
Forslag til vedtektsendring i IL Skjalg – et verdivalg for klubben! 

I IL Skjalg bør vi være tydelige på våre verdier, og vise at vi setter stor pris på frivillige som bidrar. 

Blant de som bidrar mest finner man trenere som bidrar både med planlegging, gjennomføring og 
oppfølging av treninger ukentlig, samlinger, stevner og arrangementer igjennom de forskjellige 
sesongene med sine treningsgrupper. Dette danner fundamentet for hele barn og 
ungdomssatsingen til klubben, og sikrer finansiell styrke for resten av satsingen i klubben. 

På årsmøte i 2020, ble det vedtatt et budsjett, som sikret denne satsingen. Nyvalgt styre for 2021 
valgte å omprioritere dette. 

Våre barn og ungdomstrenere har løftet klubben mange hakk, og bidratt til at medlemsmassen og 
klubbens inntekter har mer enn doblet seg fra 300 utøvere/1,7Mill i inntekter i 2017 til 600 utøvere 
og 3 Mill i inntekter ved utgangen av 2020, godt støttet av utstyrs sponsorer for å dekke nye 
treningsgrupper, samtidig har trener tallet økt fra 17 til 60 trenere på slutten av 2020. For hver ny 
trener følger det ca. 5 utøvere med, og ved å tilby disse en treningsdrakt, verdsetter vi dem og gjør 
de stolte av å kunne bidra til satsingen i Skjalg, som igjen gir økt forpliktelse fra trenerne til å delta. 

Samtidig ser man at friidrettsinteressen på landsbasis er stabil fra 2017 til 2020, det må jo bety at vi 
gjorde mye riktig. 

Det er registrert et større frafall blant trenere i 2021, noe som igjen påvirker medlemsmassen, som 
er ned ca. 20% fra toppen, og ligger nå på rundt 500 utøvere. 

Blant de trenere som har valgt å bli, har jeg fått flere bekymrende meldinger, og det er flere som 
stiller spørsmål ved endringene fra styret, og de savner å bli sett, verdsatt og satset på for bidraget 
de gir til klubben. Her kan de økte trenerbetalingene og de reduserte trenergodene ha noe å si. 

Å bidra som trener i IL Skjalg kan være veldig givende, og man bør kunne gjøre det uavhengig av 
egen inntekt, og man bør kunne se like proff ut på treningsfeltet om man er styreleder eller 
barnehage assistent. 

Veksten frem til 2020 ga klubben en finansiell styrke, vi valgte i 2019 å satse på en daglig leder, hvor 
målsetningen, som på trykk i Stavanger Aftenblad, bestod i å sikre at denne veksten ikke ble et blaff. 

Skjalg konkurrer på mange fronter, og det er viktig at våre trenere blir satset på, og opptrer både i 
handling og utseende med integritet, både på trening, stevner, mesterskap og samlinger. 

Skjalg har i årene 2018-2020 markert seg blant de mest fremadstormende klubbene i landet, dette 
er det viktig å bevare og bygge videre på. Alle avgjørelser man tar, bør være rettet mot å bli en 
ledende klubb og øke forspranget til både andre friidrettsklubber, og andre idretter som konkurrerer 
om de samme utøverne og trenerne. 

Det er på tide for årsmøtet å sette en klar kurs for klubben, hvor sportslig satsing fra første møte 
med klubben har øverste prioritet i IL Skjalg. 

Vedtekt Nr. NN 
Skjalg sine trenere/assistenter som bidrar ukentlig på treningsfeltet til IL Skjalg sine treningsgrupper 
skal få tilbud om Skjalg treningsjakke og bukse. 

Vedtekt nr. NN 
Skjalg sine trenere/assistenter som bidrar ukentlig på treningsfeltet til IL Skjalg sine treningsgrupper 
får dekket medlemskap og treningsavgift i klubben for seg og sine barn. 

Med vennlig hilsen 
Rune Hjelle 


