
IL Skjalg 

Styremøte-referat 10. Mars 2021 
 

Tilstede: 
Marie Kloster  - Daglig Leder 

Heidi Tangen  - Sportslig Leder Junior & Senior 

Daniel Pedersen - Utøver representant 

Leif Bærheim  - Sportslig leder Barn & Ungdom 

Hanne Bakstad   - Stevneansvarlig 

Anneli Mikalsen   - Foreldreutvalg  

Stine Bastiansen  - Økonomi  

Trond Solbakken - Styreleder 

 

Arrangementer 

Siddisløpet 29. April: 
Avvikling av dette arrangementet den 29. April er usikker grunnet Covid-19-situasjonen. Avklaring om 

det kan arrangeres på den opprinnelige datoen eller må flyttes tas mest sannsynlig 1. eller andre uke 

etter Påske. En eventuell flytting vil da bli til sensommer/tidlig høst. Det kan være det gis tillatelse å 

avvikle etter samme modell som i fjor mtp smittevern, dvs pulje-vis start med begrenset antall. Det 

er viktig å få arrangert Siddisløpet da det er en god inntektskilde til klubben. 

Aksjon: Daglig Leder vil følge opp 

Skjalg-stafetten 20. April 
Dette arrangementet ble kansellert i fjor grunnet Covid-19. Arrangement som er barn&ungdom (undr 

20år) kan muligens avholdes, men med gode forberedte smitteverns-tiltak. Begrenset antall personer 

på banen til enhver tid ved å gi tids-vinduer for de ulike klasser og eventuelt andre klubber som 

stiller. Arrangementet er viktig inspirasjon& motivasjon for våre medlemmer barne & ungdoms 

avdelinger. Det legger opp til Spond påmelding. Enkle startnummer vil bli trykket opp. Premiering må 

skje raskt og ikke medføre for store ansamlinger.  

Aksjon: Leif B og Anneli vil følge opp. 

Sommerskolen  21. – 25. Juni & 9. – 13. Aug 
Arrangeres for barn i alderen 7-13 år uken før fellesferien. 90 deltakere er max. Er ønskelig å heve 

minstealder til 7år (kommende 2. klassinger) da det har vist seg å være mye oppfølging med de aller 

minste. Første Informasjon på klubbens hjemmesider om Sommerskole helst ut rundt Påsketider – 

mer detaljert info senere. 

Aksjon: Daniel P vil følge opp 



 

Orientering om øvrige planlagte Skjalg Organiserte Stevner 
Generelt: Vanskelig å si om stevnene vil bli avholdt/utsettes grunnet Covid-19 situasjonen 

Seriestevne – Elite – 12. Mai – Skjalg-stevne 1 
150m – K&M, 1500m – K&M 

Ønsker å få testet tidtakeranlegg etc før eventuelt NM Stafett arrangement 22-23 Mai. 

NM & UM – Stafett 22-23 Mai 
Avklaring om det blir arrangert mest sannsynlig 1. eller 2. Uke etter Påske 

Seriestevne 2. Juni (Skjalg-stevne 2) 
100 &110mH, 200m & 5000m 

Helge Knudsen Hinderfestival 16. Juni  (Skjalg-stevne 3) 
Første gang arrangert. Distanser 1500m, 2000m & 3000m, Klassser M/K/M-Jr/K-Jr/G14-15/J15 

Coop Jærcup 4 - 17. Juni 
200m, 800m, Spyd, Høyde, Lengde 

Seriestevne 7. Juli  (Skjalg-stevne 4) 
100m 1500m, Tre-steg 

Seriestevne 21. Juli ‘OL Stevne’ (Skjalg-stevne 5) 
200m, 800m 

Coop Jærcup 6 – 1. Sept 
200m, 800m, Høyde & Diskos 

Seriestevne 22. Sept (Skjalg-stevne 7) 
10000m 

 

Ansvarlig: Daglig Leder 

 

Dugnads-inntekt 
Salg av Bambusa-sokker (10 par) gav god inntekt til klubben, men krever mye oppfølging. Alternativ 

kan være salg 2 ganger i året (2 x 5 par). Et annet tilbud er fra United Sports of Norway som kan tilby 

pakker med ulike varer som muligens kan være lettere å selge. Det er ennå ingen hast med å 

bestemme hva vi velger.   

Aksjon: Styreleder og Foreldre-repr vil være ansvarlig for å følge dette opp. 

Virksomhetsplan 
Sportsplan er ønsket revidert. Det må synliggjøres klarere mål med tilhørende delplaner. Det er 

ønskelig å få frem krav til nivå og innsats med overgang fra Bredde til Rekruttering til Elite. Overgang 

til 15+ bør ha et skjema som får frem ambisjoner og nivå utøveren sikter seg inn mot. Informasjon i 

forkant fra Trenere til de som skal inn 15+ gruppene vil være en fordel. Store barne-kull hvor det er 



viktig å få motivere for videre aktivitet – uansett sportslige nivå. Trener-kompetanse for å nå mål i 

Sportsplan vil være sentralt å følge opp – med det også et budsjett.  

Aksjon: Sportslig Leder og Ansvarlig for Barn &Ungdom vil følge dette opp. 

Covid-19 & Storhallen 
Oppfordring til Foreldre at de gis ikke tilgang i Storhallen under trening. Det er kommet en 

oppfordring om dette fra Kommunen. Kan noen ganger være vanskelig for de aller minste. Nedre 

inngang kan også brukes for å redusere ansamlinger ved start og slutt. 

Aksjon: Foreldreutvalg-repr vil følge dette opp  

Admin 
Klubben er nå i ferd med å overføre all dokumentasjon fra Google  til Microsoft Teams. To-trinns 

adgang med e-post og SMS er anbefalt. E-Post distribusjonsliste er nå satt opp i Teams. 

Aksjoner: 

Signering av Årsrapport-protokoll 2020 

Signering av Årsmøte 2020 
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