
Allidrett 2015 
 Vi starter opp igjen onsdag 7. oktober. 

Geilohallen  

 
Gruppe 1 3 til 5 år Kl 1710-1750 

Gruppe 2 1 og 2 klasse Kl 1800-1840 

Gruppe 3 3 og 4 klasse Kl 1850-1930 

 Hva er allidretten i Geilo IL?  
• De yngste samles til felles oppvarming. Etterpå kan barna fritt 

bevege seg rundt i en hinderløype som er satt ut i salen. Her 
er det ulike øvelser knyttet til å balansere, hoppe, rulle, klatre 
og krype. Ved stasjonene står våre aktivitetsledere og passer 
på og hjelper til. Det er likevel viktig at foreldre/foresatt følger 
med sine barn rundt i løypa. (Husk innesko.) 

• For de to eldste gruppene vil det tilbys turn, ball og 
hinderløype. Gruppene rullerer mellom de ulike aktivitetene. 
Foreldrene trenger ikke å følge barna, men fint hvis man er 
med og hjelper til med rydding ved behov.  

• Det stilles ikke krav til utstyr for å være med, men det 
anbefales "gymsokker" eller innesko med lys såle. Det er lurt å 
ha med en drikkeflaske med vann.   

• Alle barn som deltar på allidrett må være medlem i Geilo IL. 
Innmelding kan foretas via Geilo IL sine nettsider. Men vi vil ha 
åpent kontor onsdag 7 og 14. oktober i Allidrettens tider. 
Som medlem i Geilo IL IL er man automatisk forsikret gjennom 
Gjensidige barneidrettsforsikring. Geilo IL legger da inn 
deltagerne i medlemsregisteret, så barnet blir registrert i Geilo 
IL og Norges idrettsforbunds systemer.  

• Deltagerne er ikke forsikret i aktiviteten før medlemskap er 
registrert..  

• Link til Idrettens barnerettigheter/bestemmelser 

Hver onsdag frem til og med 9.12.2015 er det aktiviteter med 
forskjellige lekbaserte øvelser i Geilohallen.  

Vi håper å se mange barn og voksne!  

Hvis du ønsker å være aktivitetsleder, altså hjelpe til med å stå på ulike poster eller være med å trene barna ,er du hjertelig velkommen til 
det. Ta kontakt med en av oss i styret., via mobil eller siden vår på facebook: Geilo IL Allidrett/Onsdagsrenn eller på Geilo IL webside 
  
Vi gleder oss til å se store og små mange onsdager fremover.  
Med hilsen styret i allidretten.  
Kontaktpersoner: 
Liv Fossgård Christensen, mob: 472 82 505/Jonas Rejdemo, mob: 472 83 135/Gunn-Kristin Uthus, mob: 408 80 054 
Kristin Vollen Sataøen, mob: 977 55 096/Cathrine Svidal, mob: 480 65 756 

Idrettsglede - Helse 
Fellesskap-Ærlighet 

http://geiloil.no/blimedlem.aspx?pageId=107
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/bb411159905749279c99b4502827e168/barneidrettsbestemmelsene-brosjyre-a5_lr_2011.pdf
https://www.facebook.com/groups/1406558346266081/
https://www.facebook.com/groups/1406558346266081/
https://www.facebook.com/groups/1406558346266081/
http://geiloil.no/default.aspx?pageId=105

