
Referat fra styremøte i KIL Friidrett den 21.04.15. 

Sted: KIL bua kl 17.30.-19.15. 

Tilstede: Ingebjørg Sylten, Cecilie Stevik, Nora Kristoffersen, Liv Schjelderup. 

Møtte ikke: Ragnvald Schjelderup 

 

Sak 24/15: Status Friidrettsdagen inkl. Tinestafetten 12.05.15.: leid Nærøyhallen hel dag 

viss behov (Nærøyhallen brukes også siste økt etter Tinest. viss dårlig vær- 

ellers brukes sentralidrettsanlegget). Liv gitt melding til: krets om denne 

dagen, kontakt med røde kors.  

Antall lag stiller på friidrettsdagen inkl. Tinestafetten: 18 lag (10 elever+1 

lærer pr lag)= 198 personer (-18 lærere= 180 elever). 

Antall lag som stiller kun på Tinestafetten: 6 lag med elever (10 elever pr lag+ 

1 lærer pr lag)+ 1 lærerlag (8 stk)= 68 stk 

Totalt 198+74=272 elever+lærere 

Ingebjørg Sylten: står for innkjøp brødmat,pålegg,saft, Friivillighetsentralen 

står for påsmøringen av matpakker til alle inkl studentene fra Steinkjer 4 

stk+leder 

Låner saftdunker fra KIL ski: Liv låner. 

Ingebjørg og Liv fra styret hjelper til denne dagen 

Sak 25/15 Status vedlikehold friidrettsanlegget, Kolvereid: Leder tatt kontakt med 

kommunen den 17.04 ved Håvard Hernes (pr tlf –bedt om møte med 

kommunen) og leder Liv vært i møte med kommunen ved Matthias 

Faustmann den 21.04 kl 14.00., vedr nødvendig vedlikehold blant annet av 

løpebanen og befaring etterpå hvordan anlegget ser ut inkl garasjen 

tilhørende ved ballbingen (KIL Friidrett har høydemattene her). Kommunen 

informert i tidligere brev og i samtalen at Tinestafetten arr. den 12.05 og at 

banen må ordnes før denne tid.  Kommunen lovet at løpebanen skal 

vedlikeholdes med å skrape bane, sprøytes mot ugras og valses. 

Lendehoppbanen, må kommunen se på igjen- om underlaget kan 

komprimeres mer ifg mail den 21.04 fra kommunen. Hele anlegget ble 

gjennomgått med kommunen den 21.04, alt fra vedlikehold 

sentralidrettsanlegget til plukking av søppel, søppeldunker som mangler 

tømming/vedlikehold og lignende. 



 Hvis ingenting skjer med vedlikehold friidrettsanlegget/sentralidrettsanlegget 

tar KIL Friidrett kontakt med Norsk Friidrett Nord-Trøndelag for hjelp. 

 Sak 26/15: Status Regionalt friidrettsanlegg Ytre Namdal: Leder orienterte hvor langt 

planene har kommet nå: krets (Geir Nordtømme, Ragnar Presvik), fylke (Thor 

Brandt), Nærøy kommune informert om oppstart igjen av utarbeidelse av 

rapporten for prosjekteringen som mangler fra KIL Friidrett for å kunne 

fortsette arbeidet med et framtidig Regionalt friidrettsanlegg inkl 

nærmiljøanlegg i Ytre Namdal. 

Sak 27/15: KIL hovedlag sin plan for videre utvikling av anlegg- blir møte med 

rådmannen ifg hovedlaget på siste hovedlagsmøte. 

 KIL Friidrett skal legge fram sitt forslag om et framtidig Regionalt fri

 dretts anlegg inkl. nærmiljøanlegg.  

Sak 28/15: Evt.  

Friidrettskarusellen: -skriv ut til skolene/plakater, medhjelpere skaffet, 

merking av terrengløp løypa(Liv ordner),kaffe/vaffelsalg(Ingebjørg). Avslutning 

til høsten. 3 deltakelser totalt gir premie. Nytt påmeld. skjema og info kostnad 

for å være medlem i KIL Friidrett og i KIL ordnes(Ingebjørg og Cecilie). Se 

mulighet for egen facebook side for foreldre som vil ha barna sine med i 

friidrettsgruppa (Ingebjørg). 

Løpegruppa: - promotert at det også er mulighet for å gå for å delta. 

Friidrettstrening: se på muligheten for flere trenere viss stort oppmøte, 

medhjelpere (Cecilie kan hjelpe til).  Infoskriv til foreldre (Liv ordner). 

KIL Friidrett mangler handlingsplan: KIL hovedlag skal utarbeide for KIL, KIL 

Friidrett utarbeider på sikt en slik plan. 

Stevner som bør prioriteres for aktive utøvere (barn/unge) av KIL Friidrett:  

  NA-stevnene, Midt-Norsk Mesterskap (Svenningmoen) og Follalunken. 

 

 

Ref. Liv Schjelderup, 25.04.15. 

 

 

 



 

 


