Årsberetning for Sylling IF Allidrett 2016
Styret har bestått av:
Leder
Vigdis Lothe Sætha
Sekretær
Tonny Andersen
Kasserer
Jan Ole Horn
Styremedlem Laila Cave Røde Frostad
Allidrettsstyret har hatt 5 styremøter, samt 1 trenermøte.
Vi har i år hatt 120 barn fordelt på 6 partier, inkludert lekepartiet. De 6 partiene har
tilsammen hatt 25 trenere. Vi har hatt 6 treningstimer i hallen pr uke. Av aktiviteter i
gruppene har vi blant annet hatt ballspill, friidrett, dans, skøyter, sykling, golf, luftgevær,
aking, tae kwon do, ridning etc. Noen av gruppene har også hatt fellestur til Drammensbadet
og Furumo svømmehall.
Alle barna har fått nye t-skjorter dette året. I tillegg har alle trenere fått nye gensere. Det har
også blitt kjøpt inn noe nytt utstyr.
Det er utarbeidet sportsplan for allidretten og denne revideres hvert år før sesongstart.
Sportsplan inneholder målsetninger for barneidretten i Sylling IF samt klubbens visjoner og
verdier.
Det ble arrangert aktivitetslederkurs for trenere i september, med instruktør fra Buskerud
Idrettskrets. Kurset ble holdt i Ros arena. 3 allidrettstrenere deltok dette året.
Allidrettspartiene har deltatt på aktivitetsturneringer i håndball både vår og høst.
Håndballen i Sylling arrangerte cup i hallen i februar og i november, her stilte Allidretten
med flere lag og med dugnadsinnsats. Et lag har også vært med på Reistad minicup. I tillegg
har 2008 gruppa deltatt på flere aktvitietsturneringer i håndball og jentene trener en dag
ekstra i uken med håndball.
Noen av partiene har benyttet seg av gjesteinstruktører fra og håndball og fotball gruppa.
Skikarusellen ble arrangert på idrettsplassen bak skolen. Karusellen var 4 tirsdager og ca 180
barn deltok. Den ble oppstykket da snøen kom og vi fikk gjennomført en gang så et opphold
på to uker pga manglende snø men vi fikk gjennomført 3 ganger. Skøyteisen var imidlertid
meget bra og de fleste gruppene fikk noen ganger på skøyter denne perioden.
Styret i allidretten sto som vanlig for kiosk og vaffelsteking under Syllingløpet i mai. Der
deltar de fleste barna i allidretten med løp i ulike distanser.

Sosialt:
Årets sommeravslutning for alle bidragsytere i Sylling If ble avlyst på grunn av for få
påmeldte. Allidretten avholdt heller ikke julebord for trenere i desember som tidligere år.
Saken ble drøftet på trenermøte i august med beslutning om at det var hyggelig med
julebord og at de som kunne kom. Styret valgte allikevel ikke å arrangere julebord da det tar
tid å arrangere og ordne til uansett om det er få eller mange.
Vi ønsker å få til sommeravslutning for allidrettens trenere i 2017 da vi mener det er viktig
med noe sosialt og at det er en måte å få takket de dyktige trenerne som står på uke etter
uke i flere år.
Vi takker for et fint allidrettsår og spesielt takk til alle trenere som gjør så bra jobb med
barna våre!
Sylling, februar 2017
v/Styret

