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 Allidrett: 

 36 barn og ungdom har deltatt på allidrettstreningen på mandager i 2018, fordelt på 8 

deltagere på barnegruppen, 8 deltagere på ungdomsgruppen, og 20 på innebandyen. 

 

 Fotball: 

GIF Handicap hadde et veldig aktivt fotball år i 2018. 26 ungdommer (jenter/gutter) 

har deltatt på treninger og kamper i sommer halvåret. Vi deltok med 2 lag i 

Strømsgodset Cup i Drammen, 2 lag på VIVIL Lekene og 3 lag i Stjerne-serien. 

Gjelleråsen Handicap deltok også med 3 lag under Landsturneringen I Berge  som er 

det uoffisielle NM for utviklingshemmede. Dette var en meget vellykket og sosial tur 

hvor totalt 26 deltagere + 8 ledere/trenere reiste med fly til Bergen med hotell 

overnatting + fest og mange fotball kamper hele helgen. Stor innsats og gode 

resultater. Julecup I Fredrikstad med 2 lag. 

 

Innebandy: 

Har det vært en hektisk år, med Turnering i Ekeberghallen, strikte vi med 3 lag og 

innebandy turnering i Stavanger Open, her hadde vi med oss 2 lag. Vi var også med til 

Stavsjø I Desember. Dette er noe vi kommer til å fortsette med.   

 

 Svømming: 

10 deltagere har vært med på veldig innholdsrike treninger gjennom vinter/høst 2018 

med stor vekt på tekniske detaljer men også tid til frilek og masse moro i vannet. Vi 

opprett holder svømme tilbudet i LI badet for barnegruppen. De er ca. 5 deltagere. 

 

Friidrett: 

Deltok på med store tropper på VIVIL Lekene. Vi stilte også 3 boccia lag under 

VIVIL Lekene. 

 

Trenere: 

7 flotte ungdoms trenere har vekslet på å gi alle deltagerne variert fysisk trening med 

mye lek og moro. Treningene er sosial møteplass med veldig god kjemi mellom 

deltagere og trenere enten det er allidrett, fotball, innebandy eller svømmetrening man 

deltar på. 

En stor takk til våre dyktige trenere. 

 

Samarbeidsavtale med Nittedal Kommune: 

Vår samarbeidsavtale med Nittedal kommunen går ut i slutten av 2019, men det er 

ikke noe som tilsier at vi ikke får fornyet denne avtalen. Avtalen gir oss en forutsigbar 

og sikker økonomi. Vi mottok i 2018 kr 250.000 i økonomisk støtte fra NK. 

Dette sikret at vi kunne dra til Landsturneringen i Bergen samt at vi kunne skape enda 

flere aktiviteter og lønne flere trenere. 

 

10-Års Plakett: 

Her må vi se nærmere på , for det er nok flere som skal ha Plakett. 


