Samlet tilbakemelding fra faddermøtene under
Kretstinget 8. mars 2019
Faddermøte med Buøy, Tasta, Sola og Straen
KlubbAdmin: Det er ønskelig at RGTK samt NGTK anbefaler et system for påmelding på parti og
arrangement for hele turn Norge. Dette bør være på plass høsten 2019 slik at overgangen til
sesongen 2020 går prikkfritt.
BTF og mat: Vi skal selvfølgelig tilrettelegge for sykdommer som gluten og melke allergier. Når det
kommer til «ikke tilvalgt sykdom» som vegetarianer og veganer så kan en ikke hensynta disse. Da må
gymnast eventuelt ta med seg egen mat.
Alkohol: Et forslag er at det blir gitt til alle 2 enheter som eksempelvis mineralvann, øl eller vin. Kan
legge dette inn i prisen på arrangement. Da er det likt for alle. Videre er det opp til hver enkel
forening om en vil betale deltakerne sin drikke til maten. Det var også flertall i denne gruppen at det
ikke er greit at kretsstyret og utvalg får dekket to enheter til maten ved USK og kretsting.
Lykke til med tinget i helgen. Det går nok supert.

Faddermøte med Skudenes, Åkra og Haugesund
BTF: alle var opptatt av dette siden S er arrangør dette året og Åkra skal ha 2020.
Er 25/3 litt sen påmeldingsdato? Skudenes ønsket det var tidligere.
Begge arrangørene ønsker å servere kald lunsj søndag.
Alternativ lunsj: Må ta hensyn til allergier. Viktig at forening som har meldt inn
behovet er ansvarlig for at dette blir hentet.
Synes ofte at programmet 1.-4. er for vanskelig for 1.og 2. klassinger.
Stort avvik dette året på tabell og film.
Rettelser som gis på gjennomgåelser MÅ sendes alle lagene i etterkant.
NB! Skudenes er 100 år som kretsen. De ønsker at en fra kretsstyret representerer
under åpningen.
KlubbAdmin: kjekt kurs
Det var det vi hadde tid til.

Faddermøte med Ålgård, Sandved, Sandnes, Havørn og RGKV.
Mat på turntreff, allergier må vi ta hensyn til, men ingen så poeng i å ta "hensyn" til veganere da de
mente dette er en livsstil.
Som hun ene sa ingen 7 åring er veganer av egen fri vilje, ligger foreldre bak dette...

Ang alkohol til krets/gjester. Ingen streke meninger om dette, de så ikke et problem det dette.
Men prinsippet alkohol før arrangementet til kretsen er ferdig for kvelden, kom mer opp som et
tema.
1 av klubben sa de ikke hadde med folk under 18 på USK eller kretsting, pga servering av alkohol.
En klubb kunne informere om at siden NGTF er medlem av noe som heter Se og bli sett, burde dette
tas mer opp som et tema (dette handlet om alt fra vold i hjemmet til alkohol og idrett).

Faddermøte med Brusand, Sokndal, Hafrsfjord, Klepp og Stavanger
KlubbAdmin:
Hva gjør vi med ventelister - hvordan taker systemet dette?
Er det mulig å legge begrensninger i påmeldingene, kan en legge inn dette på forhånd
Trenger de som allerede er inne i KlubbAdmin for et annet idrettslag opplæring i klubbAdmin for
turnen?
Kan det meldes på et medlem i flere særidretter samtidig i samme idrettslag sin KlubbAdmin?
Er det mulig å melde seg på flere partier/grupper i turnen sin Admin?
Kjønnsfordeling i styrer o.l.:
Vanskelig og frustrerende å måtte velge en person pga kjønn og ikke pga at det er denne personen
som ønsker å gjøre mest innsats for klubben.
Ungdomsarrangement:
Fjerne kretsens stevnekontingent for å arrangere ungdomsarrangementer, for å unngå at klubbene
går i minus. Dette fører igjen til at det blir vanskelig å få arrangører til ungdomsarrangementer.
Alkohol:
Opp til kretsen å bestemme om kretsen sine arrangement skal være alkoholfrie.
Stor enighet om at dette var en prinsipiell sak, hva man skal ta stilling til om det er greit å bruke
klubbene/kretsen sine penger på alkohol. Ingen konklusjon.
Voksenstevner:
Lite å gjøre for de yngste (de under 18) på disse arrangementene.
Hva med alkoholservering når det er med deltakere som er 16 år?
Noen klubber velger å la de under 16 være med å trene, men de får ikke reise på treffene før de er
blitt 18. Dette får de beskjed om ved oppstart i partiet.
Allergier:
Lage en standard for de mest vanlige allergier som det tilbys på stevner, ellers må de ha med mat
selv.
Allergimat - ta med selv mot redusert kostpris. Motargument var at da vil ungene føle seg utenom.
Noen nevnte dette med sikkerhet for ungene ved allergier, det å ha kunnskap nok til å lage maten
100% fri for det de er allergisk mot.

Kan det være opptil hver enkel arrangør å sette standard for allergier osv?
Veldig viktig med info om mat og allergier før arrangementet.

