
Møtenummer: Gruppeledermøte 1/23

Dato: 13. mars

Kl. 19.00

Sted: Bergstadens Hotel

Tilstede: Eivind Langset, Britt Laila Nilsgård, Hans Arild Skjevdal, Vidar Grind, Anita Galåen
og Anita Sivertsgård.

Saksliste:

Sak 01/23 Velkommen og agenda

Bakgrunn: Etter utsettelse av møtet som skulle være i februar har mye endret seg og
dermed blir sakslista endret etter første innkallelse. Sakslista er lang, men det er lagt opp
til kjappe orienteringssaker, som allerede er kjent for flere særgrupper.

Sak 02/23 Møteoversikt 2023

Bakgrunn: Trenger å få satt opp møtedatoer ut året og oppdatert møtekalender på
nettsiden til RIL. Oppfordret særgruppene til å få dette på plass.

Sak 03/23 Status i gruppene. Behov/oppfølging fra DL

Bakgrunn: Hver gruppeleder presenterer status i sin gruppe, og går gjennom planer for
resten av året. Er det noen spesielle behov særgruppene ser de trenger oppfølging på fra
DL akkurat nå?

Eivind Langset/Skigruppa: Rørosbankne Skifestival ble gjennomført 12.mars. Det er et
veldig godt arrangement og samarbeid med Rørosbanken. 170 barn på startstreken.
Skigruppa har lagsmesterskap neste tirsdag med kveldsmat etter rennet i Sundveien. Ellers
skal skigruppa til Soknedalen på skirenn og etter påske blir det Fjälloppet for noen av
medlemmene. Skigruppa vurderer å begynne med barmarkstrening litt tidligere enn før,
høsten 2023. Ellers legges det opp til vanlig årshjul. Ønsker også å få til etterrengløp i høst,
som kanskje kan være et samarbeid med flere. Ønsker også trenerkurs1.



Britt Laila Nilsgård/Skiskyting: Mange nybegynnere, men også noen som har holdt på i et
par år nå, ca10 - 15 barn. I gang med en prosess angående sammenslåing av ski og
skiskyttergruppa. Arbeidet starter etter endt sesong og gruppene ønsker bistand fra daglig
leder i denne prosessen.

Hans Arild Skjevdal/Orientering: Starter sesongen sist i april. Det skal arrangeres to kretsløp
i sesongen. Også i år vil det være “Artig med kart” og bygdakamp sammen med andre
O-grupper. Ønsker bedre markedsføringsplan ala Skigruppa før sommerens sesong.

Vidar Grind/ Volleyball/Styreleder: God aktivitet i Volleyballgruppa. Siste seriekamp spilles
før påske. Det er nå et samarbeidslag mellom Tynset og Røros. Sandvolleyballbanen
oppgraderes i sommer. Spillemiddelsøknad er sendt i den forbindelse. Banen trenger ny
sand. Volleyball gruppa har nå en U21 spiller i sandvolleyball, opprinnelig fra Vingelen, men
spiller med Rørosdrakt. Volleyballgruppa har også rekruttering av 5-6 ukrainere som er med
på Volleyball. Grind opplyser at det er en utfordring i forhold til medlemsavgift og registrering
av flyktninger grunnet språkbarriere.

Anita Rennemo Galåen/Fotballgruppa: Har litt jobb igjen for å få ting på plass til sesongen.
Det er stor aktivitet i fotballgruppa. Samarbeid med bl.a Os senior Herre og Tolga og Os i
forhold til å få på plass damelag. Juniorlag er også nytt av året. Logistikk innenfor baner etc.
krever mye tid. Har også oppstart av prosjektet “Jenter inn i idretten”, som Lotteri- og
stiftelsestilsynet har sponset med 100 000 kroner. Det blir mye jobbing fremover mot
sesongstart og BC ligger ikke helt i rute som ønskelig. Det jobbes også med å arrangere en
innendørs fotballcup etter endt utesesong.

Sak 04/23 Overlapp i styrerne etter årsmøte

Bakgrunn: Årsmøtene er nå avholdt. Lite utskiftninger, men ønsker gruppene en ekstra
runde på opplæring i styrearbeid sammen med Trøndelag Idrettskrets.

Vedtak: Ingen av særgruppene hadde behov for opplæring innenfor styrearbeid, da det er
lite utskifting av styremedlemmer.

Sak 05/23 Kurs i bruk av Duett

Bakgrunn: Er det behov for et kurs i bruk av Duett? DL kan sette opp ved behov et kurs
sammen med Bergstadens Regnskapskontor.

Hans Arild: Orienteringsgruppa har ny kasserer og ønsker at det blir gitt opplæring i Duett.
Kommenterte også samtidig at orienteringsgruppa har fått en ny utgiftspost på
regnskapshonorar i 2022, som de ikke har hatt tidligere.

Vedtak:Daglig leder kontakter Bergstadens Regnskapskontor for å få på plass kurs i Duett.

Sak 06/23 Protokoller/ Referat fra styremøter

Bakgrunn: Det er svært få protokoller/referater fra særgruppene som ligger ute på vår



hjemmeside. Her må vi bli flinkere til å følge opp dette. Send dette på mail til
terje.elven@renroros.no så snart de er klar.

Sak 07/23 Politiattest

Bakgrunn: Politiattestordningen gjennomgås. Sendt ut smørbrødliste på hvordan dette
gjøres fra DL i begynnelsen av februar. Med nytt styre på plass kan det være på sin plass og
gjennomgå denne med de det gjelder, og ikke minst ta en liten sjekk på om særgruppene er
oppdatert.

Sak 08/23 Status idrettens office 365

Bakgrunn: Røros Idrettslag skal ta i bruk Idrettens Office 365 det skal bli et godt
arbeidsverktøy for å samle all dokumentasjon i hver enkelt særgruppe. Gir en plattform for
arkivering også og ikke minst gjør til at det blir en mer glidende overgang hvis det blir
endringer i struktur i styrene.

Vidar Grind: Tar tak i dette etter årsmøte.

Sak 09/23 Dugnader oversikt

Bakgrunn: Særgruppene melder inn hvilke dugnader som de skal ha i løpet av 2023. Her er
det ikke snakk om de små og enkle, men de dugnadene som krever et godt forarbeid og at
DL kan bistå hvis det skulle dukke opp noen spørsmål og vurderinger som må taes
underveis. Jfr fotballgruppas sokkedugnad.

Sak 10/23 MittVarsel

Bakgrunn: Røros Idrettslag vil i løpet av de neste ukene implementere plattformen
MittVarsel på vår hjemmeside. Bakgrunnen for det er at det skal være både enkelt og trygt
å varsle i norsk idrett. Alle idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særforbund og NIF har
ansvar for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold som har skjedd i deres virksomhet.
Det er viktig at vi som idrettslag som har ansvar for å håndtere et varsel, får på plass gode
verktøy for å løse denne viktige oppgaven. DL har nettopp gjennomført kurs i dette via NIF
og vil at alle gruppeledere tar en titt på sidene til NIF angående dette og tar gjerne et
innføringskurs i dette som tar ca 30 min.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/

Sak 11/23 Opprettelse av sportsligutvalg i Røros Idrettslag

Bakgrunn: Kort historikk:

-I et gruppeledermøte i Røros Idrettslag for noen år tilbake ble det vedtatt at Idrettslaget
skulle opprette et eget Sportslig Utvalg. Dette har ikke blitt fulgt opp. Jeg tror at grunnlag og
behov for et slikt utvalg står like sterkt i dag.

mailto:terje.elven@renroros.no
https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/


Grunnlaget og ideen for utvalget var og er at frafallet både i lagidrett og individuell idrett over
tid har hatt en økende og for tidlig kurve.

Samtidig har den sportslige utviklingen på mange områder stagnert. Utviklende er forøvrig
en verdi for RIL.

-Per i dag har RIL ingen Damelag i fotball, et samarbeidslag på herresiden. Håndball har lav
rekruttering og knapt nok lag eller utøvere over 16 år. Det samme oppleves på både ski og
skiskyting, der det på enkelte år er mye barn og aktivitet, men frafallet skjer for tidlig og det
finnes så godt som ingen voksne utøvere. Turn er også et eksempel på det samme, her er
nok kvaliteten høy, men kanskje utvikles det lite utøvere inn i voksenidretten også her? Turn
er for så vidt en litt annerledes-gren, der spesialisering tillates langt tidligere enn hva normalt
gjøres i våre andre grener.

- Hva kan alt dette skyldes?

- Mens våre nabobygder både leverer OL- og verdensmestere så ser vi at utøvere i RIL ikke
er konkurransedyktige på annet enn ofte på laveste nivå, eller værre, gir seg med idrett
lenge før de når sitt fulle potensial i voksenidretten.

Tanken er at et overordnet sportsutvalg kunne sett på og belyst noe hvorfor både frafall og
mangel på lag og utøvere er slik den er blitt, og kanskje bidratt til økt utvikling?

Naturlige innfallsvinkler for et sportslig utvalg kan være;

- Bidra til å utarbeide sportslige ambisjoner og visjoner i Røros Idrettslag. Hvor er vi,
hvor ønsker vi å være og hvordan nå de sportslige ambisjonene?

- Gode nok anlegg?
- Trener- og lederkompetanse?
- Økonomi, treningsavgifter, utstyrskostnad, dugnadspress?
- Nok aktivitet med høy nok kvalitet?
- Sportslig planverk i RIL og særgrupper?
- Hvorfor slutter barn og unge med idrett tidlig?
- Lik spilletid for barn og unge i lagidretter?
- Helårsidrett vs allsidighet?
- Konkurrerende tilbud innad i RIL.
- Lavterskeltilbud vs tilbud til utøvere som ønsker mer aktivitet.

Utvalget:

- Bør være «tverrfaglig» bestående av personer med høyere idretts- eller
trenerkompetanse innenfor «sin» idrett samt bestå av personer med kompetanse
innenfor idrett, fysiologi, ernæring(søvn) og annen relevant kompetanse eller
erfaring. Eksempelvis.

Mandat:

Utvalget bør ha et vedtatt mandat i RIL. Utvalget bør i samarbeid med RIL kunne motivere
og veilede særgruppene til enda bedre aktivitet i sin hverdag. Dette betyr at utvalget må
samarbeide tett både med hovedlag og særgruppene.

Forslag til utvalg per i dag: Hans Arild Skjevdal(ski / skiskyting m.m), Torbjørn
Maaø(teambuilding lagidrett,m.m), Kari Ingeborg Grønseth(turn) PS, ikke spurt per i dag. Tor
Erik Stokke(fotball) M.flere



Vedtak: Forslaget ble tatt godt imot på møtet av alle særgrupper og sportslig utvalg blir lagt
inn i organisasjonsplan som vedtas på årsmøtet for hovedlaget 29.mars.

Sak 12/23 Regulering av treningsmengde og alder (Utsatt til neste
gruppeledermøte)

Bakgrunn: Leder for skigruppa, Eivind Langseth, ønsker å ta opp denne saken til diskusjon
etter tilbakemeldinger fra foreldre og styret i skigruppa. Det er tydelige føringer i
klubbhåndboka for hvordan man organiserer aktivitet i Idrettslaget, men det kan være
fornuftig å ta en liten diskusjon på dette temaet i bakgrunn av forespørsel/mail fra
Skigruppa.

Idrettens største «konkurrent» er i dag inaktivitet og aktivitet foran ulike typer skjerm. I mye
større grad enn før har idretten en rolle for å sørge for nødvendig fysisk aktivitet for den
oppvoksende slekt. I tillegg ser vi at det sosiale aspektet rundt idretten også har blitt
viktigere og at færre velger å fortsette med idrett der miljøene blir for små. Det er derfor
viktig at gruppene i idrettslaget samarbeider godt og koordinerer sine aktiviteter så vi ikke
blir «konkurrenter» innad i idrettslaget og at barn og unge i idretten på Røros lengst mulig
kan delta i idrettslagets aktiviteter

Vi synes derfor at turngruppas invitasjon til uttak for konkurransepartiet bør opp til
diskusjon. Her inviterer de barn fra ti år og oppover (5. klasse) til konkurransepartiet som
trener tre ganger i uka. De presiserer i invitasjonen at deltagelse i konkurransepartiet kan
være vanskelig å kombinere med deltagelse i andre idretter.

Vi er klar over at pr. i dag er det vedtatt at aktiviteter opp til 4.klasse skal koordineres og
ikke kollidere. Vi synes likevel at tiåringer er for unge til at man skal være nødt til å velge
bort en eller flere idretter. Det finnes også støtte innenfor forskningen på at allsidighet er
bedre enn å satse på en idrett ved denne alderen og i noen år fremover, både for å
fortsette i idretten, men også prestere på sikt.

Alle grupper i idrettslaget kan ha ønske om å trene tre ganger i uka, men det eneste vi
oppnår med det på denne alderen er at det blir mindre grupper i hver idrett og til slutt dør
tilbudet ut. F.eks i ski tok vi ett bevisst valg i høst om å ikke ha mer enn en dag aktivitet,
også for de fra ti år og oppover, og heller bytte ut noen av de tradisjonelle rennene vi har
hatt på tirsdager med treninger. Dette i stedet for å ta i bruk en dag til med trening og
dermed kanskje miste noen eller at noen av våre deltagere sluttet i andre idretter.

Det kan i denne sammenhengen også være verdt å lese kommentaren til Sven Tore
Tørres på Røros IL Turns innlegg på facebook fra 22.12. Den berører noe av det vi har
beskrevet her samt andre utfordringer rundt dette som det også kan være verdt å diskutere
i felleskap i idrettslaget.

Vårt mål med mailen er todelt:

- Skape en diskusjon internt i idrettslaget om retningslinjer for barneidretten som strekker
seg lengre enn 4. klasse og i hvert fall til og med 6.klasse. Gjerne en diskusjon som ender
med ett vedtak i kommende årsmøte.

- At turngruppa revurderer årets tilbud ifht omfang av treninger og/ eller vurderer en annen
aldersgrense for deltagerne på konkurransepartiet som i større grad ivaretar mulighet for
allsidighet innenfor idrettslagets tilbud.

Vi vil understreke at vi synes turn gjør en kjempebra jobb med sine tilbud, men vi tror også
at f.eks turnerne blir bedre turnere av å delta på ski, fotball og håndball og at f.eks



skiløperne blir bedre skiløpere av å delta på turn, håndball og fotball og at vi ved å
begrense aktiviteten noe og fremme allsidigheten ikke minst får flere barn og unge på
Røros til å drive idrett lengre.


