
Hovedpunkter fra styremøte i BUL Tromsø Friidrett  

14.05.13 
 

Status i gruppene. Rekruttgruppa: 24 barn, av disse er 21 jenter. Har som mål å få inn flere 

gutter. Det står 34 barn på venteliste. Trener 2 ganger i uka. Prioriterer deltagelse på 

åpningsstevnet til Pioner og KM i Nordkjosbotn. Foreldremøte skal gjennomføres 22. mai. 

Barnegruppa: 20 barn, noe variabelt oppmøte. Foreldre tas inn som hjelpetrenere ved behov. 

Få utøvere stiller deltar på seriestevnene selv om det fokuseres på trivsel, mestring og 

utvikling. Ungdomsgruppa: Ca 30 utøvere på lista men i praksis 15-23 på trening. Noen er i 

ferd med å gå over til juniorgruppa. Fast trening på mandager, men har også kjørt noen økter 

på onsdager/fredager sammen med o-gruppa. Foreldremøte gjennomført 2. mai. Gruppa 

ønsker mer hallplass/halltid da Tromsøhallen er overfylt på mandager. Sprintgruppa: 

Oppkjøringa til utendørssesongen er noe forsinket pga skader. Nikolai B. er tatt ut til 

landslagssamling. 

 

FIFA-gruppa og betaling til trenerne. Styret støtter en spleiselagsordning om lønn til 

gruppens trenere hvor både Tromsø Idrettsråd og Idrettsforbundet er involvert. Det vil bli 

bevilget særskilte midler. Styret utarbeider retningslinjer for rekruttering av trenere og øvrige 

forhold rundt FIFA-gruppa.  

 
Klubbutvikling - veien videre fra oppstartsmøte. Klubbens skal meldes inn i Anti Doping 

Norge. Det planlegges et snarlig møte om tiltaksplanen som er returnert til klubben fra 

NECON-representant. 

 

Avtale om klær og sponsormerking. Klubben har gjort avtale med Torshov Sport. Utøverne 

skal stille med konkurransedrakter av merket PUMA, med følgende sponsormerker: PEAB, 

NECON, Tromsø treningssenter og BUL-logo.  

 

Startavgifter på terrengløp/gateløp. Klubben betaler startavgifter på gateløp/terrengløp  
der BUL`s utøvere er representert. KM i terrengløp arrangeres 15.-17.september i regi av 
BUL. 
 

Orienteringssaker.  

- Valhall; Arbeid starter ved skoleslutt i juni. 
- Dugnad Eurospar innbrakte kr 15.000.- 
- Barnekarusellen: Datoer er satt og arrangementene planlagt. 
- Søknad om hall-timer er sendt. 
- BUL-Posten: Friidrettsgruppa vil bli synlig i neste nummer – om NECON, UM og high-

lights fra siste halvåret. 
- DNB idrettsleker: forberedelser i gang og link til påmelding legges på web-siden vår. 

 

Neste møte. 11.juni 2013 


