
Referat Foreldremøte Skjalg 1.-9.klasse 

Dato: Torsdag 16.Oktober 1800-1930 

Sted: Stavanger Idrettshall, møterom 

 

Agenda: 

- Foreldreutvalg og dugnadsarbeid. 

- Presentasjon av Jarl Gaute, ansatt i Skjalg 

- De ulike treningsgruppene i Skjalg 

- Sesongen 2015 – aktuelle stevner og turer 

- Informasjonskanaler 

 

Møtereferat: 

 

Foreldreutvalg/Dugnad 

Inger Anne Harbo, leder av Foreldreutvalget I Skjalg, orienterte om foreldreutvalgets arbeid. 

Foreldreutvalget skal representere foreldre inn mot styret og trenerne I Skjalg. 

En ønsker I utgangspunktet å ha en representant fra hver treningsgruppe, men har kun 2 representanter p.t. 

Oversikt over utvalg i Skjalg ligger på hjemmesiden under “Om Skjalg” 

http://www.ilskjalg.no/om-skjalg/utvalg-og-andre-kontaktpersoner/ 

 

Arbeidsoppgaver for foreldreutvalget: 

- Organisere dugnader 

- Arrangere sosiale tiltak og turer for utøverne. 

 

Dugnader I Skjalg 

- Siddisløpet, siste helg I April. Skjalg viktigste dugnad. 

- Run for Fun forbindelse med ONS I august, neste gang August 2016 

- Skjalg stafetten for 10-16 år i April 

- Skjalg bane stevner, 6-7 stevner I løpet av sesongen (Mai-september). 3 stk for 10-14 år resten for 15 

år + 

- Team Athletics Games, konkurranse for skoleklasser 6.-8.klasse inne I Stavanger Idrettshall. 

20.November. 

- TineStafetten, på Stavanger Stadion I begynnelsen av Mai. På dagtid… 

 

http://www.ilskjalg.no/om-skjalg/utvalg-og-andre-kontaktpersoner/


Foreldreutvalget bruker mye tid på å mase ang dugnader. Ønsker å prøve ut nytt opplegg hvor foreldre blir 

satt opp på dugnader og må sørge for å bytte selv.  

Fra møtet ble det kommentert at det ville være kjekkest å delta på dugnader på arrangement som sine egne 

unger deltok på. 

På banestevnet så trenger vi folk til å hjelpe til med kiosk, sekretariat og på de ulike øvelsene. Det er en 

ambisjon at det skal være en person med erfaring på hver post slik at “nybegynnere” skal ha det greit på 

dugnad. 

Foreldre som hadde deltatt på dugnader ifbm banestevnet etterlyste bedre informasjon og mottak når man 

kom på dugnad.  

- Hvor møter en og henvender seg til? 

- Hva skal en hjelpe til med ? 

Det ble og spurt om hvor Målhuset er, dette er helt nord på tribunen I “øverste” etasje: 

 

 

 

Sosiale tiltak/turer 

Foreldreutvalget har hatt ansvar for å arranger turene til Mailekene(Mai, Haugesund) og Framolekene (Juni, 

Bergen). Mailekene er fom 10år, mens FRAMO har vært et tilbud fra 13 år. 

I tillegg så hadde det vært kjekt med andre sosiale tiltak som avslutninger, pizzakvelder, etc.  

 



 

Jarl Gaute – Skjalgs fast ansatte 

Jarl Gaute Aase presenterte seg på møte, han er fast ansatt I 50% stilling I Skjalg. Han hjelper til med det 

administrative og har kontor på Stadion I Målhuset tirsdager og torsdager. Ta bare kontakt hvis det er noe en 

lurer på, kontaktinfo ligger på hjemmesiden: 

http://www.ilskjalg.no/om-skjalg/lederbarnungdom/ 

 

 

Trening og Stevner  

Svend Vihovde, sportslig leder barn/ungdom, gikk I gjennom Skjalgs treningstilbud og aktuelle stevner 

gjennom en sesong. 

 

Treningsgrupper 

 

 

 

http://www.ilskjalg.no/om-skjalg/lederbarnungdom/


Tidligere har 1.-6.klasse vært delt i 3 grupper (1/2 , 3/ 4 og 5 / 6 klasse), men pga få trenere fra høsten 2014 

ble det kun 2 grupper. 

Det ble spurt om Skjalgs Visjon eller strategi for treningene. Skjal g har ingen egen visjon p.t, men vi baserer 

oss  i utgangspunktet på Friidrettsforbundet retningslinjer. Her legges det stor vekt på allsidighet frem til en 

blir 14/15 år. Link til disse: http://www.friidrett.no/barnogungdom/Sider/Barnogungdom.aspx 

Vi prøver å organisere treningene slik at flest mulig for svettet mest mulig, dvs unngå at det blir for mye 

venting. 

1.3. klasse prøver å bruker «Fun Athletics» som basis, lekbasert tilnærming til de ulike øvelsene i friidrett. 

I 4.-6. klasse så er det mer spesifikk trening på ulike friidrettsøvelser. Gjerne mer løping på mandagene enn 

torsdagene.  

For 7.-9. klasse så ser vi at det er blitt et behov for å spisse treningene litt mer, mange utøvere som har gått 

lenge på friidrett og som ønsker å trene mer spesifikt på favoritt øvelser. Har fått inn flere trenere her som kan 

ta hele økter med f.eks kast, løp , istedenfor at man trener litt på alt. Men ønsker fortsatt å ha et tilbud 

«nybegynnere» som kommer til Skjalg og de som ikke har så ambisiøse.  Tirsdagene har hatt fokus på 

løping, her er det nok en del nye som har synes det har vært litt for hardt. Er i ferd med å få på plass et 

alternativt opplegg på tirsdagene som treffer flere enn de som liker å løpe. 

Fra 15års alderen så har Skjalg tilbud om følgende treningsgrupper: 

- Mellom/Langdistanse Jenter 

- Mellom/Langdistanse Gutter 

- Sprint/Hopp/Hekk – Jenter/Gutter 

- Kast Jenter/Gutter 

Overgangen fra 7.-9.klasse til 15års gruppene fremstår som litt uklar. Foreldre oppfordret Skjalg til å 

arrangere et informasjonsmøte for utøverne om dette. 

Skjalg har ikke noe spesielt apparat for å fange opp og forelde talenter utover å sende disse opp til 15+ 

gruppene «før tiden». Vi har heller ikke noe spesielt tilbud til utøvere som trenger litt ekstra motivasjon til å 

komme i gang med trening. 

Skjalg har også vurdert å lage et tilbud for 15 år+ som ikke ønsker å trene fult så mye som man gjør i de 

eksisterende gruppene. Foreløpig har dette strandet på trenerkapasitet.  

  

http://www.friidrett.no/barnogungdom/Sider/Barnogungdom.aspx


Stevner 

 

 

Skjalg trener inne fom Høstferien tom påske, men er påsken sen så begynner vi ute litt før påsken. 

Det er 3 delsesonger 

- Innendørs, denne har mye bedre nå som Sandneshallen er åpnet.  

o Skjalg har leid Sandnes hallen 09.November og skal arrangere et uformelt klubbstevne med 

pizza etterpå. 

o Team Athletics er en konkurranse for skoleklasser (6.-8.klasse) som arrangeres i Stavanger 

Idrettshall 20.November (http://www.ilskjalg.no/arrangement/team-athletics/ ) 

o Nissestevnet arrangeres av kretsen i Sandneshallen i månedsskiftet Nov/des. Uformelt 

stevne for de mellom 6-12 år, medalje og kakemenn til alle. 

o Kretsmesterskap (KM) Innendørs pleier å arrangeres i Januar, enten i Haugesund eller 

Sandnes. KM er for de som fyller 13 år i 2015 eller eldre . 

o Sandes arrangerer stevner i Sandneshallen fom Desember til Mars. Nærmere info legges ut 

på kretsen terminliste, har pleid å ha et stevne i måneden 

http://www.friidrett.no/kretser/rogaland/arrangement/Sider/terminlistekrets.aspx 

o Pingvin lekene er et stort stevne i Bergen som kan være aktuelt å reise på tur til. 

- Stafetter kort periode i overgangen mellom ut og inne 

o Skjalg stafetten arrangeres ved Mosvannet/Gamlingen. Arrangeres på en torsdag, vi stiller 

lag fom 4.klasse til 10.klasse 

o Sandtangstafetten arrangeres på Bryne typisk uka etter Skjalg 

o SI-Stafetten arrangeres på Sandes Stadion 01.Mai 

http://www.ilskjalg.no/arrangement/team-athletics/
http://www.friidrett.no/kretser/rogaland/arrangement/Sider/terminlistekrets.aspx


o Skjalg stiller junior lag(15+) i Holmenkollstafetten i Oslo som pleier å hevde seg bra. 

 

- Utendørs banestevner, Mai – Sep. 

o Skjalg stevner, Skjalg arrangerer banestevner på torsdager. Pleier å ha en uformell del for 1.-

3.klasse og så vanlig stevne for de eldre. Arrangerte 3 av disse i fjor, Mai, Juni og 

September. 

o Jærcup,  serie på 5 stevner på Sandnes, Bryne, Lye og Sola. Sammenlagt premier og 

deltaker premier. 

o KM utendørs, ser ut til å bli i månedsskiftet Mai/Juni i år. 

o Mailekene, vi pleier å dra på tur til Mailekene i Haugesund, pleier å være ca nest siste helg i 

Mai. Vestlandets største barne/ungdoms stevne. Skjalg arrangerer tur for de som er 10 år 

(født 2005) eller eldre.  

o FRAMO lekene i Bergen. Skjalg pleier å dra på tur fredag-søndag, typisk første helg i Juni. 

Det er også en terrengløp sesong, parallelt med innendørssesongen. KM og UM/NM i terrengløp i Mars/April. 

Sjekk Kretsen terminliste for evt løp. Siddisløpet arrangeres 25.April, inkl Siddisspretten (600m) for 6-12 år. 

1.-9.klasse har fri i skolens sommerferie. Blir man ivrig fom 15 år så er det mye aktivitet i sommerferien, inkl 

Junior NM 

Det er en utfordring å få utøvere til å delta på stevner. Foreldrene foreslo at en burde informere bedre om 

hvilke stevner trenerne var tilstede på og ha bedre «mottak» av utøverne på stevner utenfor Stavanger 

Stadion. 

Det ble spurt etter kravene til Ungdomsmesterskapet (UM), disse ligger her: 

http://www.friidrett.no/stevner/nmogum/Documents/kvalum14.pdf 

PEAB lekene er en kretskamp for 13/14 åringer. Rogaland tar ut 50 utøvere som reiser og konkurrerer mot 

Hordaland/Agder og Sogn. Uttaket gjøres basert på resultater på stevner i løpet av sesongen. I tillegg så 

arrangerer kretsen samlinger som er åpen for alle i denne aldersgruppen. 

 

 

 

 

Informasjonskanaler 

 

Skjalg har følgende informasjonskanaler 

- Email, emaillistene er basert på medlemsarkivet 

- Hjemmesiden (www.ilskjalg.no ) , her prøver vi å legge ut all info, også det som sendes på mail. 

- Facebook (https://www.facebook.com/ilskjalg ), her gir vi beskjed når vi legger ut viktig info på 

hjemmesiden. 

Noen ganger deles også ut lapper på trening…. 

NB! Ingen trening i hallen torsdag 20.november pga Team Atheltics Games for 6-8.klasse. 

http://www.friidrett.no/stevner/nmogum/Documents/kvalum14.pdf
http://www.ilskjalg.no/
https://www.facebook.com/ilskjalg

