
        VELKOMMEN TIL IDRETTSSKOLE!  
 

IL Kolbukameratene har gleden av å invitere alle barn i alderen 4-7 år  

(f. 2012,2013, 2014 og 2015) i hele Kolbu til idrettsskole! 

 

Idrettsskolen (også kjent som allidrett) er et ukentlig aktivitetstilbud. Fokus er lekbasert 

trening der barna får prøve ulike aktiviteter både ute og inne. Vi har som mål at barna skal 

trives, og at flest mulig skal ønske å delta. Vi skal oppmuntre og veilede hvert 

enkelt barn til mestring og fremgang. Klubbrenn er en del av idrettsskolens 

tilbud, og dekkes av aktivitetsavgiften.  

Aktivitetsavgift for høsten inkl. deltakelse på klubbrenn etter jul er kr 400,- 

Barn som deltar i idrettsskolen er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds 

barneidrettsforsikring.  Vi ber om at barna har med seg en voksen på trening 

og er tilgjengelige hvis barnet trenger det.  

Kle på barna i forhold til aktiviteter/værtype! Når det er trening inne er det et krav 

at alle stiller med innesko (rene sko).  

Barna blir delt inn i 2 grupper, eventuelt 3 ved mange påmeldte. Idrettskolen vil i hovedsak 

foregå på mandager kl. 17.30-18.30 på/ved Lund Grendehus og KK-hytta.  Sted vil variere fra 

gang til gang i fht aktivitet, vær nøye med å sjekke ukens sted for din gruppe. Se foreløpig 

program på baksiden, med forbehold om endringer. Videre informasjon og evt endringer i 

høstens program oppdateres på www.kolbukameratene.no og per-e-post til foresatte av 

barn som er påmeldt. Meld dere også gjerne inn i idrettsskolens gruppe på facebook: 

«Idrettsskolen KK» 

 

Oppstart: Mandag 7.oktober kl. 17.30, ute ved Lund Grendehus.  

Felles aktivitet alle alderstrinn - Husk drikke! 

 

Påmelding ønskes innen: 25.september 

 

For spørsmål og påmelding for idrettsskolen kontakt: 

Stine T. Paulseth, Sms: 971 24 920/ E-post: idrettsskolen.kolbu@gmail.com.                      

Ved påmelding oppgi: barnets navn, fødselsdato, adresse, foresatte, tlf nr. og e-post 

 

http://www.kolbukameratene.no/
mailto:idrettsskolen.kolbu@gmail.com


 

 

Gruppe 1: (2014, 2015)  
mandager: 17.30-18.30 
Instruktør: Ane Dyste  

Uke 41 UTE LUND: Felles oppstart: rebusløype 
 

Uke 42 UTE KK: Klatring i veggen, (Vi får hjelp av klatregruppa!) 
                              + hinderløype – balanse- koordinasjon. 

Uke 43 INNE LUND: stasjoner, fokus på ulike hopp 

uke 44 UTE KK: Felles: orientering ta gjerne med hodelykt. (Vi får besøk av 
Rolf fra Toten Troll).  

uke 45 INNE LUND: Ballaktivitet med hendene 

uke 46 INNE LUND:  Ballaktivitet med føttene 

uke 47 INNE KK: Vi leker med reaksjon og hurtighet med regellek og 
stafett 

uke 48 INNE KK: bevegelse til musikk 

uke 49 Avslutning: BADELAND: Informasjon kommer 

 

 

 

Gruppe 2: ( 2012, 2013) 
mandager: 17.30-18.30 
Instruktør: Stine T. Paulseth 

Uke 41 UTE LUND: Felles oppstart: rebusløype 
 

Uke 42 INNE LUND: Stasjoner, fokus på ulike hopp. 
 

uke 43 UTE KK: Klatring i veggen, (Vi får hjelp av klatregruppa!) 
                              + hinderløype – balanse- koordinasjon. 

uke 44 UTE KK: orientering ta gjerne med hodelykt. (Vi får besøk av Rolf fra 
Toten Troll).  

uke 45 INNE KK: Vi leker med reaksjon og hurtighet med regellek og stafett 

uke 46 INNE KK: bevegelse til musikk 

uke 47 INNE LUND: Ballaktivitet med hendene 

uke 48 INNE LUND:  Ballaktivitet med føttene 

uke 49 Avslutning: BADELAND: Informasjon kommer 

 

 

 

 


