
 

        
     

 

 

NYHETSBREV 3 - juli 2018 
 

 

Vi har gjort unna en hektisk og spennende vårsesong med stor aktivitet både blant utøvere og 
arrangørklubber. Nå i helgen avsluttes St.Olavsstafetten, og noen utøvere fra Stjørdal og 
Steinkjer deltar i Världsungdomsspelen i Göteborg.  
Men mye gjenstår av denne sesongen – og vi har forhåpentlig mye mer å glede oss til. 
 
Her er noe informasjon foran sommerferien og høsten: 
 

Kretsstyret: 
Kretsstyre og komiteer er kommet i gang med sitt arbeid. Kretsstyret er supplert med 
ungdomsrepresentant Jenny Nyborg, Steinkjer FIJK, som fortsetter inn i ny periode. I og med at 
hun skal ha studieopplegg i utlandet i høst/vinter, stepper Amalie Bjørnstad fra samme klubb inn 
som ungdomsrepresentent i hennes fravær. 
Organisasjonskomiteen suppleres med Stein Landsem, Namsen FIF, valgkomiteen suppleres med 
Ragnhild Eidshaug, Namsen FIF og sportslig utvalg med Marit Brøndbo, Namdal løpeklubb. 
 
Mesterskapene 
Det er sendt ut informasjon fra kretskontoret om reise- og overnattingsmuligheter-/avtaler i 
forbindelse med mesterskapene. Det spesielle i år er at vi har fire mesterskap i egen krets (UM 
innendørs i Steinkjer, UM utendørs i Overhalla, NM ultra terreng i Meråker og NM veteraner i 
Stjørdal). Det organiseres ikke felles opplegg i forbindelse med disse mesterskapene.  
Kretsstyret oppfordrer ellers til bredest mulig deltakelse i de nasjonale mesterskapene! 
Kretsen jobber også med felles transport og overnatting for Midt-Norsk mesterskap på Straumsnes 
Nordmøre) i september. 
 
Lerøylekene 
Etter mange år i Stjørdal arrangeres Lerøylekene for 13- og 14-åringer i år i Måndalen ved 
Åndalsnes 8.-9. september. Her vil det bli felles opplegg med buss for alle deltakere fra kretsen, 
samt felles overnatting på klasserom for våre deltakere. Kretsen setter opp hovedledere og 
ungdomstrenere. Klubbrepresentanter (foreldre/trenere) som ønsker å bli med, må snarest melde 
fra om dette – og vil bli gitt oppgaver for å bistå lederne/trenerne i forbindelse med innkvartering 
og sosialt fellesskap. 
Uttak til Lerøylekene vil bli gjort som i fjor – med ett eller to forhåndsuttak og et siste uttak like før 
fristen går ut. Første uttak av deltakere blir gjort etter Sonalekene 8. juli.  
Det understrekes at Lerøylekene er en kretslagkonkurranse, og fordeling av øvelser vil bli gjort i 
forbindelse med siste uttak 
Samlinger foran Lerøylekene vil bli gjennomført i august – for at deltakerne skal bli kjent med 
hverandre og med lederne på turen. Informasjon om dette kommer når det er klart. 
 
TA-sprint 
Alle planlagte sonestevner i TA-sprinten ble gjennomført i mai/juni. De to beste fra hvert stevne i 
hver øvelse er automatisk med i finalen i Steinkjer 18. august. Der det er ledige plasser (det tas ut 
12 i hver øvelse) blir det supplert med andre utøvere med utgangspunkt i årsbesteresultater. 



 
 
Dommersituasjonen 

Dommerutvalget har gjennomført kurs for nye dommere og utdannet 15 nye kretsdommere pluss 2 

forbundsdommere og to startere er utdannet i vårens kursserie. 45 deltok på repetisjonskurs i vår. 

Det er god dekning der det har vært bra før – men dessverre dårlig dekning i Verdal/Levanger-

området, og vanskelig å rekruttere nye. Tilgang på dommere og startere er viktig for rekruttering av 

nye nøkkelpersoner for friidrettsarrangement i vår krets. 

Dommerlista med adresser og telefonnummer. 

 
Friplassen i Grong 
Den første komplette Friplassen i vår krets ble åpnet i Grong 9. 
juni. Vi tro dette, kompakte anlegget blir et godt aktivitets- og 
rekrutteringsanlegg for en fremadstormende friidrettsgruppe i 
Grong IL!  Kanskje noe å tenke på for andre 
klubber/kommuner/skolebyggere som tenker på nye (fri) idretts- 
og aktivitetsanlegg som alternativ til komplette, store 

(fri)idrettsanlegg? 
 
NTE stafettserie 

Poengstatus foran de to siste stafettene i serien kommer finner du H E R!  

Som dere ser er det i år svært jevnt i de fleste klasser og ikke noe vil være avgjort før FINALEN.  

(NTE Steinkjer-stafetten)  

Gjenstående stafetter er NTE Levangerstafetten 2. august og finalen i NTE Steinkjer 9. august.  

 

Ferie 

Daglig leder har ferie uke 29-30-31 og kretskontoret er stengt i denne perioden. 

Dere som ønsker å få lagt- sendt ut informasjon på hjemmesiden eller aprobering av stevner for 

denne perioden eller rett etter må sende dette til kretskontoret snarest!  

 

Følg ellers med på kretsens hjemmeside https://www.friidrett.no/k/nord-trondelag/ 

Og bli en følger av kretsen på Facebook: https://www.facebook.com/Nord-Trøndelag-friidrettskrets 

 

God sommer!!   
 

 

Skage/Steinkjer 2. juli 2018 

 

 

Ragnar Prestvik/   Geir-Arvid Nordtømme/ 
  kretsleder         daglig leder 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                     
          
Medlem av: 

Norsk friidrett     Elvenget 20, 7716 Steinkjer  NORWAY I Tlf:+47 95 87 09 47 I Faks: +47 74 10 01 25 
E-mail: geir.nordtomme@friidrett.no I Org.nr: 975 512 304 I Konto nr: 4410 34 05502 
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