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Allidrettsgruppen i VIVIL IL møtes til trening på Ringstabekk skole hver torsdag. 

 

Gruppen består av i alt ca. 12 medlemmer fra rundt 10 år og oppover. Det har vært nyrekruttering i 

2017, og vanligvis er det nå ca. 8-12 deltagere på treningene.  

 

Målsetningen er at alle skal klare noen av øvelsene og på den måten føle gleden ved å mestre noe. Vi 

har mye av de samme gjenkjennelige aktivitetene hver gang, men varierer litt. Typiske aktiviteter er 

oppvarming, stafett, løpeleker som Hauk og Due, kanonball på kjegler, balansetrening, enkel 

basketball og håndball og innebandy. Vi har også litt gulvøvelser for å styrke mage, knær, lår og 

ryggmuskulatur. Høyst påkrevet for mange. Her har mange deltagere et stort forbedringspotensial. På 

denne måten får vi et tilbud som dekker funksjonsnivået i hele gruppen. Vi har alltid en felles 

avslutning i en ring. Det er gjennomgående stor glede og begeistring på treningene, og mange foreldre 

og ledsagere bistår ved behov. 

 

Det er for det meste ledsagere fra boenheter, støttekontakter el.l. som følger deltagerne. Enkelte har 

vært litt for slappe med å komme tidsnok til treningene. Dette har jeg tatt opp med ledsagerne, og stort 

sett er de enige og forsøker å komme i tide. Det er nok ikke alltid like lett å få til. De fleste ledsagere 

er for øvrig både flinke og ivrige til å hjelpe til. Det bidrar også til en fin sammensveiset gjeng, og fin 

stemning. 

 

Treneren vår, Jørgen Brevik, gjør en helt super jobb som hovedtrener. Han er populær og har meget 

bra «drive» på treningen. I høst hadde han permisjon. August Elvan Eckhoff kom inn som trenervikar 

og tok gjengen med storm. Han kom med flere variasjoner på treningen og fikk umiddelbart 

kjempegod kontakt med utøverne. Populær og med stålkontroll. Frivillig arbeider, Øyvind Skovgaard, 

er stadig god og populær trenerhjelp. Min samboer, Camilla Wohl Sem, har vært en god stand-in ved 

flere anledninger. Stor takk til dem begge. 

 

Lagring av rekvisitter har jeg ikke fått til på Ringstabekk. Jeg frakter derfor rekvisittene hjem. Dette 

betyr en litt sårbar situasjon hvis både jeg og Camilla skulle være bortreist/syke. Dette har imidlertid 

gått greit til nå, men er ikke en ønskelig situasjon. Skulle gjerne hatt en vara leder for Allidretten å 

dele ansvaret med. 

 

Det er herlig å se gleden deltagerne har av treningen. De er opptatte av hverandre, stråler og er veldig 

ivrige. De fleste deltagerne har en stadig økning i mestrings- og ferdighetsnivå. 

 

Allidrettsgruppen er en velfungerende gruppe med et fint antall utøvere. 
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