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Friidrett  
 

1. Sammensetning av styret 

Er underlagt hovedlaget frem til nytt styret er på plass. Ski har tatt på seg Follalunken og 
Brækkabakkan opp. All annen aktivitet stoppes inntil nytt styre er på plass. 
I tillegg har vi en ansvarlig for påmelding mm av Tinestafetten. 
 

2. Forslag til sportslig plan 

MOTTO: Alle på banen, ingen på benken i KIL friidrett. 
   
 Onsdager kl. 18.00-19.30 

på Sentralidrettsanlegget 
Årlige faste arrangement 

Mai Trening på ulike øvelser  • Kursing av 
medhjelpere på 
treningene 

• Tinestafetten  
Juni • TA-sprinten 
Juli Ferie  
August Trening på ulike øvelser 

Avsluttende 
klubbmesterskap 

o Brækkabakkan 
opp 

September o Follalunken 
Oktober  
Nov Evt. delta på idrettskolen 3 

kvelder 
Trener + evt. medhjelpere 

Des   
 
Det er ønskelig at utøverne deltar i friidrettsarrangement andre steder i fylket og evt. regionalt 
som f. eks NA-karusell og samlinger i Steinkjer. Det er foreldrene som må stille opp med 
skyss og evt. bistand under disse arrangementene. Klubben betaler deler eller hele 
påmeldingsavgiften for de som deltar. Andre utgifter f.eks skyss kan også delvis dekkes av 
klubben. Dette må avtales på forhånd. 
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3. Handlingsplan 

Når Hva  Hvem 
Januar Forberede og avholde 

årsmøtet 
Styret 

Februar 
Mars Planlegge kommende sesong  

Sende ut invitasjon om 
Tinestafetten til skolene i 
YN. 

Nytt styre i samarbeid med 
trener April 

Mai Kurs for medhjelpere/ 
foreldre  

Trener med støtte fra deler 
av styret  

Oppstart av treninger 
 

Trener ved hjelp fra foreldre 

Tinestafett på Kolvereid og 
finale i Steinkjer 

Ståle Husby er ansvarlig for 
påmelding mm. Deler av 
styret hjelper til med 
gjennomføringa. 
Leder tar ansvar for 
bestilling av buss for lagene 
som går videre. Skolene 
betaler en sum pr. lag og 
resten betaler 
friidrettsgruppa. 
Skolene har ansvar for at 
noen foreldre / lærer blir 
med. 

 Planlegge Brækkabakkan 
opp i samarbeid med 
skigruppa (Kolvereid-dagan 
bør det også være en kontakt 
med). 

I 2016 var det leder + et 
styremedlem fra KIL 
friidrett og ski som utgjorde 
en komite. 
Se vedlegg 1  

juni Treningene avsluttes ca en 
uke før skoleslutt 

Trener 

 Planlegging av Follalunken Styret  
Se vedlegg 2 
 

juli ferie  
august Brækkabakkan opp KIL ski og KIL friidrett 
 Oppstart av treninger Trener og medhjelpere 
september Follalunken styret 
oktober Avslutning av sesongen Trener +styret 
november Klargjøre og gjennomføre 

loddsalget 
Styret + medlemmer 
sammen med styret 

desember Loddsalg og trekking av 
premiene 

 Husk! Regnskapsåret 
avsluttes 31.12.16 

 

 
Styret må avtale møter i forhold til aktiviteter utover året.  
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4. AVTALER/ SPONSORER 
 
Se vedlegg 1-4 når det gjelder Brækkabakkan opp og Follalunken 
Tinestafetten og TA-sprint sørger for utstyr og premiering for sine arrangement. 
Julelotteriet: Vi spør noen få om sponsing av en litt større ting. I de senere år har Coop Extra 
og Emilsen vært med som givere. 
 

5. RAMMER FOR AKTIVITET 

 
Treningene blir holdt på sentralidrettsanlegget onsdager kl. 18.00-19.30 for barn fra 6 til 16 
år. Det er viktig å ha god kommunikasjon med andre særgrupper for å unngå kollisjoner med 
andre aktiviteter. Dette er viktig å få fram tidlig vår før fotballtider skal fordeles til de yngste 
som også er aktuelle deltagere hos oss. 
Pr. i dag (31.12.16) har vi en trener. Han må ha hjelp fra foreldre under gjennomføring av de 
ulike aktivitetene. I tillegg bruker en fra styret å være tilstede for å registrere deltagere. 
Utstyr er lagret i to rom nede i KIL-bua + deler av garasjen ved ballbingen. Leder har nøkler. 
Dette kan leies/ lånes ut når styret synes dette er forsvarlig. 
Brækkabakkan og Follalunken se vedlegg 1-4 
 

6. PÅLAGT AKTIVITET 

 
Noen av aktivitetene er registrert i terminlista. Denne må vi forholde oss til, og kan derfor 
ikke flytte arrangement hvis de allerede står der. 
 

7. TRENINGSAVGIFT 

 
Kr. 100 pr. medlem 
 


