
Velkommen til  

foreldremøte 

Narvik Idrettslag – 26. april 

2016 



Saker som vil bli tatt opp 

Mål for Narvik IL 

Stevnedeltakelser utesesongen 2016 

Treningstider Narvik Stadion 

Narvik-Lekene 11. – 12. juni 2016 

Informasjon om friidrettsbanen 

Borgertoget 17. mai 

Diskusjon 



Mål for Narvik IL 

Styret i laget er opptatt av at vi 

Har et godt tilbud for medlemmene 

Tilby variert og tilpasset aktivitet til alle 

Være inkluderende og ha fokus på miljø og tilhørighet 

Får enda flere aktive utøvere 

Gledelig at flere gutter vil drive med friidrett 

Beholde våre utøvere lengst mulig – ha et tilbud etter at 
den aktive perioden er over 

Får tilført flere trenere og aktivitetsledere 

Da kan vi gi individuell veiledning og mer tilpasset 
trening 

Gi plass til flere på treningene våre 



Deltakelse på stevner 

 Informasjon og innbydelser kommer på hjemmesiden og på 
FB. Påmelding gjøres gjennom www.minidrett.no.  

 NIL betaler startkontingenter som er oppgitt i innbydelsene. 
 Trenere og reiseledere bistår utøverne ute på banen. 
 Behov for sjåfører når vi reiser i privatbiler eller med minibuss. 
 Utøvere som deltar i konkurranser andre steder betaler 

normalt en deltakeravgift som dekker reisekostnader, 
overnatting og startavgifter 
Dagsturer 200 kr 
Tur med en overnatting 300 - 400 kr  
Helgeturer fredag – søndag 500 - 600 kr 

 Utøverne representerer Narvik IL i stevner og skal konkurrere i 
lagets konkurransedrakt.  
Sort overdel og shorts 

http://www.minidrett.no/


Foreløpig terminliste 2016 

Når Hva Hvor Hvem Kommentar 

09.05.2016 Rekruttstevne Narvik TOM 10 år 40/60 m + lengde 

10.05.2016 TINEstafetten Narvik Skoler: 6.-9.klasse Kom å se barna løpe  

12.05.2016 Kretsstevne Narvik Alle 

19.05.2016 Kretsstevne Narvik Alle 

28.-29.05.2016 Sortlandsmesterskapet Sortland Alle 

02.06.2016 Kretsstevne Narvik Alle 

04.-05.06.2016 Åpningsstevne Finnfjordbotn Alle 

06.06.2016 Rekruttstevne Narvik TOM 10 år 600 m + liten ball 

11.-12.06.2016 Narviklekene Narvik Alle 

16.-19.06.2016 Veidekkelekene Lillehammer 14+ med oppnådde resultater Kriterier settes av styret/trenere 

18.-19.06.2016 Festspill-lekene Harstad Alle 

20.-22.6.2016 Idrettsleker Narvik Påmeldte utøvere 3 dager , man-ons el tirs-tors 

05.-07.08.2016 NM jr. Brandbu Utøvere som har klart kravet 

20.-21.08.2016 Sparebank1-lekene Bodø Alle Kolliderer med Tromsølekene 

18.08.2016 Kretsstevne Narvik Alle 

20.-21.08.2016 Tromsølekene Tromsø Alle Datoen - kan bli flyttet 

26.-28.08.2016 Åpningsstevne/NNM utendørs Alta Alle 

27.-28.08.2016 Bendit-lekene Stjørdal 13 og 14 år Uttak av NFK 

29.08.2016 Rekruttstevne Narvik TOM 10 år 40/60 m + lengde 

02.-04.09.2016 UM utendørs Sandnes Utøvere som har klart kravet 

08.09.2016 Kretsstevne Narvik Alle 

12.09.2016 Rekruttstevne Narvik TOM 10 år 600 m + liten ball 

22.09.2016 Kretsstevne Narvik Alle 



Treningstider  

utesesongen 2012 

 Mandager: (første mandagstrening 2. mai)  
Rekruttgruppa 5 – 8 år kl 17.00 – 18.00   
Mellomgruppa 9 – 12 år  kl 17.30 – 19.00   
De aktive 13 år og eldre kl 17.00 – 19.00 

 Tirsdager: (ikke tildelt treningstid) 
De aktive 13 år og eldre kl 17.30 – 19.00 

 Onsdager: (første onsdagstrening 4. mai) 
De aktive og de eldste i mellomgruppa 
 Fra 11 år  kl 16.00 – 18.00    

 Torsdager: (første torsdagstrening 12. mai pga. Kr. Himmelfartsdag)  
Mellomgruppa 9 – 12 år  kl 17.30 – 19.00 
De aktive 13 år og eldre kl 17.00 – 19.00  

 

 Trening tom uke 25 for alle gruppene. Rekruttgruppa har siste trening 
før ferien 20.06. Vi legger opp til noe sosialt for ungene og de voksne.
  

 Mellomgruppa og de aktive trener videre mandager og torsdager. Mer 
informasjon kommer. 



Narvik-Lekene 2016 

11. – 12. juni på Narvik Stadion 

Alle våre medlemmer oppfordres til å delta, 
klubben dekker startavgift. 
Vi ønsker alle våre utøvere med som deltakere 

Vi har behov for hjelp fra foreldrene 
Kiosk 

Hjelpere ute på banen 

Funksjonærer og dommere 

Premiering  



Friidrettsbanen skal få nytt dekke i år 

Planlagt oppstart i sommer 

Trening vil gå som vanlig og vi vil legge til rette 
for å benytte områdene rundt stadion når banen 
ikke kan benyttes 

Vi trenger litt hjelp på treningene framover 
for å rigge til utstyr på banen 

Informasjon om 

friidrettsbanen 



Borgertoget 17. mai 

Oppfordrer alle utøvere med foresatte til å 
stille opp i klubbens borgertog på 17. mai 

Viktig å vise at vi har stor aktivitet i klubben 



Diskusjon og  

tilbakemeldinger  

Ved spørsmål om trening og ting 

dere lurer på, – ta kontakt med 

trenere for ditt barns gruppe 


