Tverridrettslig ungdomssamling 2022
Notater digitalt informasjonsmøte
13.06.22 på TEAMS

Tilstede:
Frank Pedersen, Norges Triathlonforbund, Benedikte Thingstad, Norges Danseforbund Region
Midt, Lene Tronseth, NFF Trøndelag, Julie Bjørken, Nord-Trøndelag skiskytterkrets, Øystein
Borgen, Midt-Norge Bandyregion, Marthe Jerpstad, Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets, Geir
Nordtomme, Nord-Trøndelag friidrettskrets, Bjørn Bruvoll, Nord-Trøndelag skikrets, Lars Strøm,
Nord-Trøndelag orienteringskrets, Anita Lillemark Lundgren, NVBF Region Trøndelag og Odd
Magne Lund, Midtnorsk Badmintonkrets Nord

Varslet forfall:
Pål Wærum, Steinkjer videregående skole, Jon Åge Forfang, Håmmårn klatreklubb, Kjell Bjarne
Helland, Trøndelag idrettskrets og Einar Lund, Trøndelag idrettskrets
Spørsmål/kommentarer fra møtet:
• Årets samling er for utøvere født 2007-2010.
• Deltakeravgiften i 2021 var 600kr pr deltaker. Da var alle aktivitetene, overnatting og alle
måltider fredag kveld til søndag formiddag. Transport til og fra Steinkjer dekkes av den
enkelte deltaker.
• Pr 13.06.22 ligger det inne en reservasjon på de aktivitetsflatene som ble brukt ut fra
programmet for 2021-samlingen. Programmet for årets samling settes av de særidrettene
som melder seg på samlingen så det kan derfor bli behov for justeringer av bestilte flater. Ber
likevel om at dere særidrettene som ønsker være medarrangører i 2022 melder inn eget
behov for aktivitetsflater så snart som mulig, senest 01.07.22.
• Gym og turn understrekte et behov og ønske om tilgang til turnhallen på sine
særidrettsøkter.
• Tidligere år har det vært 130-160 deltakere.
• Behovet for dag-/nattevakter har totalt vært i størrelsesorden +/- 40 personer. Tidligere år
har særidrettene fått tildelt vakter ut fra antallet påmeldte deltakere i sin særidrett.
Fordeling av dag-/nattevakter gjøres av idrettskretsen.
Veien videre:
• Behov for aktivitets-/hallflater «bestilles» sammen med tilbakemelding om særidrettens
deltakelse i samlingen.
• Særidretter som ønsker være med som medarrangører for den Tverridrettslige
ungdomssamlingen 2022 sender dette skriftlig til jak@idrettsforbundet.no innen 01.07.21.
• Neste møte: Digitalt planleggingsmøte gjennomføres 5.sept 2022 kl1700-1815. Invitasjon til
møte sendes pr epost til alle SK/Region og SF uten eget kretsledd i Trøndelag og direkte til
dere som deltok på digitalt informasjonsmøte 13.06.22.
Ref. Jonas Austmo Kolstad, jak@idrettsforbundet.no eller 995 06 266.

