperkaker og 

klementiner til barna som deltok. Allidrett er et svært populært tilbud og gir de små barna en trygg 

introduksjon til aktivitet i idrettslaget. 

Både idrettsskole og allidrett er et gratistilbud for barna og det kreves kun medlemskap i idrettslaget 

(forsikring og støttemidler). 

Topp5Åsen 

I 2020 inviterte Friidretten til familieaktiviteten “TOPP5ÅSEN” som en erstatning for alle avlyste 

arrangement. Aktiviteten var rettet mot barn i alderen 0-16 år med en tanke om å motivere hele 

barnefamilier ut på tur hvor ingen måtte tenke på smitterestriksjoner. Det ble valgt ut ti av de 

oppmerkede turene i Åsen. Målet var å gjennomføre minst fem av disse samt få vist frem det 

enorme arbeidet turstigruppa hadde lagt ned i å merke stier i nærområdet. Dette ble så populært at 



det måtte gjentas! I 2021 ble det innført at to valgfrie topper kunne medregnes i konkurransen slik 

at topper besteget andre steder i sommerferien også ville gjelde.  

Det ble en stor deltakelse med hele 110 barn som deltok og nesten 70 barn som fullførte fem 

topper! Det ble igjen søkt om og tildelt samfunnsmidler fra Sparebank1 Midt-Norge som ble brukt på 

flotte premier til deltakerne. Underveis ble det trukket premier i 3 runder for å motivere for 

deltakelse gjennom perioden aktiviteten ble avholdt.  

Alle barna som deltok fikk medalje. De som hadde fullført fem topper fikk også pannebånd og 

reflekssele med logo.  

 

St.Olavsloppet, Åsenkarusellen og Åsenløpet 

Ingen av disse ble gjennomført i 2021 grunnet covid-19.   

 

Styret vil takke Aasen Skytterlag og de andre avdelingene i idrettslaget 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.  

 

  

  

Styret i IL Aasguten Friidrett, 

v/ leder Kari Flokkmann 

 

 


