
Styremøte i BUL Tromsø Friidrett, Tirsdag 11.juni 2013, kl. 19.00 
 
Tilstede: Tor Eidesen, Bente Evjemo, Jan Schjetlein(lagssekretær), Mona Jenssen, Kari 
Tangen, Nicolai Bjerkan, Johnni Håndstad (orientere om Valhall-opprusting o.a.) og Bjørn 
Eirik Eliassen. 
Sted: BUL - Huset 
Referent: Bjørn Eirik Eliassen 
 
Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat fra styremøte 14. mai 2013 
 
Møteinnkalling godkjent. 
Møtereferat fra styremøte 14. mai 2013 godkjent med følgende kommentarer: 
 
Sak 4:   FIFA-gruppen:  

Tilbakemelding fra Ulf Grødal : OK 
  Faktura for sponsormidler sendt PEAB. 
 
Sak 5:  Klubbutvikling. 
  IL i BUL Tromsø er meldt inn i Antidoping Norge 
 
 
  
Sak 2: Status fra treningsgruppene 
 
Sprintgruppa: 
Nicolai Bjerkan, Thomas Bjerknesli og Sigrid Semmingsen konkurrerer på lokale stevner i 
forsesongen 
Morten Osvaldsen og Ole Martin Eidesen er skadet. 
 
Nicolai Bjerkan, Thomas Bjerknesli, Sigrid Semmingsen, Morten Osvaldsen og Henrik Johnsen 
deltar på Tyrvinglekene. Nikolai Bjerkan får delta på E-cup om det blir 3. plass eller bedre (og 
det ble det (Red. Anm.)) 
 
Thomas Bjerknesli, Sigrid Semmingsen, Morten Osvaldsen og Henrik Johnsen deltar på 
Veidekkelekene. 
 
Ingen informasjon fra de andre treningsgruppene. 
 
 
Sak 3: Kort om økonomi 
 
Bente Evjemo tok en kort gjennomgang av økonomien. 
 

- Kr. 15 000,- for varetelledugnad på Eurospar Langnes er kommet inn. 
Juniorgruppa og sprintgruppa deltok på dugnaden. 

 



- Kr. 7 500,- kommet inn fra Idrettsrådet. Første delbetaling for barnekarusell og 
Friidrettens dag. Siste delbetaling kommer til høsten når arrangementene er 
ferdige. 

 
- Utestående startavgifter fra NNM innendørs / Tromsølekene er ennå ikke 

kommer inn. 
 

- Faktura for sponsormidler sendt til PEAB 
 
- Følge med hvis enkelte utøvere melde seg på i mange øvelser på stevner og lar 

være å møte opp på dem. Vurdere underveis om de som lar være å møte skal  
betale startavgiften. Startavgifter til stevnet i Finnfjordbotn var på over kr. 
14 000,- (151 starter fra BUL Tromsø – ca. 1/3 del av startene i stevnet). 

 
 

 
Sak 4: Dugnad på Valhall – Friidrettshall i Tromsø (klubbutvikling), o.a  
 
Johnni Håndstad informerte: 
 

4.1  Friidrettshall i Tromsø 
 

- Sendt inn (31. mai 2013) innspill til Tromsø Kommune sin handlingsplan for 
utbygging av anlegg 2014 – 2020.  

- Vi må komme på banen ang. friidretthall i Tromsø. Bodø er først i køen for å få 
midler til planlagt hall. 

- Johnni Håndstad ønsker å samle alle friidrettsklubbene til felles møte om dette. 
(Det er 10 friidrettsklubber i Tromsø). 

- Prøve å få med bedriftsidretten med laget for friidrettshall i Troms. 
- Flere brukere – ikke bare friidrett: Orientering……. 
- Ny fotballhall på Bardufoss (med løpebane på langsiden?):   40 mill. kr. 
- Ny friidretthall: ~50-60 mill. kr. (eks. mva.) 

Tromsø Kommune: mange anlegg skal bygges / utbedres i nær fremtid. 
o Svømmehall - Templarheimen 
o Samskipnaden jobber med hall-prosjekt 
o TUIL – innendørs fotbllhall 
o Turn – egen turnhall 

 
o Tromsøhallen  - Hvis og når noe skjer er ganske usikkert enda. 

 
 

- Ha disse punktene i bakhodet når vi jobber videre med klubbutvikling. 
 
 

4.2  Dugnad på Valhall 
 
- Tromsø Kommune har gjort feiloverslag på utbedring av Vallhall  



Dyrere enn beregnet, og de venter på ekstra bevilgninger. 
- Dugnad på Valhall:  Fjerne sarg og torv innenfor denne + renske renna. 

Dette skal være gjort til St. Hans. 
Johnni Håndstad organiserer dugnad. 
Jan Schjetlein og Bjørn Eirik Eliassen lager mail for 
innkalling til dugnad onsdag 12. og torsdag 13. juni, 
Morten Trane og Andre Lind formidler via Facebook. 
 

4.3  Videre opprusting på Valhall 
- Selv om banen / banedekket på Valhall utbedres så er det også behov for å for 

følgende opprusting på Valhall: 
  - Garderobeanlegget er meget slitt og må pusses opp / oppgraderes. 
 -  Sekretariat må utbedres / rustes opp. 
 - Tribunen er farlig og må utbedres / rustes opp. 

 
 
 
Sak 5: Klubbutvikling 
 
NECON møte / Klubbutvikling:  
Vedtatt møte Tirsdag 18.06.2013 kl. 19.00 – 21.00 på hotellet / BUL huset. 
Tor informere om informasjon fra Johnni Håndstad (pkt. 4) 
Skal jobbe videre med satsingsområdene. 
 
NB! - Møtet ble utsatt på pga. sykdom 
 
 
Sak 6: DNB - Idrettsleker 
 
Arrangeres i Tromsøhallen 24-27 juni.  
Arrangør er Ung Leder kandidater fra BUL Tromsø Friidrett. 

- Fått oppslag i avisa Nordlys 11. juni 2013 
- DNB kjøre kampanje  - stort oppslag 
- Har begynt å få inn påmeldinger 
- Maks. 100 stk. Må ha min. 50 stk. for å gå i balanse. 
- Styret savner budsjett for arrangementet – Bente etterlyse budsjett og evt. tilby 

hjelp hvis de trenger det for å sette opp budsjett eller hvis de trenger hjelp til 
andre ting. 
 

Sak 7: Orienteringssaker 
 

7.1 Gateløp - Internasjonal uke. 
152 deltakere. 
Mange nasjonaliteter. 
Stor suksess. 
God tilbakemelding fra Idrettsrådet. 
Kr. 5 000,- for jobben. Arrangert sammen med TUIL Friidrett (kr. 5 000,- til dem også) 



 
7.2 Deltakelse på stevner 
 
 Åpningsstevnet i Alta:    

- 11 deltakere 
- Juniorgruppa 

 
 Åpningsstevnet i Finnfjordbotn: 

- 151 påmeldte starter fra BUL Tromsø Friidrett 
- Ca. 1/3 av alle påmeldte 
- Ca. 120 starter  
- Mange rekrutter (7 – 11 år). Flere utøvere påmeldt i mange øvelser, 

men sjekk viser at mange deltar i alle øvelsene. 
 

 
7.3 BUL-posten 
 Mye friidrett i BUL-posten? 
 
 

8. Eventuelt 
 
- BUL Tromsø skal arrangere storbymøte for idrettsklubbene til høsten. 
- Følge opp kaster fra Trøndelag  - mulig trener i aldersbestemte klasser 
- Barnekarusell på Ersfjordeidet torsdag 13.06.2013 – Kari Tangen trenger noen for 

å hjelpe til – Bente Evjemo melder seg frivillig.  
- Tipse Sara Emilie Engstad og Malene Trane om dette stevnet – møte opp og 

reklamere for DNB idrettsleker. 
- Døgnvill 2013 – sende forespørsel om BUL Tromsø Friidrett kan få dugnadsjobb 

som tidligere. Bjørn Eirik Eliassen kontakter dem med forespørsel. Bruke som 
argument at friidretten ikke kan bruke sin treningsarena under dette 
arrangementet og forventer å få noe tilbake- 

 
- Neste styremøte: Tirsdag 20. august (uke 34).  

Kl. 19.00 på BUL-huset. Jan – Booker du møterom. 
 


