
        ALLIDRETT 2022-2023  

Se hjemmesiden WWW.KOLBUKK.NO for mer informasjon om idrettslaget 

Kolbu KK har gleden av å invitere alle barn i alderen 4-5 år (f. 2018,2017) i hele Kolbu til idrettsskole!  
Oppstart er mandag 17 oktober kl 17.15 Inne på KK-HYTTA. Aktiviteten vil foregå på mandager.  

Allidrett (også kjent som idrettskole) er et ukentlig aktivitetstilbud, der vi har som mål at barna skal trives, og at flest mulig skal 
ønske å delta. Fokus er lekbasert trening, der barna får prøve ulike aktiviteter, både ute og inne. Vi skal oppmuntre og veilede 
hvert enkelt barn til mestring og fremgang. Når det kommer snø, er klubbrenn aktiviteten på Allidrett.  

Allidretten er gratis for alle klubbens medlemmer (medlemskontingent er 100 kr). For å melde barnet inn i idrettslaget se 
her:  https://medlemskap.nif.no/22275 Dette viser vi også på foreldremøte. Barn som deltar i idrettsskole er 
forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring.  
 
Møt opp på første trening, det er ingen påmelding. Kle på barna i forhold til aktiviteter/værtype! Vi ber om at barna har med seg 
en voksen på trening og er tilgjengelige hvis barnet trenger det. Når det er trening inne er det fint om alle stiller med innesko 
(rene sko).  

Kolbu KK er ett dugnadsdrevet idrettslag og alle trenere for barn og ungdom er foreldre/besteforeldre eller andre bekjente av de 
aktive barna. Klubben har trenere fra tidligere år og andre frivillige de 4 første mandagene og etter dette håper vi at noen av dere 
i voksengruppa rundt barna har lyst til å holde i aktivisten med støtte fra klubben. Alle som trener barneidretten må levere 
politiattest ihht regler fra Norges Idrettsforbund.  

Vi bruker spond som system for å informere om treninger og annen informasjon – last gjerne ned Spond App, koden er BSKRC   

Foreldremøte der vi lager en plan for årets aktiviteter og informerer om medlemskap, klubbens aktiviteter, med mer blir: 
Onsdag 2 november kl 20.00 på møterommet på KK – er det mange blir det på salen. 

Mandag 12 desember blir det Nissemasj - etter dette tar allidretten juleferie. Mer info om dette kommer når det nærmer 
seg.  

Velkommen på idrettsskole!  

 
Kontaktpersoner: 
Sølvi Jakobsen tlf: 975 26 792 
Hilde Solli Kvikstad 934 00 858 


