
Referat foreldremøte Esport     22.08.2022
                                                                   
Den ble avholdt foreldre møte i Klæbu IL Esport den 22. august 2022, tilstede fra styret var: 
Tonje Vanebo Alegria (Leder) 
Kjetil Andre Johannesen (teknisk ansvarlig)
Fredrik Grande Brå (trener) 
Kristo�er Øwre – Ytterdahl (styremedlem og trener)
Arild Messelt (nestleder) 
 
Tonje gikk igjennom agenda og generell informasjon, om hva som har blitt gjort i vår. 
Gjennom våren har vi etablert svømmetrening for de yngste, organisert opp roller i styret, fått kontroll på 
utstyr og brukerinnlogging samt vært på aktiviteter som Tiller VGS og Jotunheimen Esportsenter.
Vi har slitt en god del med teknisk som internett og forskjellig ødelagt utstyr, som har gjort til at enkelte 
treninger har blitt veldig rotete, dette har vi nå fått på plass gjennom ett bedre samarbeid med skolen, og 
gode rutiner før, under og etter treningene. Vi satser derfor på at det blir bedre i høst, og at vi får til mer 
kvalitetstrening. 
 
Noen av de største utfordringene vi har er at utøvere ikke opplever at det er stor forskjell på å komme på 
trening vs det å sitte hjemme å spille. Ønsket vårt så lang har vært å skape en sosial plattform hvor man 
faktisk må ut av gutte/jenterommet for å møte resten av laget fysisk. 
Vi kommer til å gjøre �ere tiltak utover høsten for å dyrke teamfølelsen men da er det viktig at utøverne 
kommer på trening. 
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Fortnitegruppa:
 
Fredrik gikk igjennom hans erfaringer og ønsker støtte med at foreldrene motiverer sine barn, med at de skal 
spille og konkurrere på trening. Det er viktig at når de er på trening så er de der for å trene, og ikke for å leke. 
Så alle foreldre må hjelpe oss med å fortelle ungene sine at de må ha fokus på trening, når de er på trening. 
Det har også vært utfordringer med Fortnite gruppa med at det har vært mye uro på treningene, noen 
utagerer veldig mye, og det tar også tid vekk fra god treningstid. 
Fra vår side har vi nå innført rutiner med at vi er der tidligere og gjør alt klart til treningen starter, og at vi 
trenger hjelp fra foreldre til være til stede under treningene for å opprettholde ro under treningene. Dette 
henger sammen med lagledere som vi kommer tilbake til. 
Vi �kk tilbakemelding om at noen opplever at svømming og trening på samme dag, ikke er hensiktsmessig da 
ungene blir slitene, dette kan også være en av grunnene til at vi ikke har fått nok ro. Vi er blitt tildelt 
svømmetid på tirsdager så hvis vi skal ha en annen dag en dette, må vi �ytte treningsdagen. Vi må komme 
tilbake på hvordan vi løser dette, sammen med foreldrene. 
 
Aksjon: Vi skal informere tidlig ut om støtten vi trenger av foreldrene her i forhold til foreldre vakt ved 
svømmetimene
Ansvar: Lagleder
Vi vil også prøve å få til en tur til Jotunheimen esport i Trondheim i høst også, samt at vi skal prøve å få til en 
lokal LAN for fortnite gruppa med overnatting på vårt esport rom på Sørborgen. 
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CSgruppa

 

Tonje gikk igjennom status på CS gruppa: Vi har pr nå for lite spillere til å kunne opprettholde CS gruppen, vi 

har sendt ut purringer på dette i forrige uke for å få oversikt over hvem som faktisk ville spille CS, men vi 

har bare mottatt 4 tilbakemeldinger og kun 1 spiller vil fortsette. Noen foreldre hadde ikke fått beskjed om 

dette, det ble derfor gjort en avtale om at vi umiddelbart legger ut på facebook gruppe om at de som har 

barn som ønsker å spille CS varsler dette, har vi mindre en 5 barn som vil dette, må vi legge CS ned, og 

erstatte det med noe annet. 

 

Aksjon:

Styre legger ut info på facebook gruppen med frist til i morgen kveld 23. august, hvis vi har mer en 5 spillere 

fortsetter vi, har vi mindre kommer vi tilbake med hvordan vi løser det. 

Ansvar: Arild
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Overwatch 

 

Christoffer gikk igjennom opplegget som har vært på Overwatch, man har også her hatt lite spillere, den 

siste tiden, Christoffer mener at dette handler om at spillerne har passert hans nivå, han har derfor ordnet 

med en bekjent som de kan trene med på fritiden. Men for å få samlet gruppen igjen har Tonje jobbet  mot å 

få tilknyttet seg andre lag å konkurrere mot,  slik at det ser nå ut til at vi har fått etablert en liga.

Hvordan denne ligaen blir og når det evt blir kamper, og om disse kampene blir online eller at vi må reise, er 

fortsatt noe usikkert. Men vi håper dette gjør til at vi får inn flere på Overwatch og at vi kan få til glede av å 

være på esport igjen for denne gjengen. Ber foreldrene om å fortelle gladnyheten til sine barn, og at dette 

kan skape gnist til å komme på treningene igjen! 

Vi har også fått til ett fysisk tilbud til denne gruppen, styrketreningen blir på mandager og det er en klar 

forventning om at man også stiller på disse treningene! Ber foreldre ta ansvar her og hjelper barna i vei på 

fysisk trening også! Oppmøte hver mandag i gymsalen på barneskolen kl.16.50. Trening fra kl 17.00-18.00

Det jobbes med at Overwatch og evt CS gruppa skal delta på et LAN i høst, hvilket LAN det blir er usikkert 

enda, men mer informasjon kommer her. 
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Lagledere:

Styret trenger lagledere for hver gruppe. Ansvaret som lagleder ble gått igjennom og følgende personer har 

meldt seg. Men! vi trenger flere, og ber om at de som ikke kunne stille på foreldremøte om å melde seg.

Gi beskjed til trenere, eller andre i styret, så tar vi dere inn. 

 

Lagledere ble som følger: 

Fortnite:

-        Bjørn Are Danielsen

-        Mona Rønnemsmo (med forbehold om at hun har barn som skal spille fortnite) 

Overwatch 

-        Øystein Halgunset

-        Trine Liang (med forbehold) 
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Generell tilbakemelding

 

-        Rubic: Hvis man har problemer med Rubic, tar man kontakt med Arild Messelt på messenger, så vil han 

svare dere der. 

-        Det ble bestemt at vi legger alle aktivitetene til automatisk påmeldt, hvis ditt barn ikke kan stille MÅ 

dere ta ansvar med å gi oss tilbakemelding så vi kan legge opp treningen etter antallet. 

-        Det er også viktig at dere som foreldre er i Rubic slik at dere kan hjelpe barna med å svare om det er 

behov, samt fange opp informasjon som blir lagt der. Det går an at dere begge har en rolle, spør Arild om 

dere trenger hjelp til dette. 

-        Foreldrene etterspurte at vi kan ha 5 minutter treningssnakk før treningen starter, dette tror flere vil 

hjelpe på at man blir bedre kjent på tvers, og at man signaliserer ut hva treningen i dag skal gå ut på. 

o   Aksjon: Dette innføres på alle treningen fra og med nå. Ansvar: Trenere. 

 

Møte ble avsluttet 19:30 

Vedlagt ligger presentasjon som ble gått igjennom på møtet. 

 

Referent

Arild Messelt 
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Foreldremøte Klæbu E-sport
22.AUGUST
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AGENDA

 
 

Hvem er vi
 
Treningsplan
 
Rubic
 
Lagleder
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Treningsplan Fortnite
 
 
Fortnitegruppen har spilletreninger hver 

tirsdag kl.18.00-20.00

De har svømmetreninger annenhver tirsdag 

fra kl. 17.00 til 17.45. Første svømmetrening 

blir da 6.september.
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“
På svømmetreningene er vi helt avhengig av at det er 2-3 voksne med for å 

ivareta at alle oppfører seg i vannet da instruktørene er unge, samtidig som de 

må passe på i garderoben og kjøre alle opp tilbake til spilletrening på 

ung.skolen.
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Aktiviteter høst 22

Jotunheimen

I løpet av høsten tar vi en ny kveld på Jotunheimen 

Esportsenter,

Denne gangen blir det en egenandel da Esport dekket 

alt sist

 

 

Lan

Vi ønsker å se på mulighetene for å gjennomføre LAN 

på Esportrommet, men da trenger vi foreldre til å 

være med å organisere, samt som brannvakte. Her er 

vi avhengig av at vi får etablert en lagleder
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Treningsplan CS?
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Treningsplan Overwatch

Overwatch har treninger torsdager fra kl.18.00 til 20.00

 

 

Nytt fra høsten er at de også har styrketrening i gymsalen på 

barneskolen mandager fra 

kl 17.00-18.00. Dette er en trening vi ønsker at utøverne skal 

stille på 
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Aktiviteter høsten 22

Vi jobber med å få på plass en liga i samarbeid med 

Bitfix gaming, Stjørdals Blink, Buvika, Lade og Lier 

Esport.

 

 

 

Dette for at laget skal få prøve seg på kamper.

Vi kommer tilbake med mer info underveis.

Målet er å få i gang kamper så snart som mulig
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Vi ønsker å delta på Selbulan i høstferien. Vi må derfor få beskjed om 

hven som ønsker å delta, samt hvordan det skal organiseres med 

voksne. Fredrik har sagt at han har mulighet til å delta sammen 

utøverne men det bør også være en annen voksen tilgjengelig. 

 

Egenandelen er kr 350 pr pers

Selbulan
Høstferien
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Alle må meldes på via Rubic på 

treninger

Uten at det meldes på til treninger er det umulig for 

våre trenere å  planlegge aktiviter.

 

 

Rubic
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Lagledere
 
 Vi har 3 lag på esport, og hver enkelt lag skal ha lagledere, det kan godt 
være flere lagledere pr lag, men minmum 1 person.
 
 
Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at det praktiske fungerer rundt laget. 

Dette gjøres i samarbeid med trener og lagleder skal overlate den sportslige utviklingen av laget 

og kampledelse til trener.

En lagleder kan fordele oppgaver ut på �ere ressurspersoner rundt laget, målet er å avlaste 

trener og styret slik at den/ de kan ha fullt fokus på spillerutvikling og treninger. 
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Aktuelle oppgaver;

Kontaktpunkt mot styret

Ajourføre og sende inn navnelister på spillere og lag til ansvarlig for medlemsregister.

Arrangere møter for spillere og/eller foreldre. Og være kontaktpunkt for foreldre

Gå gjennom fair-play regler og sportslig plan med alle spillere og eventuelt 

foreldrevettregler med foresatte

Gi informasjon til spillere, trenere og foresatte 

Melde på til cuper og turneringer og andre arrangement for laget. 

Administrere reiser til og fra kamper / turneringer / aktiviteter

Sørge for at laget har tilgjengelig utstyr, evnt. melde behov til styret

Ta initiativ til sosiale arrangementer, iverksette lagdugnader

Alle lagledere skal fremlegge politiattest
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Vi har fått tilsynsvaktuke, men ikke før neste år.
 Tilsynsvaktmøte 25.08. kl 18.30

 
Sponsorer. Vi trenger �ere sponsorer så om noen vil ta på seg jobben som 
sponsoransvarlig?
 
 
Medlemsavgift for E-sport skal evalueres i løpet av september og første 
faktura kommer da.
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