
Tildeling av tilskudd til idrettslag med Allidrett i Troms og Finnmark idrettskrets. 

 

Atletklubben-54 Vardø 

AK-54 ønsket å starte opp med en helt ny Allidrettsgruppe for 

barn. Tilbudet skal være med aktiviteter som gir 

bevegelseserfaring, kroppsbeherskelse og gi barn mulighet til å 

prøve seg i flere idretter. Hovedfokus for tilbudet er 

«samhold,lek og idrettsglede». Klubben ønsker å satse på 

aktiviteter og idretter som ikke allerede finnes i Vardø. 

Initasjivtaker Anne-Therese Eriksen sier at de ikke ønsker å 

ødelegge for tilbud som allerede er etablert, men at de ønsker å 

vekke interessen for trening hos de som ikke allerede er med på 

aktivitet. AK-54 tildeles 15 000 kr til. Midlene vil gå til å kjøpe 

inn utstyr til det nye tilbudet.   

 

 

Foto: Anne Terese Eriksen AK-54  

Bardu Idrettslag 

Bardu idretslag har i flere år drevet med allsidig barneidrett. Nå ønsker 

de og organisere tilbudet på en ny måte, hvor de ulike idrettene må 

samarbeide. Det skal legges opp til at ungene ikke i en tidlig alder 

behøver å velge idrett, men skal få prøve seg på flere idretter. Gruppene i 

idrettslaget skal ettersbrebe at Norges Idrettforbund sier at alle som driver 

barneidrett bør følge en felles utviklingsplan, slik at en ivaretar størst 

mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring for barn. En 

skal unngå at det konkurreres om barna blant de ulike gruppene. Bardu 

IL har også et fokus på at det skal være plass til alle, ingen barn eller 

unge skal stå utenfor idretten som følge av kostnadene til idrettslaget. I 

tillegg til å passe på at kostnadene holdes lave har de også opprettet 

«Allemedfondet», slik at de med lav betalingsevne likevel kan delta i 

aktiviteten. Bardu IL tildeles 15 000 kr. Midlene skal gå til utsyr, t-

skjorter og sosialt arrangement for foreldre og barn.             

                                                                                                                          Foto: Bardu IL-friidrett           

  



Tromsø Håndballklubb  

Tromsø Håndballklubb har valgt å tilrettelegge aktiviteten slik 

at de minste barna 5-11 år er orgnisert under allidretten. Det 

legges opp til at alle skal innom ulike aktiviteter og lek 

gjennom året. Klubben synes det er viktig å utvikle alsidige 

barn, som får lov til å ufolde seg i ulike aktiviteter. 

Utfordringen til klubben er at treningene foregår i ulike 

gymsaler for disse barna og at det dermed er mangel på utstyr. 

Håndballklubben tildeles 15 000 kr til nytt utstyr til 

allidrettsgruppene.  

 

                                                                                                                                               Foto: Tromsø Håndballklubb                                                                                                                                             

Resterende søkere som tildeles 5 000 kr hver til sine allidrettsgrupper er: 

Øverbygd Kickboxingklubb 

Storelva Allidrettslag 

Reinen Idrettslag 

Alta Idrettsforening 

Bossekopp Ungdomslag 

Vi håper midlene er med på å øke kvaliteten og aktiviteten for barna og ønsker dere lykke til.  

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Allidrett?  

Ta kontakt med inger-lise.eieland@idrettsforbundet.no  
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