
Foreldremøte Klæbu IL Esport 1. mars 2022 
 

Til Foreldre for barn i 
Esport 

Fra Arbeidsgruppe Esport 

Møtested Sørborgen 
Ungdomskole 

Sak Foreldremøter, 
diverse info 

Møteleder Kate Tømmervold Dato  01.03.2022 
  Tid 18:00 – 20:00 

 

Daglig leder av Klæbu IL Kate Tømmervold ledet møte og innledet med diverse informasjon:  

Vi har ikke klart å ha en god nok struktur på treningen til esport. Dette krever litt, men er vi flere så 
er det enklere.  Vi har pr i dag ikke oversikt over alle som er med, da de som har sagt de skal være 
med ikke har møtt opp, og vi har derfor opplevd flere ganger at treningene ikke er fullsatt vi har flere 
som ønsker å være med, så vi må få orden på dette slik at vi får fylt opp plassene.  

Det har heller ikke vært mulighet til å gjennomføre fysiske treninger på grunn av korona situasjonen. 
Arbeidsgruppen skal arbeide for at vi får dette på plass så tidlig som mulig.  

Det skal være en offisiell åpning av esport rommet med ordfører til stede. Men vi har en noe 
oppussing igjen å gjøre før vi er ferdig, oppfordrer alle til å bidra her, arbeidsgruppa koordinerer 
dette, se egen sak på saklisten.  

Det ble under foreldremøte laget en arbeidsgruppe som sammen skal forsøke å løfte esport 
aktiviteten for å få en mer struktur og bedre oppfølging av barna.  

Arbeidsgruppen består av:  

Foreldre representanter: Monica Øwre, Tonje Vanebo Alegria, Kjetil Andre Johannessen, Arild 
Messelt 
Trenere: Fredrik Grande Brå, Kristoffer Øwre Ytterdal, Erlend Sterten  

Trener Fredrik informerte om:  

• Har per nå vært slik at ungene bare kommer også spiller de det de vil, det har stort sett bare 
vært frispilling, men vi målet er at vi nå skal få strukturert det bedre for at barna skal få 
utvikling.  

• For å kartlegge hva ungene ønsker å spile så skal man lage en undersøkelse og sende ut.  
• Vi skal ha trenere som skal utvikle spillere når de er her. 
• Språkbruk og hvordan man er med hverandre skal ha høyt fokus.  
• Det er også regler i selve spillet og det er mulig å jukse, eks. time er ikke lov. Dette er noe vi 

må lære spillerne våre, foreldre må også informere om dette til sine barn, er man usikker på 
reglene kan man spørre på treninger om hva det bør informeres om.  

• Roblox er tenkt fjernet, det er ønske å få de over på andre spill, for å kunne spille på lag med 
andre. Er det stor ønske om Roblox må man si ifra!  

• Oppdeling vil ikke være aldersmessig men spillemessig (type spill) men for nye skal vi ta 
hensyn, det skal også være mulig bytte treningsdager hvis det ikke fungerer for ungene. Her 
må vi ha god kommunikasjon og vi er avhengig av at dere foreldre prater med barna deres.  



• Det er mulig å bruke andre plattform kontrollere, eks: XBOX, PS etc, ikke alle fungerer, men 
vi ønsker at barna fort lærer seg pc, da dette er ett krav når vi skal spille kamper. 
Erfaringsmessig så lærer ungene fort å bruke tastatur.  

 

Saker som ble diskutert og satt aksjoner på:  

 

Sak Informasjon Kommentarer / Aksjoner 
Medlemmer Oversikt over hvem som skal 

være med og ikke, blir nå gått 
opp på nytt, det vil i løpet av de 
2 første ukene i mars bli sendt ut 
informasjon over de som nå 
ligger inn og vi trenger en 
bekreftelse på om dere skal 
være aktive lengre.  

Arbeidsgruppen har ansvar for 
dette. Og sender ut til foreldre 
for å kartlegge.  

Treningsavgift Årsmøte i esport har besluttet å 
øke treningsavgiften til kr 1150,-  

Dette er for å kunne dekke  
• Innkjøp på utstyr 
• Vedlikehold utstyr  

 
Nye medlemmer Pr nå har vi ingen dato for når 

nye medlemmer vil få sin første 
trening. Men vi skal lage ett eget 
opplegg for nye medlemmer, slik 
at vi best mulig blir ivaretatt. 

Arbeidsgruppen vil sende ut 
info om dette i løpet av de 2 
første ukene i mars.    

Utflukter Vi vurderer å ta en tur til 
Jotunheimen esportsenter i 
Trondheim og vi vurderer å 
melde på lag til Sælbu LAN 

Det kom også innspill fra 
foreldre om at før noen barn 
sendes på LAN, bør de ha trent 
på det å være i en konkurranse 
situasjon, slik at man forstår 
hvordan det henger sammen. 
Men dette kan løses gjennom 
enkelt kamper mot andre fra 
vårt esport rom på Sørborgen. 
 
Arbeidsgruppen vil komme 
tilbake til dette.   

Oppussing og istandsetting 
av rommene for esport 

Det er en del oppussing som står 
igjen, og vi skal også sette inn 
flere spillebord. Vi skal også 
kjøpe inn reservedeler. Ifm dette 
vil det komme dugnader foreldre 
må være med på. 

Arbeidsgruppen skal lage en 
plan på dette og informere 
foreldre når dette er klart.  

Utøverkonto Det vil bli etablert utøverkontoer 
slik at foreldre kan gjøre 
dugnader og få «betalt» på 
utøverkonto, som senere kan 
benyttes til treningsavgift/ turer 
ol.  Det er også mulig å få flytte 

Retningslinjer for dette ligger i 
Klæbu IL men vi vil sende ut 
info når arbeidsgruppen har 
etablert og er klarer for å 
starte med dette for esport.  



utøverkonto mellom idretter 
innad i Klæbu IL.  

Sponsorer Det er i esport også mulighet for 
å ta inn sponsorer, klarer vi å få 
til dette, kan mye av utstyr, eller 
andre ting dekkes av dette. Her 
må foreldre også hjelpe til, og 
kjenner du noen som kan sponse 
så si ifra!  
Det er mulighet å vise sponset 
logo både på klær, på stor 
skjerm på sørborgen eller i 
hallen. Selv om støtten går til 
Esport.  

 

Informasjon til foreldre om 
hva Esport går ut på. 

Vi har tidligere hatt esport lærer 
fra Tiller på besøk til esport 
avdelingen i Klæbu, der man har 
fått informert om hva esport går 
ut på, og hvordan dette fungerer 
på generelt basis. Ett innblikk i 
hva som må forventes av både 
barn og foreldre.  

Dette har vært positivt tatt 
imot og arbeidsgruppen tenker 
å gjennomføre dette. Mer 
informasjon kommer.  

 

 

Møte ble avsluttet ca klokken 19:30 med en omvisning i esport lokalene.  

 

Arild Messelt 
Referent  
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