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Representanter

Forretningsorden

På friidrettstinget møter med stemmerett:
- Styret (10) jfr, NFIFs lov §10 pkt 11a.
- Tre representanter fra hver krets.
- Lederne av Lovutvalget, Kontrollutvalget, Dommerutvalget.
- En representant valgt av Trenerforeningen. To
representanter valgt av landslagsutøverne. En representant
valgt av NFIFs ansatte.
- representanter fra lagene med en representant for hver
påbegynt 50 medlemmer totalt, dog maksimum tre
representanter fra ett enkelt lag.

1. Friidrettstinget ledes av to valgte dirigenter. Disse ordner
seg imellom ledelse av møtet. Protokoll føres av de valgte
sekretærer som seg imellom fordeler arbeidet.
2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i
samme sak, replikker unntatt. Med unntak av
innledningsforedraget, settes taletiden til høyst fem
minutter første gang, tre minutter annen og tredje gang.
Inntil tre representanter kan få replikk til hvert innlegg og
taleren kan gi tilsvar til replikkene. Replikken må gå
direkte på talerens innlegg og taletiden er høyst ett minutt.
Representanter som forlanger ordet til forretningsorden
har ett minutts taletid. Dirigenten har rett til å foreslå
kortere taletider. Dirigenten har rett til å foreslå strek med
inntegnede talere.
3. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være
undertegnet med representantens og organisasjonens
navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye
forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt eller at
saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i
saker som står på sakslisten.
4. Ved avstemninger gjelder følgende bestemmelser:
Formuleringene “flertall”, “alminnelig flertall” og “absolutt
flertall” er synonyme og betyr “mer enn halvparten av de
avgitte stemmer”. Formuleringen “kvalifisert flertall” betyr
“det prosentvise antall stemmer som skal til for å gjøre
flertallet kvalifisert etter loven f.eks. 3/4 flertall, 2/3 flertall”.
Ved avstemming benyttes fortrinnsvis håndsopprekking.
Hvis det derimot er tvil om utfallet av avstemmingen, skal
dirigenten forlange skriftlig votering.
5. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er gjort
med antall avgitte stemmer for og imot. Blanke stemme
sedler teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt. Det
velges to representanter til å undertegne protokollen.

Forutsetningen for at kretser og lag kan stille med tre
representanter er at de lar seg representere med
representanter av begge kjønn. Anmeldelse av representanter,
må ha vært forbundet i hende innen fredag 8. mars 2019.

Sakliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Åpning.
Godkjenne de fremmøtte representantene.
Godkjenning av sakliste og forretningsorden.
Valg av Tingets funksjonærer.
Sentralstyrets og utvalgenes beretninger.
Tildeling Hoved-NM 2021 og 2022
Regnskap 2017 og 2018.
Aktuell debatt: Rammebudsjett.
Innkomne forslag.
Valg.
Tilsetting av revisor.

Foto: Eirik Førde.
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I Styrets beretning 2017 og 2018
1. Styrer, utvalg, administrasjon

1.3 Styreoppnevnte utvalg

1. Styret

Anleggsutvalget:
Kalle Glomsaker, Styret/Mandal & Halse IL (utvalgsleder)
Ane Eikehaugen, Sandnes kommune
Anne Farseth, Styret/IL i BUL
Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø (leder
kontrollvirksomheten)
Runar Tyssebotn, IL Bjarg
Ole Petter Sandvig, Administrasjonen
Narve Heggheim, Administrasjonen

Ketil Tømmernes, Søfteland IL– President
Ansvar: Økonomi, marked og kommunikasjon
(overført fra fritatt styremedlem)
Anne Farseth, IL i BUL- Visepresident
Ansvar: Toppidrett og parafriidrett
Geir-Arvid Nordtømme, Steinkjer FIK
Ansvar: Ansattes representant.
Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL
Ansvar: Anlegg og veteranfriidrett
Lill Berit Løyte Sjøsåsen, Eidanger IL
Ansvar: Kretskontakt, økonomi som barriere og NFIF
som samfunnsaktør
Mathias Ludvig Vangsnes, Oppegård IL
Ansvar: Mosjon, Ungdomsrepresentant
Henrik Carstens, Trondheim Friidrett
Ansvar: Strategisk plan & talentutvikling
Ragnfrid M.N. Llano, Laksevåg T&IL
Ansvar: Barn og Ungdom og kappgang
Kari Ann Nygård, Narvik IL
Ansvar: Klubbutvikling, arrangement, etikk
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim
President i European Athletics
Elisabeth Morthen, Hvam IL
(søkte om fritak fra styrevervet i april 2018)

1.2 Tingvalgte utvalg
Kontrollutvalget:
Anne Merete Dahlen, Stovnerkameratene (leder)
Øivind Røraas, Moss IL
Hans Kr. Sætrum, KFUM-kameratene
Bjørg Larsen, T & IF Viking (varamedlem)
Lovutvalget:
Odd Bratt, Oppsal IF (leder)
Per Gammelgård, Bækkelagets SK
Gunnheid Eidissen Berg, IL Pioner
Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF
Asgeir Thomassen, IL Gular
Randi Viktoria Johannessen, Lyngdal IL (varamedlem)
Terje Hoffmann, IL i BUL (varamedlem)
Valgkomitéen:
Øyvind Røberg, Sandnes IL (leder)
Pål Christian Evensen, Sarpsborg IL
Stine Haugom, Strindheim IL
Hilde Osnes, IL i BUL
Synne H. Berteussen, Oppstad IL (ungdomsrepresentant)

Barn-, ungdom- og integreringsutvalget:
Ragnfrid M.N. Llano, Styret/Laksevåg T&IL (leder)
Randi Bergh, Haugesund IL
Stine Haugum, Strindheim IL
Mari Bjone, IL i BUL
Cidi Nzita, Norna-Salhus (ungdomsrepresentant)
Magnus Trosdahl, administrasjonen (permisjon fra til
1.10.2018-1.1.2019)
Dommer- og arrangementsutvalget:
Terje Hoffmann, IL i BUL (leder)
Stein Alvær, IL Norna-Salhus
Jan Olav Hay, Tønsberg FIK
Heidi Hvistendal, Tyrving IL
Ann-Iren Guttulsrød, Fredrikstad IF
(Personlig varamedlem: Nina Roos Andersen, Søfteland IL)
Espen Jahren, Asker Skiklubb
(Personlig varamedlem: Stein Kalstad, Nidelv IL)
Ådne Elvanes, Dimna IL (ungdomsrepresentant)
Kari Ann Nygård, Narvik IL/styret
Narve Heggheim, Administrasjonen
Ungdomskomitéen:
Mathias Ludvig Vangsnes, Oppegård IL (leder)
Cidi Nzita, IL Norna Salhus
Ida Cathrine Bjune, Tønsberg Friidrettsklubb
Ådne Elvanes, Dimna IL
Tuva Fløan, Strindheim IL
Motbakkeløpsutvalget:
Jostein Hatteberg, Rosendal TL (leder)
Torun Øvergaard Aarvik, IL Gneist
Jarl Gaute Aase, IL Skjalg
Serieutvalget:
Bjørge Pedersen, Bergens TF (leder)
Tore Bredesen, Snøgg Friidrett
Helge Brueland, IL Skjalg
Stian Flo, Sørild FIK
Petter Wessel, Nittedal IL
Statistikk-og Rekordutvalget:
Jo Nesse, Tyrving (leder)
Trond Engevik, Nittedal
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Ole Petter Sandvig, IK Tjalve
Jan Jørgen Moe, IK Tjalve
Tore Johansen, Kjelsås IL
Stein Fossen, Fri
Rolv G. Gitlestad, Lyngdal

Toppidrett- og talentutviklingsutvalget:
Anne Farseth, IL i BUL (leder)
Hanne Haugland, Olympiatoppen
Henrik Carstens, Trondheim friidrett
John Ertzgaard, IK Tjalve
Lars Ola Sundt, Trenerforeningen
Håvard Tjørhom, Administrasjonen (til 1.9.2018)
Erlend Slokvik, Administrasjonen (fra 10.9.2018)
Ståle Jan Frøynes, Administrasjonen
Ultraløpsutvalget:
John Henry Strupstad, FIK Ren-Eng (leder)
Marit Berg Bjerknes, Romerike Ultraløperklubb
Olav Engen, Romerike Ultraløperklubb
Ragnar Nygård, Romerike Ultraløperklubb
Runar Gilberg, SK Vidar
Veteranutvalget:
Johnny Solheimsnes, Jølster IL (leder)
Torrey Enoksen, Lyngdal IL
Stein Fossen, IL Fri
Kalle Glomsaker, Styret/Mandal & Halse IL
Harald Nygård, FIL AKS-77
Grete Rivenes, Tønsberg FIK
Jan Rolstad, T & IF Viking
Arne Warem, Gjesdal IL
Fondsstyret:
Terje Hoffmann, IL i BUL (leder)
Odd Bratt, Oppsal IF
Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve
Karsten Warholm, Dimna IL
Ketil Tømmernes, President, Søfteland IL

1.4 Internasjonale verv
European Athletics Council President
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim
European Athletics Council Honorary Life Member
Hans B. Skaset, Kolbotn IL
European Athletics Member Strategic Communications
Commission
Kjetil Hildeskor, IL i BUL (til 2018)
European Athletics Member Medical and Anti-doping
Commission
Peter Hemmersbach
European Athletics Member Athletes Commission
Isabelle S. Pedersen, IL i BUL (til 2018)
IAAF Member Athletes Commission
Andreas Thorkildsen, Kristiansands IF
Internasjonale tekniske funksjonærer:
Terje Hoffmann, IL i BUL (EA ITO-panel)
Thor Gjesdal, Koll IL (EA ITO-panel)
Tore Hordnes, IL Bjarg (EA TD-panel til 1.4.2018 )

Ole Petter Sandvig, IK Tjalve (EA ITO-panel og EA TDpanel til 1.4.2018)
Ann-Iren Guttulsrød, Fredrikstad IF (EA ITO-panel til
1.4.2018)
Nordic Technical Committee:
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve

1.5 Administrasjon
Følgende har i perioden vært ansatt/engasjert i den
sentrale administrasjonen:
Kjetil Hildeskor – Generalsekretær
Ståle Jan Frøynes – Utviklingsansvarlig (60%)
Arnhild H. Hartvedt - Administrativ leder idrett
Narve Heggheim – Organisasjonssjef (50%), Teknisk
konsulent (50%)
Berit Nøbben – Økonomisjef
Morten Olsen – Kommunikasjonsrådgiver (80%)
Knut Skeie Solberg – Kommunikasjonsrådgiver fra 12.10.17,
Kommunikasjonssjef fra 1.10.2018
Fredrik Samuelsen – Markedssjef
Ole Petter Sandvig - Teknisk konsulent (50% til 1.1.2018,
deretter 20%)
Veslemøy Hausken Sjöqvist – Kompetanseansvarlig (60%)
Runar Steinstad – Integreringsansvarlig
Tonje L. Svenneby – Seksjonsleder barn, ungdom og
kompetanse (50%)
Håvard Tjørhom – Toppidrettssjef til 1.9.2018
Erlend Slokvik - Toppidrettssjef fra 10.9.2018
Magnus Trosdahl – Prosjektleder Barn- og ungdom
(permisjon fra til 1.10.2018-1.1.2019)
Roar Uglem – Økonomikonsulent (10%)
Steffen Aabel - Prosjektleder sponsor og marked fra
1.12.2018
Marius Igesund - Stedfortreder/Vikariat, barn- og ungdom
(1.10. 2018-31.12.2018)
Den sentrale administrasjonen i Norges Friidrettsforbund
består pr. 31.12.2018 av:
Generalsekretær: Kjetil Hildeskor
Administrativ leder idrett: Arnhild H. Hartvedt
Utviklingsansvarlig: Ståle Jan Frøynes (60%)
Organisasjonssjef (50%), Teknisk konsulent (50%):
Narve Heggheim
Økonomisjef: Berit Nøbben
Markedssjef: Fredrik Samuelsen
Prosjektleder sponsor og marked: Steffen Aabel
Kompetanseansvarlig: Veslemøy Hausken Sjöqvist (60%)
Integreringsansvarlig: Runar Steinstad
Seksjonsleder barn, ungdom og kompetanse: Tonje L.
Svenneby (50%)
Kommunikasjonssjef: Knut Skeie Solberg
Kommunikasjonsrådgiver: Morten Olsen (80%)
Toppidrettssjef: Erlend Slokvik
Prosjektleder Barn- og ungdom: Magnus Trosdahl
Økonomikonsulent: Roar Uglem (10 %)
Teknisk konsulent: Ole Petter Sandvig (20 %)
Sentraladministrasjonen har 16 ansatte med 12,8 årsverk.
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Sentraladministrasjonen i Norges Friidrettsforbund er
lokalisert på Ullevål Stadion og en har i perioden økt antall
stillinger/årsverk. Norges Friidrettsforbund er arbeidsgiver
for alle ansatte i både krets og forbund, mens arbeidsledelse i
kretsene blir styrt av den enkelte krets sitt styre ved styreleder.
Krets-ansatte er lokalisert primært på idrettens hus i sine
fylker og noe via hjemmekontorløsninger. Lokalene til
sentraladministrasjonen er på 162,5m2. Nåværende
husleiekontrakt går frem til 1.juli 2019.

Kunstgress og friidrettsanlegg
Håkon Aarø, Hordaland Friidrettskrets
Ann Margit Hafsås, IL Gneist
Runar Tyssebotn, IL Bjarg
Kalle Glomsaker
Ole Petter Sandvig og Narve Heggheim fra NFIFs
administrasjon.

Kretsenes daglige ledere og andre ansatte i perioden:
Akershus og Oslo: Stian Andersen
Aust- og Vest-Agder: Jon Fjeld (50%)
Buskerud: Petter Torgersen (50%)
Hedmark og Oppland: Bård Venholen
Utviklingsansvarlig Akershus, Hedmark, Oppland og Oslo:
Dag Kåshagen
Hordaland: Jan-Arle Sletten
Møre og Romsdal: Bente Krakeli
Nord-Trøndelag: Geir-Arvid Nordtømme
Rogaland: Signe Emilsen (80%)
Sogn og Fjordane: Narve Heggheim (50%) til 1.9.2017 Asgeir
Årdal (60%) fra 1.9.2017
Sør-Trøndelag: Ola Sakshaug (80%)
Telemark: Mette Dale (35%)
Vestfold: Monica Grefstad Frøynes (50%)
Østfold: Mona Holm Solberg (50%) til 1.8.2018. Unn Merete
Lie Jæger (50%) fra 1.9.2018
Ved periodens utløp er det 14 ansatte i kretsene med til
sammen 10,55 årsverk som Norges Friidrettsforbund har
arbeidsgiveransvar for.

Rekrutteringslandslagene 2017
Oversikten viser utøvers navn og fødselsår, klubb og navn på
trener. Navn med stjerne foran er prioriterte utøvere.

Personalmessige endringer i kretsene i perioden:
Det har også i denne tingperioden vært jobbet med
rekruttering til nye stillinger både i sentraladministrasjonen
og i krets. Det har vært vektlagt at de som har blitt ansatt har
kompetanse på selve idretten, men også er gode
administratorer og med god fagkunnskap om sitt arbeidsfelt.

1.6 Prosjekt-og Arbeidsgrupper
Sommerleir
Prosjektledelse
Ungdomskomitéen
Satsingsklubber
Prosjektledelse
Henrik Carstens, Tonje L. Svenneby
Sunn idrett (samarbeidsprogram Ski, Orientering, Friidrett,
Skiskyting)
Styringsgruppa
Kjetil Hildeskor
Veslemøy H. Sjöqvist (til august 2018)
Anne Farseth (fra september 2018, leder i styringsgruppa fra
oktober 2018)
Profesjonalisering av treneren
Henrik Carstens
Trond Håvard Brunes
Anne Brit Sandberg
Odd Ivar Nyheim
Veslemøy H. Sjöqvist
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1.7 Landslagene

Holta Runners, mellom- langdistanse og kappgang
*Snorre Holtan Løken (94), IK Tjalve, Knut Kvalheim
*Sigurd Ruud Skjeseth (96), Orion, Rudy van Oevelen
*Markus Einan (97), Ull/Kisa, Hans Jørgen Borgen
*Ingrid H. Folvik (97), IK Tjalve, Eirik Førde
*Thomas J. Byrkjeland (98), IK Tjalve, Eirik Førde
*Malin Edland (99), Larvik, Ole Petter Henriksen
*Stian Aarvik (97), Gneist, Jan Fjærestad
*Fredrik Vaeng Røtnes (96), BUL Tromsø Friidrett, Mats
Lundin
*Amalie Sæten (97), Kristiansand, Finn Kollstad
*Camilla Ziesler (00), Sandnes, Gjert Ingebrigtsen
*Stine Wangberg (99), Varteig, Jørund Wangberg
*Sondre Juven (99), Nesbyen, Magnus Lindahl
* Ferdinand Kvan Edman (93), Sturla
Didrik Hexeberg Warlo (99), Tyrving, Eystein Enoksen
Andreas Roth (93), Ull/Kisa, Thomas Lewandowski
Marius Vedvik (92), Gular, Arne Risa
Kristian Tjørnhom (95), Kristiansand Løpeklubb, Finn
Kollstad
Erik Udø Pedersen (94), Kristiansand Løpeklubb, Finn
Kollstad
Edvard Kamperud Nygaard (96), IK Tjalve, Knut Kvalheim
Anders Søgnebotten Lang-Ree (99), Orion, Nils Erling Myhr
Martin Berntzen Engevik (00), IK Tjalve, Knut Kvalheim
Petter Myhr (00), Orion, Nils Erling Myhr
Vilde Våge Henriksen (00), Haugesund, Kåre Osnes
Sigurd Blom Breivik (96), Ull/Kisa, Hans Jørgen Borgen
Christine Næss (00), Asker SK, Eystein Enoksen
Margrete Jørgensen Baustad (00), Haugesund, Kåre Osnes
Live Solheimdal (96), SK Vidar, Thomas Lewandowski
Henrik Irgens Gravdal (98), Gneist, Bjarte Eikanger
Sverre Blom Breivik (96), Ull/Kisa, Hans Jørgen Borgen
Fride Møller Flatin (97), Dimna, Arve Hatløy
Vilde Lundin (99), Tromsø, Mats Lundin
Ellen E. Nordqvist Sjøblom (99), Moss, Eva Nordqvist
Josefin Greiff (98), Tønsberg FIK, Lars Greiff
Hans-Magnus Haukøy (2001), Gneist, Bjarte Eikanger
Simen Halle Haugen (1999), Runar, Gunhild Halle Haugen
Holta sprint og hekk
*Amalie Iuel (94), Tyrving, Leif Olav Alnes fra 1.6.17
*Emily Rose Norum (96), Steinkjer, Eirik Røe
*Sara Dorthea Jensen (96), Sørild, Sølvi og Frank Otto
Meinseth
*Ingvild Meinseth (99), Sørild, Sølvi og Frank Otto Meinseth

*Helene Rønningen (98), Tyrving, Stephan Johansson
*Even Meinseth (96), Sandnes, Sølvi Meinseth/Anne Brit
Sandberg
*Jonathan Quarcoo (96), Orion, Mette Karin Ninive
*Joachim Sandberg (95), Sandnes, Anne Brit Sandberg
*Josh Kevin Ramirez Talm (96), Norna-Salhus, Fernando
Ramirez
Vår Åsheim (99), Ull/Kisa, Eystein Enoksen
Nora Wold (97), Fredrikstad, Zdenko Vojvodic
Ingrid Linn Nordahl (97), Fredrikstad, Bo Breigan
Vilde Aasmo (98), Sandnes, Anne Brit Sandberg
Jonas Halonen (96), Tyrving, Stephan Johansson
Mari Drabløs (98), Tyrving, Stephan Johansson
Karoline Daland (99), Sørild, Sølvi og Frank Otto Meinseth
Marie Skjæggestad (99), Tyrving, Eystein Enoksen
Vilde Svortevik (94), IK Tjalve, John Ertzgaard
Mathias Hove Johansen (98), Skjalg, Victor Øvregård
Mike (Lubsen) Lubowa (95), Skjalg, Victor Øvregård
Fredrik Øvereng (99), Overhalla, Eskil Skarland
Filip Bøe (00), Fana, Gisle Ellingsen
Amund Sjursen (96), Gneist, Geir Sjursen
Ousman Touray (95), BUL, Odd-Ivar Nyheim
Håkon Morken (93), Lillehammer, Svein Johnsen
Live H. Hilton (99), Bergens Turnforening, Espen Aam
Tonje Fjellet Kristiansen (99), Orion, Børre Kristiansen
Astrid Mangen Cederkvist (94), Sandnes, Anne Brit
Sandberg
Christine Bjelland Jensen (94), Gular, Eystein Enoksen
Ida Bakke Hansen (93), Sandnes, Anne Brit Sandberg
Salumu Kashafali (93), Norna-Salhus, Jan Hordvik
Even Pettersen (93), Urædd, Frank Brissach/Ketil Pettersen
Marlen Aakre (93), Fredrikstad, Zdenko Vojvodic
Kristi Kjerpeseth (98), Florø, Thor Kjerpeseth
Marcus Moen (99), Ull/Kisa, Petar Vukicevic
Martine Hjørnevik (01), Norna-Salhus, Tor Haugland
June Sæbø Tvedt (99), Norna-Salhus, Jonathan Byrkjenes
Andreas Håra Bakketun (01), Gneist, Heidi Benserud/Geir
Sjursen
Kristine Berger Akervold (98), Fagernes, Kenneth Hoffman
Stephan Skogheim Kyeremeh, (01), IL i BUL, Per Jose
Clemente Skancke
Tomasz Siemieniuch (00) Sandnes IL, Erik Kringeland

Oliver Engen (01), Krødsherad, Anan Ongjai
Markus Rooth (01), IK Tjalve, Espen Rooth
Simen Guttormsen (01), Ski, Atle Guttormsen
Gjert Sjursen (00), Gneist, Geir Sjursen
Simen Sebastian Hansen (00), Ås, Geir Hansen
Sebastian Marrot (00), Bækkelaget, Sture Marrot
Sigrid Kleive (00), Ålesund, Hans Fylling/Eivind Stavang
Emma De Haas (00), Sturla, Alfred de Haas
Emilie Sandberg (00), Sandnes, Anne Brit Sandberg
Myron Weinberg (99), Kristiansand, Michael Weinberg

Mangekamp
*Karsten Warholm (96), Dimna, Leif Olav Alnes
*Toralv Opsal (98), Dimna, Arve Hatløy
*Ida Eikeng (99), Urædd
*Amanda Grefstad Frøynes (98), Sem, Monica Grefstad
Frøynes
Caroline Fleischer (96), Ski, Eirik Røe
Emilie Berge (97), Iveland, Harald Breivik
Telma Eid (98), Søndre Land, Sæmund Moshagen
Line Myrestøl Johansson (98), Sørild, Sølvi Meinseth
Andrea Thorsheim (01), AKS-77, Jonathan Byrkjenes
Alexandra Haver (99), Sørild, Ivars Cakurs
Solveig Hernandez Vråle (99), Sturla, Tonje Vråle
Iben Carnhed (01), Bækkelaget, Tormod Hjortnæs Larsen
Hedda Marie Kjølberg Hauge (01), Ski, Atle Guttormsen
Sondre Guttormsen (99), Ski, Atle Guttormsen

Hopp, lengde og tresteg
*Nadia Akpana Assa (95), BUL, Katrine Klaup (Sverige)
*Amund Høie Sjursen (96), Gneist, Geir Sjursen
*Ingar Kiplesund (96), Trondheim Friidrett, Frank Brissach
Monika Benserud (96), Gneist, Erik Barslev
Mari Sellevåg Aarø (98), Norna Salhus, Ketill Hanstveit
Erik Lund (97), BUL, Unni Helland
Vegard Dragsund Nilsen (99), IK Tjalve, Dan Simion
Viljar Gjerde (00), Norna Salhus, Ketill Hanstveit

Hopp, høyde
Erlend Bolstad Raa (00), Fana, Gisle Ellingsen/Endre Raa
Vetle Raa Ellingsen (00), Fana, Gisle Ellingsen/Endre Raa
Sander Eliassen (99), Oppstad, Adrian Proteasa
Øyvind Ræstad Vikse (99), Haugesund, Hildegunn Hausken
Storm Koksvik (98), IK Tjalve, Birger Søyland
Inge Eide Johnsen (98), Fana, Gisle Ellingsen/Endre Raa
Malin Engan Wiseth (97), Trondheim Friidrett, Roger Hollup
Elise Nedberg (97), Sandvin, Svein Arne Simensen
Tonje Nedberg (99), Sandvin, Svein Arne Simensen
Thea Leirfall Bremseth (99), Stjørdal, Ole Eilif Jensen
Ingrid Færøvik Mork (99), Norna Salhus, Ketill Hanstveit
Guro Bakken Andresen (00), Brandbu, Adrian Proteasa/Per
Kristian Lund
Håvard Becker (99), Sem, Ståle Jan Frøynes
Alexander Nyberget (00), Askim, Adrian Proteasa
Henrik Flåtnes (01), Tønsberg FIK, Odd Bergh
Hopp, stav
*Lene Retzius (96), BUL, Anker Thomsen
*Eirik G. Dolve (95), Fana, Bjørn Åge Herdlevær
*Per Magne Florvaag (93), Sandnes, Anker Thomsen
*Sondre Guttormsen (99), Ski, Atle Guttormsen
Paula Nedberge Llano (95), Laksevåg, Bjørn Åge Herdlevær
Birgitte Kjuus (99), Raumnes&Årnes/Ull/Kisa, Anker
Thomsen
Audun Bakke Jensen (98), Koll/Tjalve, Anker Thomsen
Karoline Wea Johansen (97), Ski, Atle Guttormsen
Andreas T. Gjesdal (95), Tjalve, Anker Thomsen
Filip Aas (00), Ull/Kisa, Kjetil Rønneberg/Wenche Jansen
Pål Haugen Lillefosse (01), Gneist, Paavo Moilanen

Kast, kule
*Marcus Thomsen (98), IK Tjalve, Vesteinn Hafsteinsson (fra
sommer 2017)
Elise Gravningen (98), Sandvin, Svein Arne Simensen
Matias Melheim (99), Olden, Hans-Petter Galtung
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Kast, diskos
*Sven Martin Skagestad (95), Norna-Salhus, Einar Kristian
Tveitå
*Ola Stunes Isene (95), Sturla, Thomas Rosvold
Thor Olav Rosvold (96), IK Tjalve, Thomas Rosvold
Thomas Mardal (97), Gloppen FIL, Jørund Årdal /Ole
Morten Mardal
Mikael Andelic (98), Sarpsborg, Kjell Adamski
Erik Johannes Rosvold (98), Asker Skiklubb, friidrett,
Thomas Rosvold
Torkel Bjørbæk (99), Bodø, Øystein Bjørbæk
Mona Ekroll Jaidi (95), Norna-Salhus, Aage Odfjell
Mathilde Roe (96), IL Fri, Ingunn Gatland Jacobsen
Berit Stunes Isene (98), Sturla, Thomas Rosvold
Fabian Weinberg (01), Kristiansand IF, Michael Weinberg
Hedda Hauge Aasgård (01), FIL Aks 77, Vidar Aasgård/
Jørund Årdal
Kast, spyd
*Sigrid Borge (95), Osterøy, Helga Reigstad
*Arianne Duarte Morais (99), BUL, Åsmund Martinsen
*Marie-Therese Obst (96), IK Tjalve, Håvard Johansen
Stella Weinberg (98), KIF, Egil Thune

Alexander Skorpen (98), Halden, Teemu Pasanen
Sondre Høyland (98), Tyrving, Jo Nesse
Emilie Ingerø (95), Halden, Teemu Pasanen
Jarl Bjørklund (97), Halden, Teemu Pasanen
Kaja Mørch Pettersen (2001), Larvik Turn Friidrett, Dag Inge
Hansen
Kast, slegge
*Beatrice Nedberge Llano (97), Laksevåg, Harald Heier
Helene Ingvaldsen (96), Norna-Salhus, Robert Ingvaldsen
Vilde Ingvaldsen (99), Norna-Salhus, Robert Ingvaldsen
Evald Osnes Devik (95), Gloppen FIL, Jørund Årdal
Jon Nerdal (96), Norna-Salhus, Aage Odfjell
Martin Kornerud (98), Sturla, Jon Kornerud
Herman Aurdal (99), Sykkylven, Thomas Sletvold
Helle Henriksen Hvidsten (01), Modum FIK, Nils-Gunnar
Henriksen
Oda Marie Myklebust (01), Bergens Turnforening, Bjørge
Pedersen/Jørund Årdal/Harald Heier
Team Berlin 2017
Nadia Akpana Assa, IL i BUL, Katrin Klaup
Ingvill Måkestad Bovim, IK Tjalve, Knut Jæger Hansen

En8sammensveiset gjeng kastere på rekrutteringslandslaget som her er på samling i Gloppen. Foto: Thomas Rosvold

Eirik Greibrokk Dolve, Fana IL, Bjørn Åge Herdlevær
Eivind Henriksen, IK Tjalve, Einar Brynemo
Sigrid Borge, Osterøy IL, Helga Reigstad
Martin Roe, IL Fri, Ingunn Gatland Jacobsen
Tonje Angelsen, IK Tjalve, Adrian Proteasa
Vladimir Vukicevic, SK Vidar, Petar Vukicevic
Ingar Kiplesund, Trondheim Friidrett, Frank Brissach
Trine Mjåland, Kristiansand IF Friidrett, Øystein Sylta
Jaysuma Saidy Ndure,IL i BUL, Olav Magne Tveitå/Benjamin
Jensen
Katarina Mögenburg, IL Tyrving, Dietmar Mögenburg
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL, Gjert Ingebrigtsen
Lars Vikan Rise, Nidelv IL, Frank Brissach
Per Magne Florvaag, Sandnes IL, Anker Thomsen
Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL (USA), Don Babbit
Yngvild Elvemo, IL i BUL, Thomas Lewandowski
Lene Retzius, IL i BUL, Anker Thomsen
Line Kloster, SK Vidar, Petar Vukicevic
Øyvind Strømmen Kjerpeset, Florø T&IF, Eystein Enoksen
Ingeborg Løvnes, SK Vidar, Dave Smith
Snorre Holtan Løken, IK Tjalve, Knut Kvalheim
Team Tokyo 2017
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL, Gjert Ingebrigtsen
Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL, Gjert Ingebrigtsen
Håvard Haukenes, Norna Salhus IL, Stephan Plätzer
Karsten Warholm, Dimna IL, Leif Olav Alnes
Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus IL, Einar Kristian
Tveitå
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar
Isabelle Pedersen, IL i BUL, Dustin Imdieke/Charles Ryan
Hedda Hynne, Strindheim IL, Erik Sakshaug
Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve (Team fra OLT/NFIF/
klubb)
Amalie Iuel, IL Tyrving, Leif Olav Alnes
Rekrutteringslandslagene 2018
Oversikten viser utøvers navn, fødselsår, klubb og navn på
trener. Navn med stjerne foran er prioriterte utøvere
Holta Runners, mellom- langdistanse og kappgang
Mellom/langdistanse
*Sigurd Ruud Skjeseth (96), IK Tjalve, Eirik Førde/Knut
Kvalheim
*Ingrid H. Folvik (97), IK Tjalve, Eirik Førde/Knut Kvalheim
*Thomas J. Byrkjeland (98), IK Tjalve, Eirik Førde
*Malin Edland (99), Larvik, Ole-Petter Henriksen
*Stian Aarvik (97), Gneist, Jan Fjærestad
*Amalie M. Sæten (97), Ull/Kisa, Thomas Lewandowski
*Camilla Ziesler (00), Sandnes, Gjert Ingebrigtsen
*Sondre Juven (99), Nesbyen, Magnus Lindahl
Didrik Hexeberg Warlo (99), Tyrving, Eystein Enoksen
Stine Wangberg (99), Varteig, Ragnhild Kvarberg
Martin Berntzen Engevik (00), IK Tjalve, Knut Kvalheim/
Eirik Førde
Petter Myhr (00), FIK Orion, Nils Erling Myhr
Vilde Våge Henriksen (00), Haugesund, Kåre Osnes
Christine Næss (00), Asker SK, Eystein Enoksen
Margrete Jørgensen Baustad (00), Haugesund, Kåre Osnes

Live Solheimdal (96), SK Vidar, Henrik Sandstad
Henrik Irgens Gravdal (98), Gneist, Bjarte Eikanger
Hans-Magnus Haukøy (01), Gneist, Bjarte Eikanger
Simen Halle Haugen (99), Runar, Gunhild Halle Haugen
Fredrik Sandvik (98), Askim, Atle Mortvedt Karlsen
Mina Marie Anglero (97), Tyrving, Eystein Enoksen
Mariann Roe (97), Skarphedin, Eva-Marie Støa
Oliver Andersen Vedvik (98), Tønsberg, Fredrik Vedvik
Narve Gilje Nordås (98), Sandnes, Gjert Ingebrigtsen
Sigurd Tveit (00), Kristiansand Løpeklubb, Brede Skålerud
Karoline Skauen (00), Sarpsborg, Pål Asbjørn Kullerud
Lars Agnar Hjelmeset (01), Nittedal, Odd-Bjørn Hjelmeset
Moa Abounnachat Bollerød (01), Sem, Ståle Jan Frøynes
Pernille Karlsen Antonsen (02) SK Vidar, Mariusz Wozniak
Salim Bukari (02), Skjalg, Jarl Gaute Aase
Håkon Stavik (00), Ålesund FIK, Svein A.Myhre
Kappgang
*Fredrik Vaeng Røtnes (96), BUL Tromsø Friidrett, Mats
Lundin
Lisa Måren Løseth (01), Høyanger, Odd Arild Løseth
Fride Møller Flatin (97), Dimna, Arve Hatløy
Ellen Nordqvist Sjøblom (99), Moss, Eva Nordqvist
Josefin Greiff (98), Larvik, Lars Greiff
Sprint og hekk
*Ingvild Meinseth (99), Sørild, Sølvi og Frank Otto Meinseth
*Helene Rønningen (98), Tyrving, Hans Rune Rønningen
*Jonathan Quarcoo (96), FIK Orion, Mette Karin Ninive
*Mathias Hove Johansen (98), Skjalg, Victor Øvregård
Josefine Tomine Eriksen (00), Larvik, Ole-Petter Henriksen
Josh Kevin Ramirez Talm (96), Norna Salhus , Fernando
Ramirez
Even Meinseth (96), Gular, Erlend Sæterstøl
Sara Dorthea Jensen (96), Sørild, Øystein Sylta
Emily Rose Norum (96), Steinkjer, Øystein Sylta
Vår Åsheim (99), Ull/Kisa, Eystein Enoksen
Nora Kollerød Wold (97), Fredrikstad, Zdenko Vojvodic
Vilde Aasmo (98), Sandnes, Anne Brit Sandberg
Karoline Daland (99), Sørild, Sølvi og Frank Otto Meinseth
Marie Skjæggestad (99), Tyrving, Eystein Enoksen
Fredrik Øvereng (99), Overhalla, Eskil Skarland
Filip Bøe (00), Fana, Gisle Ellingsen
Tonje Fjellet Kristiansen (99), FIK Orion, Børre Kristiansen
Kristi Strømmen Kjerpeset (98), Florø, Eystein Enoksen
Marcus Moen (99), Ull/Kisa, Petar Vukicevic
Martine Hjørnevik (01), Norna-Salhus, Tor Haugland
Tonje Moen (00), Ull/Kisa, Petar Vukicevic
June Sæbøe Tvedt (99), Norna-Salhus, Jonathan Byrkjenes
Andreas Haara Bakketun (01), Gneist, Heidi Benserud/Geir
Sjursen
Kristine Berger Akervold (98), Fagernes, Kenneth Hoffman
Stephan Skogheim Kyeremeh, (01), IL i BUL, Odd-Ivar
Nyheim/Karl Børre Davidsen-Flatås
Tomasz Siemieniuch (00) Sandnes IL, Erik Kringeland
Luca Thompson (00), IL i BUL, Odd-Ivar Nyheim /Karl
Børre Davidsen-Flatås
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Interimleder stafettprosjekt:
I regi av av rekrutteringslandslaget ble det i 2017 lansert et
stafettprosjekt som ble sponset av firmaet “Interimleder”.
Prosjektet omfattet de aktuelle stafettlag man så for seg var
aktuelle til de internasjonale juniormesterskapene i 2017. I
tillegg til dette ble det vurdert muligheten av et seniorlag
kvinner på 4 x400 m inn mot EM 2018. Avtalen med
Interimleder ble derfor forlenget til også å gjelde sesongen
2018. Tiltakene som er gjennomført er stafettøkter på
rekrutteringslandslagets ordinære samlinger og egne
stafettsamlinger for de stafett-toppene som var aktuelle.
Følgende var med i prosjektet:
4x100 m kvinner
Helene Rønningen, Tyrving
Christine Bjelland Jensen, Gular
Mari G. Brubak, Trondheim
Ingvild Meinseth, Sørild
4x100 menn
Jonas Halonen, Tyrving
Even Meinseth, Gular
Salum Kashafali, Norna-Salhus
Jonathan Quarcoo, Orion
Mathias Hove Johansen, Skjalg
Håkon Morken, Lillehammer
Joachim Sandberg, Sandnes
Øyvind Strømmen Kjerpeset, Florø
4x100 m jenter U20
Tonje Fjellet Kristiansen, Orion
Ida Eikeng, Urædd
Live Haugstad Hilton,Gular
Ingvild Meinseth, Sørild
1000 m stafett gutter U18
Thomas Graftås, BUL
Andreas Haara Bakketun, Gneist
Ben Jeffrey, BUL
Stephan Kyeremeh, BUL
Pål Haugen Lillefosse, IL Fri
4x400 m kvinner
Sara Dorthea Jensen, Kristiansand
Emily Norum, Trondheim
Amalie Iuel, Tyrving
Hedda Hynne, Strindheim
Mangekamp
*Toralv Opsal (98), Dimna, Arve Hatløy
*Ida Eikeng (99), Urædd, Monica og Ståle Jan Frøynes/Rune
Wiborg/Dag Inge Hansen
Amanda Grefstad Frøynes (98), (USA) Sem, Monica
Grefstad Frøynes /Mellanee Welty
Emilie Berge (97), Iveland, (USA)
Simen Guttormsen (01), (USA) Ski, Atle Guttormsen
Caroline Fleischer (96), Ski, Eirik Røe
Telma Eid (98), Søndre Land, Sæmund Moshagen
Line Myrestøl Johansson (98), Sørild, Sølvi Meinseth
Andrea Thorsheim (01), AKS-77, Jonathan Byrkjenes
Alexandra Haver (99), Sørild, Ivars Cakurs
Solveig Hernandez Vråle (99), Sandvin, Svein Arne Simensen
Iben Carnhed (01), Bækkelaget, Tormod Hjortnæs Larsen
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Hedda Marie Kjølberg Hauge (01), Ski, Atle Guttormsen/
Espen Rooth
Oliver Engen (01), Krødsherad, Anan Ongjai
Markus Rooth (01), IK Tjalve, Espen Rooth
Gjert Høie Sjursen (00), Gneist, Geir Sjursen
Simen Sebastian Hansen (00), Ås, Geir Hansen
Sebastian Marrot (00), Bækkelaget, Sture Marrot
Sigrid Kleive (00), Ålesund, Hans Fylling/Eivind Stavang
Emma De Haas (00), Sturla, Alfred de Haas
Emilie Sandberg (00), Sandnes, Anne Brit Sandberg
Emelia Tveitå (02), Otra, Olav Magne Tveitå
Andrea Rooth (02), Lambertseter, Vegard Rooth
Vilde Marstein (02), IL Koll
Sander Skotheim (02), IL Koll
Hopp, høyde
Erlend Bolstad Raa (00), Fana, Gisle Ellingsen/Endre Raa
Vetle Raa Ellingsen (00), Fana, Gisle Ellingsen/Endre Raa
Storm Koksvik (98), IK Tjalve, Birger Søyland
Inge Eide Johnsen (98), Fana, Gisle Ellingsen/Endre Raa
Elise Nedberg (97), Sandvin, Svein Arne Simensen
Tonje Nedberg (99), Sandvin, Svein Arne Simensen
Ingrid Færøvik Mork (99), Norna Salhus, Ketill Hanstveit
Guro Bakken Andresen (00), Brandbu, Adrian Proteasa/Per
Kristian Lund
Håvard Becker (99), Sem, Ståle Jan Frøynes
Alexander Nyberget (00), Askim, Adrian Proteasa
Thea Leirfall Bremseth (99), Stjørdal, Ole Eilif Jensen/Roger
Hollup
Hopp, stav
*Lene Retzius (96), BUL, Anker Thomsen
* Pål Haugen Lillefosse (01), Gneist, Bjørn Åge Herdlevær
* Sondre Guttormsen (99), Ski (USA), Atle Guttormsen
Birgitte Kjuus (99), Raumnes&Årnes og Ull/Kisa, Anker
Thomsen
Hedda Kjølberg Hauge (01), Ski IL, Anker Thomsen
Filip Aas (00), Ull/Kisa, Kjetil Rønneberg/Wenche Jansen
Hopp, lengde og tresteg
*Amund Høie Sjursen (96), Gneist, Geir Sjursen
*Ingar Kiplesund (96), Trondheim Friidrett, Frank Brissach
*Henrik Flåtnes (01), Tønsberg FIK, Odd Bergh
Live Haugstad Hilton (99), Bergens Turnforening, Espen
Aam
Thale Leirfall Bremseth (99), Stjørdal, Hans Bremset, Frank
Brissach
Monika Benserud (96), Gneist, Erik Barslev
Mari Sellevåg Aarø (98), Norna Salhus, Ketill Hanstveit
Guri Sellevåg Aarø (99), Norna Salhus, Ketill Hanstveit
Erik Lund (97), BUL, Frank Brissach og Kristoffer Nilsen
Vegard Dragsund Nilsen (99), IK Tjalve, Dan Simion
Viljar Gjerde (00), Norna Salhus, Ketill Hanstveit
Karoline Jæger (01), Aremark, Unn Merete og Lars Jæger
Kast, kule
*Marcus Thomsen (98), IK Tjalve, Vesteinn Hafsteinsson
Matias Melheim (99), Olden, Hans-Petter Galtung
Birthe Falck-Petersen (01), Ålesund, Kai Dagfinn Stenhjem

Team COOP Paris og Team COOP Tokyo på ett brett. (Isabelle Pedersen, Martin Roe og Marcus Thomsen var ikke til stede da bildet ble
tatt). Foto: TinAgent @ Sigve Aspelund.

Kast, diskos
*Fabian Weinberg (01), Kristiansand IF, Michael Weinberg
Erik Johannes Rosvold (98), Asker Skiklubb friidrett, Thomas
Rosvold
Torkel Bjørbæk (99), Bodø, Øystein Bjørbæk
Mathilde Roe (96), IL Fri, Ingunn Gatland Jacobsen
Berit Stunes Isene (98), Sturla, Thomas Rosvold
Hedda Hauge Aasgård (01), Bergens Turnforening, Vidar
Aasgård/Jørund Årdal
Elisabeth Thon Rosvold (02), Asker Skiklubb, Thomas
Rosvold
Lotta Flatum Fallingen (02), Brandbu, Roar Børmarken
Vebjørn Sæten Skre (02), Asker Skiklubb, Thomas Rosvold
Erlend Bergfjord Næss (02), Ask, Edgar Henriksen
Kast, spyd
*Arianne Duarte Morais (99), BUL, Åsmund Martinsen
*Kaja Mørch Pettersen (01), Larvik Turn Friidrett, Dag Inge
Hansen
Marie-Therese Obst (96), IK Tjalve, Håvard Johansen (USA)
Stella Weinberg (98), KIF, Michael Weinberg
Sondre Høyland (98), Tyrving, Jo Nesse
Kasper Sagen (99), Bækkelaget, Åsmund Martinsen
Bendik Espenes (01), Strindheim, Stig Harald Lien
Vibeke Engen (02), Oppegård, Pål Berntsen
Kast, slegge
*Beatrice Nedberge Llano (97), (USA) Laksevåg, Harald
Heier
Thomas Mardal (97), Gloppen FIL, Jørund Årdal /Ole
Morten Mardal/Steve Lemke
Helene Ingvaldsen (96), Norna-Salhus, Robert Ingvaldsen
Martin Kornerud (98), Sturla, Jon Kornerud
Herman Aurdal (99), Sykkylven, Thomas Sletvold
Helle Henriksen Hvidsten (01), Modum FIK, Nils-Gunnar
Henriksen

Oda Marie Myklebust (01), Bergens Turnforening, Bjørge
Pedersen/Jørund Årdal/Harald Heier
Sarah Mikkelsen (02), Brevik IL, Peer Olav Moen
Kristen Brosvik (00), Ask Friidrett, Harald Heier
Håkon Hjelle Roset (00), Sandane Turn og IL, Jørund Årdal
Team Coop Berlin 2018
Nadia Akpana Assa, IL i BUL, Frank Brissach
Eirik Greibrokk Dolve, Fana IL, Bjørn Åge Herdlevær
Sigrid Borge, Osterøy IL, Helga Reigstad
Martin Roe, IL Fri, Ingunn Gatland Jacobsen
Ingar Kiplesund, Trondheim Friidrett (USA fra 1.1.18),
Frank Brissach
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL, Gjert Ingebrigtsen
Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg T & IL (USA), Don
Babbit
Marcus Thomsen, IK Tjalve, Vesteinn Hafsteinsson
Jonathan Tetteh Quarcoo, FIK Orion, Mette Karin Ninive
Team Coop Tokyo 2018
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL, Gjert Ingebrigtsen
Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL, Gjert Ingebrigtsen
Håvard Haukenes, Norna Salhus IL, Stephan Plätzer (til mai
2018) Susana Feitor (fra mai 2018)
Karsten Warholm, Dimna IL, Leif Olav Alnes
Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus IL, Einar Kristian
Tveitå
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar, Renato Canova
Isabelle Pedersen, IL i BUL, Charles Ryan
Hedda Hynne, Strindheim IL, Erik Sakshaug
Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve, Ståle Jan Frøynes
Amalie Iuel, IL Tyrving, Leif Olav Alnes
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Byrkjelo er en gjenganger blant NM-arrangørene. Her framesterskapet i 2018. Foto: Eirik Førde

Støtteapparat 2017 og 2018
Fagansvarlige Team Holta Runners mellom-, langdistanse
og kappgang
Erik Sakshaug og Ragnhild Kvarberg mellom- og lang
distanse, Kjersti Tysse Plätzer (kappgang) fra 1.3.2017 –
31.8.2018 og Kristiane Utheim Rygg fra 1.10.18 til 31.12.18
Fagansvarlige Holta Invest sprint og hekk
Erlend Sæterstøl og Kenth Olsson
Interimleder stafett
Ansvarlig Kenth Olsson 2018
Fagansvarlig kast
Thomas Rosvold
Grentrenere kast
Slegge: Jørund Årdal og Eivind Henriksen
Diskos: Einar Kristian Tveit og Magnus Røsholm AunevikBerntsen
Kule: Thomas Rosvold
Spyd: Ragnar Danielsen og Dag Inge Hansen
Grentrenere hopp
Lengde og tresteg: Dan Simion 1.1.2017-30.9.2018, Frank
Brissach fra 1.11- 31.12.18
Høyde: Adrian Proteasa: 1.1.2017 -30.9.2018, Roger Hollup
fra 1.11- 31.12.18
Stav: Anker Thomsen (til september 2018) og Gustaf
Hultgren 2018
Fagansvarlig mangekamp
Anne Brit Sandberg fra 1.1.2017 -31.12.2018
I tillegg var Anne Brit fagansvarlig i hopp og hekk fra
1.1.2017 -31.12.2017
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Medisinsk gruppe
Lege: Thomas Torgalsen
Mesterskapslege: Ove Talsnes med i ETCH 2017, VM 2017 og
EM 2018
Medisinsk koordinator: Maren Stjernen (50 %),
barselpermisjon 1.1.17 – 31.7.2017, Jan Henning Løken vikar
for Maren Stjernen 1.1.17 – 1.8.17. Løken har vært med som
fysioterapeut til ETCH og VM i London 2017 og EM 2018 og
har ansvar for oppfølging av eliteutøvere.
Mesterskapsfysioterapeuter: Harald Markussen og Kaja
Sætre, EM 2018. I tillegg brukt andre fysioterapeuter på
juniormesterskap.
Fysioterapeuter tilknyttet rekrutteringslandslag 2017 og 2018:
Hopp: Harald Markussen
Utholdenhet: Kaja Sætre
Sprint og hekk: Harald Markussen
Kast: Svein Løkhaug

1.8 Mesterskapsarrangører
Nordiske konkurranser:
2017:
Nordisk innendørslandskamp: Tammerfors/FIN 11. februar
Nordisk U20 landskamp og mesterskap: Umeå/SWE 19.-20.
august
Nordic 10000m challenge: Aarhus/DEN 20. mai
Nordisk mesterskap mangekamp: Kuortane/FIN 10.-11. juni
Nordisk mesterskap terrengløp: Middelfart/DEN 11.
november
Nordisk mesterskap kappgang bane: Stockholm/SWE 17.
september
2018:
Nordisk innendørslandskamp: Uppsala, Sverige 11.februar
Nordisk U20 landskamp og mesterskap: Hvidovre/DEN 11.12. august

Nordic 10000m challenge: København/DEN 21. mai
Nordisk Baltisk U23 mesterskap: Gävle/SWE 11.-12. august
Nordisk juniormesterskap mangekamp: Jessheim /NOR 9.10. juni
Nordisk mesterskap terrengløp: ISL 11. november
Nordisk mesterskap kappgang: Turku/FIN 15. september
Norske mesterskap:
2017:
Hoved-NM: Sandnes 25.-27. august
Hopp uten tilløp: Ulsteinvik 4.-5. februar
NM innendørs: Ulsteinvik 4.-5. februar
UM innendørs: Bærum 3.-5. mars
NM terrengløp korte løyper og stafett: Strandebarm 1.-2.
april
NM/UM stafett: Hamar 20.-21.mai
NM/UM mangekamp: Indre Arna 20.-21.mai
NM motbakkeløp: Ulvik 15.juli
UM: Fana 1.-3.september
NM junior: Harstad 11.-13.august
NM veteraner: Knarvik, 23.-25.juni
NM veteraner innendørs: Nes arena, 4.-5.mars
NM halvmaraton: Oslo 16.september
NM terrengløp lang løype: Vik 14.oktober
NM maraton: Risør 1.oktober
NM Ultraløp 24 timer: Oslo/Bislett 25.nov
NM terrengultra: Treungen, 3.september
NM kappgang: Os 25.mars

2018:
Hoved-NM: Byrkjelo 17.-19.august
Hopp uten tilløp: Bærum 3.-4.februar
NM innendørs: Bærum 3.-4.februar
UM innendørs: Steinkjer 9.-11.mars
NM terrengløp korte løyper og stafett: Osterøy 7.-8.april
NM/UM stafetter: Nesodden 19.-20.mai
NM/UM mangekamp: Modum 26.-27. mai
NM/UM mangekamp innendørs: Sandnes 3.-4.mars
NM motbakkeløp: Treungen 2. juni
UM: Overhalla 31.august-2.september
NM junior:Bislett, Oslo 24.-26.august
NM veteraner: Stjørdal, 24.-26.august
NM veteraner innendørs: 10.-11. mars
NM halvmaraton:Stavanger 3.november
NM terrengløp lang løype: Trondheim 14.oktober
NM maraton: Oslo 15.september
NM Ultraløp 100km: Undheim 17.mars
NM terrengultra: Meråker 4.august
NM kappgang: Laksevåg 9.juni
NM kappgang langdistanse: Eskilstuna/SWE 7.oktober

Når et bilde sier mest. Karsten Warholm
etter et historisk VM-gull i London i 2017.
Foto: Decabild
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Filip Ingebrigtsens bronsemedalje på 1500 meter i VM i London var Norges første internasjonale medalje på distansen. Foto: Decabild.

2. Hovedinnsatsområder i norsk
friidrett i perioden
Hovedmålsetting for området:
«Norsk Friidrett kjemper om medaljer i VM og OL. Norge er
blant de 15 beste nasjonene i Europa målt i European Team
Championship.»

verdier og samspillsferdigheter på tvers av miljøene,
herunder øke aktivitetsnivået på fellestiltak innenfor
samme øvelsesdisipliner. Organisere og utvikle sterke
landslagsteam.
2. Fokus på skadeforebyggende tiltak
3. Styrke sportslig oppfølging av utøvere og trenere ved
bruke av landslags- og fagansvarlige på vegne av NFIF
4. Videreutvikle et sterkt og nært faglig samarbeid med
Olympiatoppen

Viktigste innsatsområder:
1. Etablere en sterk prestasjonskultur med gode holdninger,

Redegjørelse for tingperioden 2017-2018:
I 2017 og 2018 har norsk friidrett hatt en betydelig suksess

2.1 Toppidrett

Karoline Bjerkeli Grøvdal med bronsemedaljen fra EM i terrengløp i 2017. En bedrift hun gjentok året etter. Foto: Eirik Førde.
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Ekte idrettsglede på høyt nivå når Norges herrelag i U20-klassen i EM i terrengløp tar gull i lagkonkurransen. Foto: Decabild.

med medaljer i internasjonale mesterskap, en rekke rekorder
er satt og Norsk Friidrett har markert seg i toppen av
internasjonal friidrett i flere øvelser.
Toppidrettssjef Håvard Tjørhom sluttet i sin stilling i
september 2018 etter et svært godt EM i Berlin. Han ble
erstattet av Erlend Slokvik som startet i september 2018.
Basert på bestilling fra styret om større samhandling og
samarbeid i toppidrettssatsingen ble Team Tokyo og Team
Berlin etablert i 2016. Disse teamene har blitt videreført i
tingperioden og Team Coop Berlin-satsingen videreføres i
form av Team Coop Paris, en toårig satsing mot EM i 2020.
Satsingsmodellen i tingperioden er en videreføring av
tidligere modeller. Det innebærer at NFIF velger ut en gruppe
med utøvere basert på utøverens prestasjonsnivå og
potensiale. Denne gruppen med utøvere er NFIFs elite
gruppe, som for tiden har navnet Coop Team Tokyo. Ut fra
utøverens målsetting og planer gjennomfører NFIF en
prosess sammen med trener, klubb og Olympiatoppen. Den
resulterer i endelig årsplan og driftsbudsjett. NFIF
“investerer” i driftsbudsjettet sammen med Olympiatoppen
og klubben. Dette er en satsing på utøver og trener. NFIF
signerer kontrakter med utøver og trener. Sesongopplegget
gjennomføres med tett oppfølging fra NFIFs toppidrettssjef,
Olympiatoppen og fagressurser.
NFIF velger også ut utøvere i den såkalte mesterskaps
gruppen som får støtte til prioriterte tiltak. I tingperioden
gikk denne gruppen under navnet Team Berlin. Utøvere i
denne gruppen skal også signere kontrakt med NFIF.
Medisinsk oppfølging er et satsingsområde og her er det
tett samarbeid med Olympiatoppens helseavdeling. NFIF
setter hvert år opp en prioritert liste over utøvere som får
gratis helsetjenester via Olympiatoppen sentralt. Dette inngår
som en del av NFIF/ Olympiatoppens satsing inn mot
utøverne og er en del av kontrakten mellom utøver og NFIF.
Mange yngre utøvere tok i tingperioden steget opp på
seniornivå, og sammen med de etablerte utøverne har det

gitt svært mange gode plasseringer og opptur for norsk
friidrett så vel sportslig som mediamessig.
Høydepunktet i 2017 var uten tvil Karsten Warholm sitt
VM-gull på 400 meter hekk i London, en prestasjon som ble
etterfulgt av flere gode resultater for Karsten og norsk
friidrett. I det samme mesterskapet tok Filip Ingebrigtsen
bronse på 1500 meter og senere på året satte Sondre
Nordstad Moen Europarekord på maraton.
2018 startet med innendørs-VM i Birmingham i mars,
etterfulgt av flere juniormesterskap med gode resultater. Her
nevner vi spesielt Jakob Ingebrigtsens sølvmedalje på 1500
meter og bronsemedalje på 5000 meter under junior-VM i
Tampere.
EM i Berlin ble en suksess med fem medaljer og Norge
som åttende beste nasjon.
Jakob Ingebrigtsen tok gull både på 1500 meter og 5000
meter med bror Henrik Ingebrigtsen på sølvplass på 5000
meter. Karsten Warholm fulgte opp VM-gullet på 400 meter
hekk fra 2017 med EM-gull på samme distanse, og Karoline
Bjerkeli Grøvdal tok bronse på 3000 meter hinder.
Mange av utøverne som hevdet seg er del av den fire-årige
satsingen i Team Coop Tokyo.
Året ble avsluttet med terreng-EM i Tilburg hvor Filip
Ingebrigtsen (senior) og Jakob Ingebrigtsen (U20) begge tok
individuelt gull og Karoline Bjerkeli Grøvdal tok bronse.
I tillegg ble det ble lag-gull i U20 for menn til Jakob
Ingebrigtsen, Simen Halle Haugen, Håkon Stavik, Simon
Nebijo, Steinshamn og Jonatan Andersen Vedvik.
I Para Jr-VM i 2017 tok Vegard Dragsund gull i lengde og
Anna Dalhaug bronse på 100 meter. Trude Raad satte ny
verdensrekord i slegge for døve under Deaflympics i 2017.
I EM 2018 i Berlin tok Ida Nesse gull i diskos og satte mester
skapsrekord og Marte Aasvang tok sølv i Racerunning i klasse
RR3.
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Muligheten til å trene sammen, lære av hverandre og motivere hverandre er noe av det samlinger i rekrutteringslandslagets regi bidrar
med. Foto: Fredrik Vedvik

2.2 Talentutvikling
Hovedmålsetting for området:
«Rekrutteringslandslaget skal bidra til å skape flest mulige
fremtidige finale- og medaljekandidater i seniorklassen.
Delmål på veien kan være å kvalifisere seg til internasjonale
junior- og ungdomsmesterskap. De skal tidlig se verdien av å
være et lag».
Viktigste innsatsområder:
1. Etablere den ferdighetsbaserte metoden gjennom
kompetente ressurspersoner i rekrutteringslandslaget,
med sikte på å forankre “den norske modellen” for
trening.
2. Invitere personlig trener i alle tiltak på lik linje med utøver,
og derigjennom utbre “best practice” nedover i
organisasjonen
3. Fokus på skadeforebyggende tiltak
4. Øke innsatsen på regionale tiltak
5. Medisinske tiltak
6. Forankre positive holdninger og verdier i laget, og etablere
felles oppfatning om lagets standarder på dette området
7. Bygge et sterkt og lojalt lag, gjennom hyppige samlinger
og felles konkurranser, der alle har sine rettigheter og
plikter
Redegjørelse for tingperioden 2017-2018:
Rekrutteringslandslaget har i tingperioden omfattet alle
øvelser. En tropp på ca 150 unge utøvere på disse lagene
samles regelmessig gjennom året, og disse samlingene er et
bidrag til den viktige daglige treningen i egen klubb.
Personlige trenere inviteres på lik linje med utøverne til alle
samlingene. Alle lagene har en fysioterapeut tilknyttet seg.
Samlingene er en god anledning til erfaringsutveksling og
faglig påfyll for trenere og utøvere, og det trekkes veksler på
både interne og eksterne ressurser for å tilføre kunnskap og
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heve kompetansen. Det har vært samlinger spredt utover i
landet, selv om flest samlinger er arrangert i
Østlandsområdet. Hovedaktiviteten for ungdom foregår i
klubber og kretser via den daglige treningen, mens
rekrutteringslandslaget bidrar til å utvikle talentene i norsk
friidrett og gir motivasjon, anerkjennelse og faglig påfyll.

Helseattesten og helsesertifikat
Ordningen med helseattest for alle utøvere som skal
representere Norge/blir tatt ut av NFIF til konkurranser, er
gjennomført i tingperioden. Dette er et viktig forebyggende
medisinsk tiltak som vi samarbeider med de andre
eierforbundene i Sunn Idrett om.

De aldersbestemte mesterskapene
I sesongene 2017 og 2018 har vi hatt store tropper i inter
nasjonale juniormesterskap. Sommeren 2017 valgte vi igjen
å sende kun 16-åringene til det europeiske Ungdoms-OL;
EYOF i Györ. Dette mener vi er den «mykeste» inngang til et
internasjonalt mesterskap våre yngste rekrutter kan få, i en
norsk tropp bestående av flere særidretter og under OLTs
paraply. Lagfølelse, god sosial atmosfære og samhold uten
prestasjonspress fra overliggende organisasjonsledd ga våre
aktive nyttig erfaring slik at de kan nå vår målsetting om
idrettslig blomstring i senioralder. At vi likevel hevdet oss
klart best av samtlige særidretter er et faktum vi alle gleder
oss over.
Vi hadde store tropper også i EM-U20 i Grosseto og
EM-U23 i Bydgoszcz. Til EM-U20 sendte vi 17-,18- og
19-åringene. Fire flotte medaljer av Jakob Ingebrigtsen (gull
5000 meter og 3000 meter hinder), Marcus Thomsen (gull i
kule) og Ingvild Meinseth (bronse 100 meter) samt hele 15
finaleplasser ble uttellingen i Grosseto.
Resultatene i EM-U23 viser en utvikling vi kan glede oss
over: Vi ønsker oss utøvere som er stadig mer
konkurransedyktige jo nærmere senioralder de kommer.

Ingvild Meinseth fra Sørild FIK tok bronsemedaljen på 100 meter i U20-EM i 2017. Foto: Eirik Førde.

Med gullmedaljer i øvelser som 400 meter hekk (Karsten
Warholm) og diskos (Sven Martin Skagestad), i tillegg til tre
øvrige medaljer (400 meter/ Karsten Warholm), (slegge/
Beatrice Nedberge Llano) og (100 meter/ Jonathan
Quarcoo), samt ytterligere 12 finaleplasser, nærmer vi oss
den riktige prestasjons-stigningen med stigende alder.
Også 2018-sesongen ga oss enorme resultater i de
aldersbestemte mesterskap: under VM U20 i Tampere leverte
Jakob Ingebrigtsen to fantastiske løp på 1500m (sølv) og
5000m (bronse). Han uttalelse før mesterskapene at “verre å
vinne i junior-VM enn senior-EM” viste seg å være helt
riktig. I tillegg til medaljene hadde Norge tre topp
8-plasseringer, noe som er sterkt i en tropp på ni aktive.
EM U18 ble arrangert i Györ, og medaljefangsten der ble

to gull, en sølv og en bronse. Martine Hjørnevik, 100m hekk
og Pål Haugen Lillefosse, stav sørget for gull, og i tillegg tok
Pål bronse på 100m. Fabian Weinberg tok sølv i diskos. I
tillegg hadde Norge fire topp-8-plasseringer og ytterligere
fem finaleplasser.

2.3 Barn og ungdom
Hovedmålsetting for området:
Norsk Friidrett skal stimulere til økt deltakelse uansett
ambisjonsnivå ved å tilby et aktivitetstilbud tilpasset barn og
ungdom sine ønsker og behov.
Viktigste innsatsområder:
1. Introdusere lekbetont friidrett for barn fra førskolealder
2. TIltak for å beholde ungdom i friidretten
3. Mottaksapparat og trenere med kompetanse til å ivareta
ungdommens behov
4. Økt innflytelse for ungdom
5. Rekruttere medlemmer fra barne- og ungdoms
prosjektene
6. Implementering av retningslinjer (barn og ungdom)

Redegjørelse for tingperioden 2017-2018:

Jakob Ingebrigtsen reiste hjem fra Finland med to medaljer fra
junior-VM i 2018. Det har ingen nordmann gjort før ham.
Foto: Eirik Førde

Barn 6-12 år
Norsk friidrett har som hovedmål å rekruttere flere barn til
gode trenings- og aktivitetsmiljøer, samt beholde flere
utøvere i overgangene barn - ungdom - senior. Dette ønsker
vi å få til ved å tilrettelegge for varierte og utfordrende
aktiviteter som fremmer mestring og individuell utvikling.
Vi tror og håper at en viktig vei å gå for å oppnå dette er gjen
nom prosjektene TINEstafetten, Lerøy-lekene, Friidrettens
dag, Friidrett i skolen og Idrettslekene nå Nestlé-lekene.
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Statsminister Erna Solberg tar startskuddet for TINEstafetten på Bislett stadion på verdens aktivitetsdag i 2017. Foto: Eirik Førde

Det har vært god deltagelse på våre prosjekter. På
TINEstafetten oppnådde vi maks deltakerantall satt av Tine
med henholdsvis 108 000 og 110 210 deltakere. Stafetten fylte
25 år i 2018, noe som blant annet ble feiret gjennom 3-timer
direktesendt TV-overføring på TV2. I 2018 ble det også
utviklet en ny støtteordning for rekrutteringsarbeidet rundt
TINEstafetten, som også klubbene har hatt anledning å søke
på. Søkermassen har vært stor, men resultatet av
rekrutteringen vil vi ikke få svar på før i 2019. TINEstafetten
er et unikt arrangement og flere land i Europa er imponert
over hvordan Norge får over 110.000 barn til å løpe stafett i
skoletiden. Stafetten er et lavterskeltilbud der alle klasser og
skoler kan melde seg på, og der fokuset er å delta og ha det
gøy gjennom å oppleve fellesskap med andre skolebarn.

Glade barn på Idrettslekene til Rustad IL. Foto: Rustad IL
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Klubbene i norsk friidrett har også valgt å fortsette med å
arrangere Idrettslekene nå Nestlé-lekene. Med en sponsor
som først kom med etter at påmeldingsfristen var utgått, har
vi derfor “bare” stått på stedet hvil i antall arrangement og
deltakerantall fra 2017 til 2018, med rundt 7000 deltagere.
Med ny sponsor på plass i god tid, vil det være lettere å ha
fokus på dette i kommende periode. Idrettslekene er ellers
med på å skape gode sosiale miljøer og møteplasser preget av
idrettsglede, noe som er av avgjørende betydning for å få
barna med videre. Idrettslekene skal også ha fokus på
allsidighet og mestring på barnas premisser, og er for mange
en inngangsdør til friidretten. Her får vi en unik mulighet til
å introdusere barn for friidretten gjennom positive
opplevelser. I 2018 startet vi også arbeidet med å utarbeide et
digitalt opplæringskurs for å heve kompetansen blant trenere
og instruktører. Vi ser at vi har en vei å gå for å gi deltakerne
på Idrettsleker en enda bedre opplevelse, samt bidra med vår
kompetanse mot trenerne og instruktører av Idrettsleker. Vi
håper å lansere kurset i 2019.
Et annet fokusområde er friidrett i skolen. Skolen er en
viktig rekrutteringsarena for klubbene og en god arena for å
forankre og introdusere friidrett til nye deltagere og lærere.
Målet har vært å jobbe mer aktivt for å få lærerne til å opp
dage hvor lett det kan være å arrangere friidrettsaktiviteter i
kroppsøvingstimene, og å få alle med. På bakgrunn av dette
startet vi i 2018 med utviklingen av appen “Friidrett for alle”.
Vi ønsker en app som retter seg mot lærere og trenere i
klubber, og tilbyr forslag til aktiviteter i timer innenfor de
ulike områdene løp, hopp og kast. Vi ønsker dessuten å
forenkle prosessen rundt å registrere resultater for den
enkelte elev, samt linke den opp mot kravkortene i gull, sølv

Måndalen IL i Møre og Romsdal arrangerte Lerøy-lekene for første gang i 2018. Foto: Kjell Peder Gyldenskog

og bronse. Appen skal være enkel og gratis å bruke, og vil
lanseres 1. februar 2019. Markedsføring vil primært skje på
nyåret/våren 2019, og det er i perioden 2018 utviklet og
trykket opp 12 000 hefter med info om friidrett i skolen
(samt appen), som enkelt kan bestilles gratis for lærere via
subjectaid.no (gratis skolemateriell).

Ungdom 13-19 år
Hovedmålet til norsk friidrett for denne aldersgruppen er å
stoppe frafallet. Vi ønsker å beholde ungdommen i friidretten
og har i perioden hatt fokus på denne utfordringen. Dette er
en sammensatt problemstilling da ungdommen har ulike
ønsker for å fortsette i friidretten. Noen ønsker å fortsette
med trening og konkurranser, noen kun med trening, mens
andre igjen ønsker å engasjere seg som seg som trener,
dommer eller leder. For gruppen som ønsker å fortsette å
konkurrere er det viktig å skape gode arenaer gjennom å
tilrettelegge for gode og attraktive trenings- og konkurranse
miljøer. Dette gjøres i dag bl.a. gjennom Lerøy-lekene,
kretssamlinger og UM.
Lerøy-lekene arrangeres tre steder i landet på samme helg
der kretsene konkurrerer mot hverandre. I 2018 overtok
Måndalen IL arrangementet for Midt- og Nord-Norge etter
Stjørdalsalliansen, mens Hamar IL og FIK Orion overtok
etter Ull/Kisa på Østlandet. På Vestlandet stod Osterøy IL
som arrangør. Deltagelsen på lekene holder seg stort sett på
samme nivå hvert år, med enkelte opp- og nedjusteringer fra
de ulike kretsene fra år til år. I forkant og etterkant av lekene
arrangeres det også samlinger for denne aldersgruppen.
Dette er et viktig arbeid for å gi ungdommene et større miljø
og motivere de til å fortsette. Det er også en viktig bidragsyter
til å bygge lagfølelse og samhold i kretsen, samt holde
aktiviteten i gang lokalt gjennom store deler av året. I 2017
gikk for øvrig Lerøy inn som sponsor. Sponsoratet har med
ført til et større fokus på fisk og sunt kosthold. I tillegg ble
også prisen “årets gladlaks” lansert. En pris som skal gå til de

deltagerne som har vært med å bidra til lokal og sosial
miljøbygging i sin krets, ikke bare under lekene, men også
under kretssamlingene.
UM er ungdommens mesterskap hvor utøvere fra hele landet
møtes og konkurrer mot hverandre. I tillegg til konkurransen
er det viktig å gi mesterskapet en ungdommelig ramme og
legge til rette for sosiale treffpunkt for å bygge vennskap på
tvers av klubber, kretser og landsdeler. Vi har i perioden
startet opp arbeidet med å se på en ny norsk mesterskaps
struktur med hovedmål å beholde flere ungdommer ved å gi
flere mulighet til å kvalifisere seg til UM. Vi ser at frafallet
gjør et byks mellom 15 og 16 år, og fortsetter resten av
ungdomstiden.
Mange ungdommer ønsker å fortsette å trene uten å
konkurrere. Det er viktig at vi tar vare på denne gruppen da
de spiller en viktig rolle bl.a. i det sosiale miljøet. Vi har i
perioden videreført prosjektet Athletix som er et konsept for

Det er utarbeidet en egne øvelsesbank til Athletix-konseptet.
Foto: Eirik Førde
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ungdom mellom 15-19 år som vil trene for treningens skyld.
Det er flere klubber som har startet opp med Athletix i
tingperioden. I 2018 ble det valgt ut åtte nye satsnings
klubber. Vi ønsker at enda flere skal starte opp med prosjektet
og har stor tro på at ungdommers deltagelse i Athletix vil
være med på å redusere frafallet av ungdom i friidretten. Det
er utviklet et kurs for Athletix-trenere og det er gjennomført
tre Athletix-trenerkurs i perioden.
Medlemstall (6-12 år)
2015 21 408
2016 21 129
2017 21 710
2018 xx xxx

Medlemstall (13-19 år)
13 210
14 416
14 342
xx xxx

Tall hentet fra idrettsregistreringen (Norges Idrettsforbund)

2.4 Trenerutvikling
Hovedmålsetting for området:
«Norsk Friidrett skal tiltrekke seg, og rekruttere flere trenere.
NFIFs utviklingsfilosofi og trenerløype skal være gjeldene og
holde høy kvalitet. Friidretten skal kjennetegnes av
kompetanseflyt og trenerfaglig samarbeid mellom klubber,
miljøer og i hele organisasjonen».
Viktigste innsatsområder:
1. Trenerkurs
2. Rekruttering av trenere
3. Etterutdanning for trenere
4. Kompetanseutveksling, formell og uformell
5. Samarbeid med Olympiatoppen og andre fagmiljøer
6. Hjelpemidler og dataverktøy

har i tingperioden inngått et formelt samarbeid med
Høyskolen Innlandet om Trener 3-utdanning med studie
poeng. Dette gjør friidrett i samarbeid med fire andre
særforbund, og det første kullet med studenter kom i gang
høsten 2018. Dette er en spennende videreutvikling for å
ytterligere høyne kvaliteten på trenerutdanningen i norsk
friidrett.
Det er en positiv utvikling i antall deltakere på våre
trenerkurs i tingperioden. Det er satset spesielt på Friidrett
for barn-kurs og trener 1, og det ble igangsatt flere trener
1-kurs høsten 2018 som ikke var avsluttet innen årsslutt og
som derfor ikke er med i oversikten.
NFIF bistod Trenerforeningen med å arrangere et godt
trenerseminarer i Bergen i 2017, der NFIF tok ansvar for
deler av programmet. Vi samarbeidet enda tettere med
foreningen i forbindelse med sammenslåingen av NFIFs
Kompetansehelg og Trenerseminaret høsten 2018. Dette
tiltaket er viktig etterutdanning og det skjer mye både formell
og uformell kompetanseutveksling på seminarene. Samlinger
i regi av rekrutteringslandslaget er en annen arena der
erfaringsutveksling mellom trenere og kompetanseheving
står på agendaen. NFIF er en av eierne av samarbeids
programmet “Sunn idrett” som jobber for å forebygge
spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere og spre kunnskap
om idrettsernæring. Sunn Idrett har bidratt på en rekke
samlinger for rekrutteringslandslaget i løpet av tingperioden.
Friidrettstrenere tilknyttet norsk friidrett har bidratt i det
som har fått navnet “ProCon”-undersøkelsen som er verdens
største trenerundersøkelse. Av nesten 6000 respondenter i
hele norsk idrett, er det 177 respondenter som svarer at de er
eller har vært friidrettstrenere. 84% av disse svarer at de er
frivillige mens 16% har en deltidsansettelse. En av fire trenere
i hele utvalget har ikke trenerutdanning i det hele tatt, og vi
kan anta at dette tallet også gjelder for friidrett. 93% av
friidrettstrenerne mener at utdanning, kompetanse og ferdig
heter har stor verdi for dem som trener og 50% regner det
som sannsynlig at de tar mer utdanning i året som kommer.

Redegjørelse for tingperioden 2017-2018:
Trenerløypa er norsk idretts felles rammeverk for trener
utdanning. NFIF har godkjent Trener 1, 2 og 3 i trenerløypa
og er av de særforbundene som har kommet lengst med å
implementere trenerutdanningen sin til rammeverket. NFIF
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Vesteinn Hafsteinsson var en av kapasitetene som ble hentet inn til Trenerseminaret i 2017 der NFIF bidro med økonomiske og
administrative ressurser. Foto: Astrid Nordhaug

Dette understreker betydningen av å tilby trenerkurs og
kompetansehevende tiltak. Trenerrollen er kompleks og
relasjonelle ferdigheter står sentralt. Samtidig er treneryrket
også på mange måter et praktisk håndverk og det er vanskelig
å se for seg at man blir en god trener kun av å lese bøker eller
se filmer på nettet. Trenerkursene våre er da også i all hoved
sak fysiske kurs med kurslærer (trenerutvikler) til stede.
E-læring inngår også i alle kursene våre, og vi ser at dette gir
kursdeltakerne litt mer fleksibilitet, men det har sine helt
klare begrensninger ved at det ikke er mulig å få til dialog.

Profesjonalisering av treneren
Prosjektet “Profesjonalisering av treneren” er et tiltak som
skal bidra til å nå hovedmålsettingene til området
trenerutvikling. I 2017 ble det etablert en gruppe som starter
arbeidet med å forme innholdet i prosjektet. Gruppen ble
enige om at kompetansedeling, kvalitet, gode holdninger,
forutsigbarhet og utviklingsorientering kjennetegner en
profesjonell trener. Prosjektet tar form i 2019.
Leif Olav Alnes ble tildelt European Athletic Coaching
Award for 2018. Trenerforeningen tildelte “Årets trener 2017”
til Leif Olav Alnes, mens Ingunn Gatland Jacobsen og Egil
Roe sammen mottok prisen “Årets trener 2018”.

Viktigste innsatsområder:
1. Bygge kompetanse på mosjonstrening og arrangement
2. Arrangementsutvikling - gode rutiner, systemer og
verktøy for klubber
3. Styrke eierskap til mosjonsarrangement
4. Utvikle konsepter for å styrke mosjonsaktivitet i klubben
5. Tiltak for å tilby mosjon som lavterskelaktivitet
6. Tilrettelegge for mosjonskonsepter for ungdom
7. Friidrett som voksenidrett skal synliggjøres gjennom
mosjonsområdet
8. NFIF skal ha kontakt med offentlige myndigheter for
tilrettelegging av mosjonsarrangement
Redegjørelse for tingperioden 2017-2018:
Mosjonsområdet ser ut til å fortsatt være i vekst, men den
internasjonale trenden viser at antall mosjonsløp bare vokser
og vokser, samtidig som antall løpere stagnerer. Det er ingen
tydelige mønster på dette i Norsk Friidrett, men vi ser at
noen arrangement vokser og andre mister deltakere. For

2.5 Mosjon
Hovedmålsetting for området:
Friidrett skal være Norges største mosjonsaktivitet.
Mosjonsområdet skal bidra til at friidrettsklubbene tiltrekker
seg nye medlemmer og at arrangementene i regi av
tilknyttede klubber har økende deltagelse. Det skal jobbes
målrettet for at mosjonsarrangement arrangeres innenfor
NFIF og Idrettsforbundets medlemsmasse».

Ingebrigtsens var blant kjendisene som var med og frontet “Plogger”.
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Alle løper. Her fra Oslo maraton. Foto: Eirik Førde

norsk friidrett er det en hovedoppgave, og utfordring, å sikre
at løpsarrangementer også utenfor bane, i størst mulig grad
er innenfor den organiserte idretten og i regi av friidretts
klubbene. Det er stadig flere kommersielle aktører som
ønsker en del av dette markedet. Det krever at den organi
serte idretten står samlet, har gode, og helst de beste arrange
mentene og at det jobbes for best mulig rammebetingelser.
Mosjonsområdet i NFIF benytter nettsiden Mosjon.
friidrett.no – Norges offisielle løpskalender, til registrering av
løpsarrangementer utenfor bane, terminlister/løpskalender,
lisenskjøp på og utenfor bane og lisenskontroll. I tillegg tilbys
et valgfritt arrangørsystem for påmelding og lisenskontroll.
Systemet blir stadig mer innarbeidet, og det jobbes med å
utvikle mer funksjonalitet og automatisering. Ca. 420
arrangement har pr. medio januar 2019 benyttet Mosjon.

Leif Olav Alnes var blant sine egne da han i 2017 fikk utmerkelsen
“Årets trener” fra Friidrettens Venner utdelt i forbindelse med
Trenerseminaret i Bergen. Foto: Astrid Nordhaug
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friidrett.no som påmeldingssystem. Det tilsvarer at i under
kant av en fjerdedel av alle løpene bruker mosjon.friidrett.no
som påmeldingsløsning. Det har ikke vært et mål i seg selv å
ha flest mulig brukere, men heller tilby et lavterskel alternativ
til til en fornuftig pris, samtidig som det har vært viktig med
en fullverdig løsning av automatisk lisenssjekk for å lette
administrativt arbeid hos arrangørklubbene. Dersom antall
arrangement som bruker denne påmeldingsløsningen skal
opp er det viktig å se på brukervennlighet og funksjonalitet,
samtidig som prisene holdes nede.
Sertifisering av arrangement
NFIF har i tingperioden sertifisert en rekke løpsarrange
menter. Sertifisering kan skje på to måter, enten med
kvalitetsstempel/verdisertifisering, eller gjennom det
europeiske systemet Running4all. Kvalitetsstempelet er en
sertifisering som alle mosjonsløp (gateløp, ultraløp,
motbakkeløp etc.) kan oppnå ved at Norges Friidrettsforbund
godkjenner arrangementet. Sertifiseringen er en del av
arbeidet med å sikre de lokale friidrettsklubbenes rettigheter,
inntekter og eierskap mot andre kommersielle aktører som
utfordrer eierstrukturen til mosjonsløp. Som deltaker i et
mosjonsløp som har blitt godkjent kan man være trygg på at:
- løperen og arrangøren er forsikret (gjennom
lisensordningen)
- overskuddet går tilbake til idretten
- gjennomføring skjer i samsvar med idrettens verdigrunnlag
(åpen, og inkluderende konkurranse med fair play/
Antidoping etc.).
- arrangøren har gjort en risikovurdering av arrangementet
Det har i Tingperioden vært i overkant av hundre sertifiserte
løp pr. terminlisteår.
Gjennom sertifiseringen Running4all kan gateløp med mer
enn 500 deltagere som har oppnådd Kvalitets- og verdi
stempelet, søke om internasjonal sertifisering. Her er det tre
nivåer; 1, 3 og 5 stjerner. Løpet følger da internasjonale
standarder og må tilfredsstille et sett kriterier for å bli
sertifisert. Løpet må tilfredsstille internasjonale sikkerhets- og
kvalitetsstandarder. Det har totalt vært 6 arrangement som

har blitt klassifisert/sertifisert etter Running4all standarden.
Samtlige løp har oppnådd 3 eller 5 stjerner, med overvekt av
5-stjerners arrangement. I 2018 ble det sertifisert 120
arrangement.
Løpegrupper
For å legge til rette for løpegruppekonseptet lokalt i klubb har
NFIF i tingperioden utviklet et eget løpetrenerkurs og satt i
gang sertifisering av Løpetrenere. NFIF har i tingperioden
utdannet og sertifisert 48 løpetrenere.
Lisens
Alle mellom 13-80 år som deltar i arrangementer i regi av lag
tilknyttet NFIF må ha løst helårslisens. I 2017 var det 4933
medlemmer i Norske friidrettsklubber som løste helårslisens.
I 2018 var det 5094 solgte helårslisenser. Ca. ¾ av de som
løser helårslisens oppgir at friidrett på bane er
primæraktiviteten, men ¼ av helårslisensene oppgir at
mosjon/løp utenfor bane er hovedaktivitet.
Plogger
NFIF hang seg våren 2018 med på den globale trenden
plogging. Plogging er trening med mening og startet da
svensken Erik Ahnström så seg lei av forsøplingen i
Stockholm, startet nettstedet Plogga og fikk med seg løpere
på plogging. De “jogga” og plukket søppel og plogging var en
realitet. Nå har plogging blitt en verdensomspennende
folkebevegelse, en helsefremmende aktivitet som handler om
å gjøre en innsats for miljøet. NFIF som aktør i løpemarkedet
ønsket derfor å ta samfunnsansvar og gjøre et løft for
folkehelsa og miljøet. NFIF lanserte derfor appen Plogger
som ble finansiert i sin helhet fra hovedsponsor Gjensidige.
Plogger lar deg måle hvor mye søppel du plukker og hvor
langt du løper eller går.

Administrasjon
Lisens og mosjon er en betydelig inntektskilde for klubbene
og vi må sammen jobbe målrettet for at kundene blir
fornøyde, fortsetter å delta i løp utenfor bane og melder seg
inn i friidrettsklubber. Ansvaret for mosjon og lisens i NFIF
er plassert i markedsavdelingen for å sikre optimalisering av
inntekter både for klubb, krets og forbund.

2.6 ParaFriidrett
Hovedmålsetting for området:
«Funksjonshemmede gis gjennom tilpasninger og
tilrettelegging en mulighet til å delta i organisert friidrett ut
fra egne ambisjoner og mestringsnivå. Det skal på alle nivåer
i organisasjonen legges til rette for at funksjonshemmede
integreres i regulære friidretts aktiviteter der de får et godt og
mestringsbasert aktivitetstilbud i tråd med idrettens verdi
grunnlag. I tillegg skal utøvere gis mulighet til å bli
internasjonalt klassifiserte og konkurrere på et internasjonalt
nivå. Vi har som mål at vi til enhver tid skal ha utøvere som
kvalifiserer seg til VM og Paralympics.»
Viktigste innsatsområder:
1. Synliggjøring av tilbudet
2. Ufarliggjøring/holdningsarbeid/kursing og
kompetanseheving
3. Legge til rette for levende treningsmiljøer for
funksjonshemmede
4. Legge til rette for toppidrettssatsing
5. Ivareta tilbud til utviklingshemmede
Redegjørelse for tingperioden 2017-2018:
NFIF jobber for å ivareta funksjonshemmede som ønsker å
drive med friidrett på alle nivåer, og ut fra egne forutset
ninger. Vi hjelper til med å få nye utøvere inn i lokal
friidrettsklubb, påmeldinger til stevner, og ikke minst har

Racerunning er en ny øvelse innen ParaFriidretten.
Foto: Runar Steinstad.
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Ida Yessica Nesse med gullmedaljen fra EM i Berlin i 2018.
Foto: Runar Steinstad..

NFIF et tilbud til de som ønsker å konkurrere internasjonalt.
Det er foreløpig få aktive innenfor ParaFriidrett i Norge, og
forbundet ser viktigheten av å kunne reise ut for å konkur
rere mot andre med samme utfordring. Det har derfor i
tingperioden vært lagt til rette for å gi de som ønsker å
konkurrere internasjonalt mulighet til det. Her har vi både
utøvere som deltar i lavterskel-konkurranser uten
kvalifiseringskrav, men også opp på Paralympisk nivå.
ParaFriidrett er i en spennende tid, med fine resultater
internasjonalt med to EM-medaljer for første gang. Ida Nesse
(Tyrving) vant gull i diskos. Marte Aasvang (IL Runar) vant
sølv på 100m i Racerunning i 2018.
Vi fikk i 2018 en ny øvelse inn i ParaFriidrett, Racerunning
som er en øvelse tilpasset de med dårlig eller ingen gang
funksjon der det benyttes en trehjuling/løpesykkel til støtte.
Det er i 2018 mottatt midler fra Extrastiftelsen og LNU til
prosjekter for å rekruttere til øvelsen, og det er kjøpt inn flere
løpesykler som benyttes i ulike rekrutterings-sammenhenger.
Prosjektet løper videre i 2019.
ParaFriidrett har en egen FB-gruppe der store og små nyheter
legges ut. I tillegg legges de store sakene ut på Friidrett.no, på
andre forbunds-plattformer og på eksterne plattformer.
ParaFriidrett jobber for at alle med en funksjonsnedsettelse
får muligheter til å drive med friidrett. For de med lettere
utviklingshemminger har vi etablert Friidrett Grand Prix, en
serie med friidrettsstevner der vi bl.a har kåret Norsk mester
på 100m.
NFIF har etablert en idrettslig karrierevei, der alle med
utviklingshemming ut fra eget nivå og ferdigheter skal ha noe
å strekke seg etter.
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Friidrett grand Prix-vinnere. Foto: Runar Steinstad.

2.7 Klubbutvikling
Hovedmålsetting for området:
“Klubbene skal ha mulighet til å drive godt og effektivt,
uavhengig av størrelse og ambisjonsnivå.
Det skal arbeides for flere veldrevne og solide klubber med
gode mottaksapparat. Den veldrevne klubben driver et godt
arbeid med både rekruttering, ivaretakelse av medlemmer og
skaper utviklingsmuligheter for utøvere og tillitsvalgte”.
Viktigste innsatsområder:
1. Tilby gode aktivitetskonsepter
2. Verktøy som forenkler klubbhverdagen
3. Kompetanseheving
4. Klubbutviklingsprosesser
Redegjørelse for tingperioden 2017-2018:
I strategisk plan for perioden 2015-2020 er klubbutvikling
et av de prioriterte områdene det skal satses på for å lykkes
med å nå visjon og hovedmål. Det er i klubben aktiviteten
skjer. Klubben er den idrettslige, identitetsskapende og
administrative rammen omkring organisert friidrett med
definerte oppgaver, funksjoner og mål. Friidretten er
avhengig av et godt lokalt mottaksapparat rundt om i landet
som er bevisst på å skape gode miljø. Klubber som er godt
organisert med dyktige ressurspersoner, kan skape attraktive
klubbmiljøer som rekrutterer og ivaretar medlemmene. Med
god ledelse, god struktur på klubbdriften og positivt
engasjement, kan man i enhver klubb lykkes godt med
arbeidet, uavhengig av klubbens størrelse og beliggenhet.
NFIF skal legge til rette for at klubbene får hjelp og støtte

til sin klubbdrift. Dette gjøres gjennom å lage aktivitets
konsept som kan tas i bruk av klubbene. NFIF skal lage verk
tøy som kan bidra til å forenkle og effektivisere klubbdriften.
Videre skal det igangsettes kurs og kompetansehevende tiltak,
samt klubbutvikling for klubber som ønsker det.
På Tinget 2017 ble dokumentet Strategigjennomføring
01.01.2017 -31.12.2020 vedtatt. Innenfor området
Klubbutvikling ble tre satsningsområder løftet frem for å få
flere veldrevne klubber med godt mottakerapparat:
1. Tilbud om klubbutviklingsprosesser til motiverte klubber
med utviklingspotensial.
2. Tilby arena for klubbene for erfaringsutveksling
3. Tilgjengeliggjøre verktøy som forenkler klubbhverdagen.
I denne tingperioden har disse tre satsingsområdene i
varierende grad hatt fokus i arbeidet med klubbutvikling.
Størst fokus har pkt. 3 Tilgjengeliggjøre verktøy som forenkler
klubbhverdagen hatt.
1. NFIF har tilbudt klubber klubbutviklingsprosesser i hen
hold til NIF sitt klubbutviklingsprogram, som er følgende
prosesser:
• Klubbesøk
• Start- og oppfølgingsmøter
• Virksomhetsplanprosesser
• Styrearbeid i praksis
Vi har ikke jobbet like aktivt ut mot klubbene med å tilby
utviklingsprosesser i perioden, men har fulgt opp de
klubbene som har etterspurt hjelp. Det har primært vært
start- og oppfølgingsmøter og virksomhetsplanprosesser som
er blitt gjennomført ute i klubbene.
Det er gjennomført ni start- og oppfølgingsmøter og fem
virksomhetsplanprosesser i perioden. Årsaken til at det har
vært gjennomført færre start- og oppfølgingsmøter er todelt.
Vi har hatt større fokus på å utvikle kvalitetsklubbprosjekt
for friidrett (les mer om dette under pkt. 3) samt at budsjett
rammen har i perioden har vært lavere.
I denne perioden har vi satset på utdanning av nye
veiledere. En ny veileder er ferdigutdannet, og to til blir ferdig
utdannet veileder i juni 2019. NFIF har da seks veiledere som
tilfredsstiller kravene fra NIF for å drive klubbutvikling og
gjennomføre alle prosessene ute i klubbene.

På seminaret for breddeklubber gjorde vi mye av det
samme. Klubber som definerer seg som en breddeidretts
klubb har et aktivitetstilbud til alle uavhengig av ambisjons
nivå, og har mestring, trivsel og sosialt fellesskap som mål.
Ellers ble seminaret gjennomført med mye av det samme
innholdet som med toppidrettsklubbene. Breddeklubb
seminaret ble gjennomført under kompetansehelgen 2018 og
var åpent for alle.
3. Tilgjengeliggjøring av verktøy som forenkler
klubbhverdagen har vært det området under
klubbutvikling vi har hatt mest fokus på i tingperioden.
Dette har vi kalt kvalitetsklubbprosjektet, og har som mål
at klubbene skal tenke helhet når de skal utvikle seg.
Klubber som har fokus på helheten er bedre rustet til å
skape aktivitet for medlemmene sine. Med helhet mener
vi alle delene i organisasjonshjulet: Organisasjon, Trenere,
Ledelse, Arrangement, Aktivitetstilbud og Anlegg.
Vi har definert fire ulike typer klubber:
• Breddeklubb: En klubb som har et aktivitetstilbud til alle
uavhengig av ambisjonsnivå, og har mestring, trivsel og
sosialt fellesskap som mål.
• Talentutviklingsklubb: En klubb som er i stand til å
levere og ivareta utøvere til NFIFs rekrutteringslandslag
og nasjonalt nivå. Dette er utøvere fra 15 år og eldre.
• Eliteklubb: En klubb som er i stand til å levere og ivareta
utøvere til landslag og internasjonalt seniornivå.
• Arrangementsklubb: En klubb som har arrangement i
NFIFs regi og/eller løpsarrangement sertifisert av NFIF,
og har fokus på å arrangere arrangement på nasjonalt
eller internasjonalt nivå.
En klubb kan være en eller flere av de fire klubbtypene. Ingen
klubbtype er bedre enn andre. Det viktigste er at klubben har
en felles forståelse i klubben for hvordan type klubb man
definerer seg som. Alle klubbtypene er definert med et
innhold innenfor alle delene i organisasjonshjulet, hvor vi
har definert tre nivåer av måloppnåelse:
• I startgropa
• På vei
• Leder an
Dette er ment som hjelpemiddel for klubben slik at de lettere

2. NFIF har i denne perioden tilbudt klubbene tre arenaer
for erfaringsutveksling:
• Seminar for toppidrettsklubber april 2017
• Seminar for toppidrettsklubber april 2018
• Seminar for breddeklubber november 2018
På seminarene for toppidrettsklubber har utvalgte klubber
blitt invitert. Dette er klubber som definerer seg som en
klubb som er i stand til å levere og ivareta utøvere til landslag
og internasjonalt seniornivå. Her jobbet vi sammen med
klubbene om hva som kjennetegner en toppidrettsklubb, og
hva de bør ha på plass for å kunne definere seg som en topp
idrettsklubb. I tillegg fikk klubbene delt mange erfaringer, og
noen klubber ble invitert til å presentere hvorfor de lykkes
med sitt arbeid.

Kvalitetsklubbprosjektets fire klubbtyper visuelt fremstilt på
friidrett.no
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skal vite hva de skal sette fokus på i arbeidet med å styrke
klubbdriften. Her kan klubben ta en sjekk om hva de har på
plass, og hva de bør sette fokus på for å bli en sterkere og mer
rustet klubb for å ta vare på medlemmene sine.
Klubben kan ta en klubbsjekk for å teste statusen i
klubben innenfor hver av klubbtypene. Alt dette innholdet
ligger på en ressursside under friidrett.no og skal være et
hjelpemiddel for klubbene når de ønsker å utvikle seg.
Hensikten med kvalitetsklubbprosjektet er at det skal
arbeides for flere veldrevne og solide klubber med gode
mottaksapparat. Gjennom dette prosjektet ønsker vi at
klubbene setter fokus på helheten i klubben, og utvikler alle
områdene i organisasjonshjulet for å bli best mulig rustet for
å rekruttere flest mulig til gode klubbmiljøer. Ved hjelp av
ressurssiden på friidrett.no (www.friidrett.no/kompetanse/
klubbutvikling) vil klubbene få god hjelp til selv å starte en
utviklingsprosess med å utvikle seg selv.

største gjennomslag her har vært Kulturdepartementets vilje
til å lytte til våre høringsinnspill, siden vi i forrige periode ble
høringsinstans ved søknader om omlegging fra naturgress til
kunstgress på fellesanlegg som hadde mottatt spillemidler.
Styret har i perioden nedsatt et underutvalg i anleggsutvalget
under ledelse av kretsleder Haakon Aarø. Dette utvalget skal
innen mars komme med et innspill til Kulturdepartementet
om fremtidig bruk av fellesanlegg for fotball og friidrett som
har kunstgress, og nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre
dette.
Kulturdepartementet har i 2018 godkjent FriFot som en
egen spillemiddelberettiget anleggstype, med en gunstig
spillemiddelsats.
Norges Friidrettsforbund har sammen med
Kulturdepartementet og Norges Fotballforbund utarbeidet
en veileder til prosjektet som Kulturdepartementet vil gi ut
våren 2019.

2.8 Anlegg

Styret i NFIF har vært opptatt av at sentraladministrasjonen
har anleggskompetanse tilgjengelig på Ullevål. Dette har i
perioden vært dekket opp av Narve Heggheim og Ole Petter
Sandvig. Over 400 henvendelser er loggført.

Hovedmålsetting for området:
Friidrett skal ha anlegg som gjør at det kan drives god
aktivitet i alle kommuner. Anleggssituasjonen skal gjøre oss i
stand til å gjennomføre internasjonale, nasjonale, regionale
og lokale konkurranser. Friidrettsforbundet skal være en
aktiv aktør med kompetanse i anleggssaker som bidrar til at
anlegg, planlegges, finansieres, bygges, driftes og
vedlikeholdes.
Viktigste innsatsområder:
1. Ha planer og anleggskompetanse som kretser og lag kan
bbenytte når anlegg skal bygges lokalt.
2. Synliggjøre og konkretisere anleggsbehovene for aktuelle
utbyggere, NIF, Kulturdepartementets idrettsavdeling og
lokale beslutningstakere.
3. Ha nasjonale anleggsmål og strategier som er kjent for alle.
4. Dokumentere bruk og vedlikehold av bygde anlegg og
foreta anleggskontroll.
5. Etablere en møteplass der NFIF og Fotballforbundet kan
drøfte skolegårdsanlegg og stadionanlegg for fotball og
friidrett.
6. Jobbe for anlegg hvor det kan arrangeres internasjonale
mesterskap.
Redegjørelse for tingperioden 2017-2018:
Norges Friidrettsforbund har i tingperioden hatt fokus på de
tre hovedfelt som er omtalt i dokumentet
Strategigjennomføring fram mot 2020.
1. Utvikle FriFot, aktivitetsflate i skolegården, et samarbeid
mellom Norges Fotballforbund og Norges
Friidrettsforbund.
2. Være en aktiv medspiller for friidrettslag og baneeiere som
trenger støtte og råd i forbindelse med renovering,
nyanlegg og relokalisering av anlegg.
3. Være en tydelig støttespiller for friidrettslag der
kunstgressdebatten går.
Styret har i perioden avholdt møter med Kulturdeparte
mentets Idrettsavdeling to ganger.
Vi har her en årlig anleggspolitisk gjennomgang. Våre
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Vi har i Norge i september 2018 følgende anlegg for å utøve
idretten vår.
Utendørs 25 8-baners anlegg, 127 6-baners anlegg,
44 baner med færre enn seks baner, 77 delanlegg/
nærmiljøanlegg og elleve Friplasser.
Innendørs Ni Friidrettshaller + Stangehallen, 13 andre
haller med rundbane og 73 andre haller uten
rundbane.
Styret har i tingperioden fulgt opp de Friidrettshaller som
fortsatt er under planlegging for å fylle ut Norgeskartet.
- NFIF har støttet Oslo Friidrettskrets i møter med Oslo
kommune og på befaringer. Anlegget på Mortensrud
nærmer seg en sluttdato og år.
- NFIF har deltatt i møter i Østfold med Friidrettskrets,
Idrettskrets og Fylkeskommune om ny hall i Greåker ved
den videregående skolen.
- NFIF har hatt møter med representanter fra idrett og
kommune i Tromsø om hall der.
De øvrige tre anlegg som har vært oppe i perioden er fortsatt
Grenland og hall der, hall i Drammen på Berskau og hall i
Førde. Her er det ingen sikre fremdriftsplaner.
NFIF har vært involvert i mange utendørsprosjekter. De
største med nasjonal betydning, har vært flytting av Nadde
rudbanen til Rud. Her viser de siste vedtak at friidrettens krav
er blitt tatt til følge. I forbindelse med parkeringsproblema
tikken på Øya stadion i Trondheim, har NFIF deltatt på
møter. Prosessen ser ut til å ende i friidrettens favør. En
rehabilitering av anlegget og bortfall av framtidig parkering
ser ut til å være resultatet av en kraftig politisk prosess. NFIF
engasjerte seg også i diskusjonen om utviklingen av
stadionanlegget i Ørsta. Endelig resultat her ble fordelaktig
for friidretten. NFIF har fortsatt stadionanlegget i Indre Arna
på dagsorden. Her vil saken om erstatningsanlegg bli en
prøvestein på hva vi med regelverket i hånd kan klare å
oppnå. Drammen og Marienlyst følges også nøye. I første

omgang er det her viktig at anlegget må vedlikeholdes også
mens prosessene foregår. NFIF har vært med i møter med
anleggseier om dette.

Anleggsbefaring
Norges Friidrettsforbund har i perioden hatt anleggsbefaring
i fire områder. I 2017 Sogn og Fjordane og Akershus, mens
Rogaland og Oslo/Akershus fikk besøk i 2018. På disse
befaringene møter NFIF lokale brukere og eiere og får en
nyttig dialog og oversikt over anleggssituasjonen. Målet med
befaringene er å ha en dokumentasjon på de anlegg som
finnes og samtidig få en bevissthet om at lokale brukere/lag
og eiere kan kontakte NFIF sentralt om det ønskes råd og
innspill.Anleggsutviklingen er alltid helt avhengig av lokale
engasjement fra lag og brukere både for å få gjennomslag for
nyanlegg og midler til å vedlikeholde dem.
Norges Friidrettsforbund har i perioden stilt i møter med
lokale utbyggere og politikere når lokalleddet har ønsket
støtte i slike møter. Friidrettspresident, generalsekretær,
anleggskonsulent, org.sjef og anleggsansvarlig i styret har delt
på oppgavene ut fra møtenes karakter. NFIF har tro på at
sentral støtte blir lagt merke til i lokale politiske prosesser og
tillegges vekt. NFIF vil alltid i slike møter fremstå som
støttespillere for de lokale friidrettsinteressene.
Kampen om fellesanleggene blir ikke mindre. Vi må være
konstruktive og finne gode forslag til løsninger. Vi har
etablert samarbeid med Kulturdepartement og Norges
Idrettsforbund. Vi har spilt inn forslag til Idrettspolitisk
anleggsdokument som skal vedtas på Idrettstinget i 2019. Vi
har fokus på at anlegg fortsatt er det nødvendige grunnlag for
vår idrettsaktivitet. Tilgjengelighet til anlegg er her
nøkkelordet.

2.9 Arrangementsutvikling
Hovedmålsetting for området:
Arrangementene våre skal ha en kvalitet som gjør at både
deltakere, funksjonærer, foreldre, tilskuere og media ønsker å
komme tilbake ved neste anledning.
Det skal stimuleres til mange og gode arrangementer, for
alle ambisjonsnivå, på ulike arenaer. Nye arrangements
konsepter og nye måter å organisere og gjennomføre
arrangementer på skal ønskes velkommen samtidig som vi
tar vare på de gode arrangementene vi har i dag.
Viktigste innsatsområder:
1. Utvikle gode arrangementsverktøy som gjør det enkelt å
gjennomføre og markedsføre arrangementer.
2. Utvikle et konsept for arrangementspresentasjon
3. Igangsette kompetansehevende tiltak
4. Kvalitetssikre mesterskap og elitestevner
5. Dommeropplæring
6. Få internasjonale mesterskap til Norge som for eksempel
EM Terrengløp eller European Team Championship
7. Tilrettelegge for media/mediedekning av friidretts
arrangement
8. Informasjon og veiledning om streaming av arrangement
skal tilgjengeliggjøres
Redegjørelse for tingperioden 2017-2018:
Utvikling av arrangørkurs på bakgrunn av arrangørhånd
boken var planlagt gjennomført i perioden. Dette arbeidet er
ikke sluttført i denne perioden og vil bli videreført i neste
periode. Målet er å få godkjente kursmoduler for arrangører
av stevner.

Konkurranser på Bislett stadion har en egen ramme. Her er Marcus
Thomsen i aksjon under Oslo Bislett Games i 2018. Foto: Eirik Førde
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En glad Fanagutt hopper høyde under UM på hjemmebane i 2017. Foto: Astrid Nordhaug

Administrasjonen har i perioden sett på ulike arrange
mentverktøy uten å ha landet på valg av fremtidig system. EA
har inngått samarbeidsavtale med leverandør av arrange
mentssystem som tilbys medlemsnasjonene. Dette systemet
håndterer alt fra terminliste, påmelding, arrangements
program og statistikk som er direkte knyttet til IAAF og EA
sine statistikker. Det vil også kunne håndtere de ulike seriene
en har i friidretten nasjonalt med litt tilpasninger. Beslutning
på om en skal gå videre og utvikle å ta i bruk systemet i NFIF
vil bli tatt i 2019.
Under kompetansehelgen ble det satt fokus på hvordan vi
i større grad kan involvere ungdommen i arrangement.
Resultatene fra en kartlegging blant ungdom i regi av
dommerutvalget ble presentert. Det er gjort en kartlegging av
ungdom mellom 15 - 30 år for å få innspill på hva de unge
ønsker å bidra med på arrangementsiden. Det kom inn 70
svar, og det viser seg at 67% av respondentene ønsker å få
mer kompetanse på å være dommer og jobbe med arrange
ment- og tidtakersystem. De unge ønsker også å være med i
både starter- og speakerteam på arrangement. For å få
involvert ungdommen må det tilrettelegges for at ungdom
mer får opplæring og at de blir tatt med i planlegging og
gjennomføring av arrangement. Kretsene og klubbene vil
være viktige bidragsytere for å lykkes med dette.
I forbindelse med nasjonale mesterskap bidrar NFIF mot
arrangørene for å kvalitetssikre de ulike mesterskapene best
mulig. I tillegg har en hatt fokus på å styrke økonomien for
mesterskapsarrangører ved å arbeide for å redusere
kostnadene for disse. Dette er et viktig arbeid som må
videreføres, da det er relativt få søkere til mange av
mesterskapene.
IAAF vedtok nye konkurranseregler gjeldende fra 2018.
Dette medførte at en måtte starte arbeidet med ny
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dommerhåndbok som blir brukt i dommeropplæringen og
kursmateriell måtte oppdateres. Dette er gjennomført og ny
dommerhåndbok vil bli klar når innhold som må vedtas på
friidrettstinget er klart. E-læringen for dommerutdanningen
er gjort til en obligatorisk del av kretsdommerutdanningen.
Denne er fortsatt under utvikling og målet er å redusere
timetallet i klasserom og legge til rette for at en kan
gjennomføre en større del av dommerutdanningen via nett. I
forbindelse med denne oppdateringen av
dommerutdanningen vil en også utdanne kurslærere som får
opplæring på kursgjennomføring etter nytt konsept.

Internasjonale mesterskap til Norge
I tingperioden har styret vært positiv til at Norge skal markere
seg med flere internasjonale arrangementer. Styret mener at
det vil inspirere utøvere og trenere, utvikle nye dommere og
funksjonærer, samt bygge merkevaren Norsk Friidrett. Det var
derfor svært gledelig at Sandnes IL ville ta utfordringen med å
arrangere 1. divisjon European Team Championship i 2019.
På kort tid har Sandnes etablert en solid organisasjon, fått på
plass flere samarbeidspartnere og opprettet den nødvendige
støtten fra kommune og fylket. Styret er imponert over det
man har fått og får til i Sandnes. Vi kjenner fra før til Sandnes
ILs formidable gjennomføringsevnen fra både NM 2017 og
tidligere NM. Vi er trygge på at 1. divisjons European Team
Championship 2019 er i de beste hender.
NFIF har i tingperioden hatt en omfattende prosess med
Bergen kommune og det europeiske friidrettsforbundet for å
bli en reell kandidat til å arrangere U23 EM i Bergen i 2021.
Dette har vært pågående gjennom hele tingperioden og har
krevd mye kapasitet og fokus fra styret. For NFIF så er dette
et betydelig talentutviklingsprosjekt som skal inspirere
dagens unge utøvere som er 17-19 år. Her har vi stort frafall,

men vi skal gi dem et mesterskap som de kan se frem mot og
som skal inspirere til videre satsing. Det er vår intensjon å
gjenta denne typen arrangement dersom vi ser at det får
ønsket effekt innenfor de gitte budsjettrammene. Det har
vært opprettet en lokal plankomite bestående av Dag
Rydland (Bergensalliansen), Ragnfrid Llano (Laksevåg),
Anita Raa (Fana IL) og Arve Rinde (Gneist). Organisasjons
struktur og budsjetter er etablert og godkjent i styret i NFIF.
Søknadsprosessen ble avsluttet høsten 2018. Kontraktsfor
handlingene ble også avsluttet høsten 2018. Endelig
avgjørelse er forventet i løpet av første kvartal 2019. Bergen
kommune har gått inn med 6 MNOK i driftsbudsjettet og
det blir en betydelig oppgradering av Fana stadion dersom
arrangementet blir realisert.
NFIF har inngått en 5-årig avtale med NRK der NFIF har
ansvar for produksjonen av de arrangementene som skal
vises på kanalen. Avtalen gir også NRK mindre rettigheter
enn i tidligere avtaler. Det har også gjort at vi kunne inngå
avtale med Amedia som skal produsere og sende minimum
20 stevner på plattformen til kanalens 72 aviser. Summen av
avtalene vil medføre visning av mange friidrettsarrange
menter på diverse medieplattformer, mens det i den gamle
avtalen med NRK kun lå inne visningsplikt av Hoved-NM.

2.10 Marked
Hovedmålsetting for området:«Norsk Friidrett skal være en
av de mest attraktive samarbeidspartnerne i Norsk idrett ».

Redegjørelse for tingperioden 2017-2018:
Etter sviktende markedsinntekter i forrige tingperiode, har
markedsinntektene økt betydlig. Et viktig mål for perioden
var å få på plass ny Generalsponsor. Vi signerte i 2018 en
femårig landslagsavtale med Coop som skal fronte lavpris
kjeden Extra. Av andre nye avtaler kan nevnes sjuårig
utstyrsavtale med Puma International, 4- årige samarbeids
avtaler med Gjensidige og Nestlé som har gått inn på
friidrettsskole- konseptet Idrettsleker (nå Nestlé-lekene),
samt G-Travel.
Vi har hatt fokus på at nye partnere skal komme hele
Norsk Friidrett til gode. Dette har vært gjort gjennom for
eksempel samarbeidet med Coop der vi kunne dele ut 3000
draktsett til friidrettsklubber samt bli en del av Coop
støtteordning der familier med dårlig råd kan søke støtte til
medlemskontingenter og treningsavgifter. Rabatterte priser
til medlemmer og klubber via Friidrettspris på diverse
avtaler, og mulighet for å søke vår samarbeidspartner Lerøy
om å få gratis fiskemat til arrangement.
Norsk Friidrett er i medvind og kommunikasjon og
marked arbeider sammen om hvordan vi skal fremstå med
mål om å styrke merkevaren Norsk Friidrett.
I tingperioden har styret bedt administrasjonen om å
styrke markedsapparatet og kommunikasjonsavdelingen.
Hypotesen er at symbiosen mellom marked og kommunika
sjon er det som vil fange interessen hos potensielle
samarbeidspartnere og i framtida være viktig for å få nye
inntekter. Gjennom produksjon av de gode historiene med
dybde fra Norsk friidrett, kombinert med utvikling av nye
konsepter vil vi kunne tilpasse oss behovene våre
samarbeidspartnere har for å skille seg ut og bli sett.
Samarbeidspartnere for 2019 pr 31.12.18:
Coop/Extra, Puma, TINE/YT, Gjensidige, G-Travel, Nestlé,
Lerøy, Nordic Choice, Interimleder, AlfaCare.

2.11 Kommunikasjon
Hovedmålsetting for området:
Norsk Friidrett skal være en av de mest attraktive
samarbeidspartnerne i Norsk idrett
Viktigste innsatsområder:
1. Det skal jobbes målrettet med å styrke merkevaren
2. Friidrettens organisasjon og aktiviteter skal synliggjøres
internt og eksternt
3. Norsk Friidrett skal ha gode interne informasjonsrutiner
og -kanaler
4. Norsk Friidrett skal ha gode IT-løsninger og -verktøy for
kommunikasjonsflyt
5. Norsk Friidrett skal holde kontakt med NIF og offentlige
myndigheter

Med blant annet sponsorobjekter som Jakob, Filip og Henrik har
det blitt flere “ja” fra samarbeidspartnerne enn tidligere.
Foto: Eirik Førde.

Redegjørelse for tingperioden 2017-2018:
Etter sviktende markedsinntekter i forrige tingperiode, har
markedsinntektene økt betydelig. Et viktig mål for perioden
var å få på plass ny Generalsponsor. Vi signerte i 2018 en
femårig landslagsavtale med Coop som skal fronte
lavpriskjeden Extra. Av andre nye avtaler kan nevnes sjuårig
utstyrsavtale med Puma International, 4-årige
samarbeidsavtaler med Gjensidige og Nestlé som har gått inn
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TINEstafettens “mor” Karin Espedal på direktesendt tv fra TINEstafetten på Bislett, her sammen med Marit Bjørgen og NFIFs Knut Skeie
Solberg.

på friidrettsskole- konseptet Idrettsleker (nå Nestlé-lekene),
samt G-Travel.
Vi har hatt fokus på at nye partnere skal komme hele
Norsk Friidrett til gode. Dette har vært gjort gjennom for
eksempel samarbeidet med Coop der vi kunne dele ut 3000
draktsett til friidrettsklubber samt bli en del av Coops
støtteordning der familier med dårlig råd kan søke støtte til
medlemskontingenter og treningsavgifter. Rabatterte priser
til medlemmer og klubber via Friidrettspris på diverse
avtaler, og mulighet for å søke vår samarbeidspartner Lerøy
om å få gratis fiskemat til arrangementer.
Norsk Friidrett er i medvind og kommunikasjon og
marked arbeider sammen om hvordan vi skal fremstå med
mål om å styrke merkevaren Norsk Friidrett.
I tingperioden har styret bedt administrasjonen om å
styrke markedsapparatet og kommunikasjonsavdelingen.
Hypotesen er at symbiosen mellom marked og
kommunikasjon er det som vil fange interessen hos
potensielle samarbeidspartnere og i framtida være viktig for å
få nye inntekter. Gjennom produksjon av de gode historiene
med dybde fra Norsk friidrett, kombinert med utvikling av
nye konsepter, vil vi kunne tilpasse oss behovene våre
samarbeidspartnere har for å skille seg ut og bli sett.
Samarbeidspartnere for 2019 pr 31.12.18 er:
Coop/Extra, Puma, TINE/YT, Gjensidige, G-Travel, Nestlé,
Lerøy, Nordic Choice Hotels, Interimleder, AlfaCare.
Innhold som vi selv styrer.
Til stor glede for sponsorer, for oss og ikke minst for
friidretten som helhet.
NFIF har i tingperioden økt satsingen på kommunikasjon.
Avdelingen består av kommunikasjonssjef Knut Skeie
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Solberg og kommunikasjonsrådgiver Morten Olsen. Fotograf
Eirik Førde og skribent Anders Huun Monsen er tilknyttet
som frilansere. Duoen bidrar fortrinnsvis med innhold og
formidling av aktiv idrett.
Våre viktigste plattformer:
• Moderskipet friidrett.no.
• Norsk Friidrett på Facebook. Vår største sosiale kanal. Eldst
nedslagsfelt.
• Norsk Friidrett på Instagram. Vår nest største sosiale kanal.
Litt yngre nedslagsfelt. På både Facebook og Instagram er
levende bilder vårt største og viktigste fokus.
• Norsk Friidrett på Twitter. Vår minste, men mest
målrettede sosiale kanal. Myntet på journalister og
videreformidlere.
• Selv om vi har et krystallklart og økt fokus på eget innhold
og egne plattformer skal vi også være rå på å legge til rette
for andre medier. Vi skal gi disse de beste forutsetninger for
å produserer redaksjonelt stoff om friidrett. Både i
hverdagen og i mesterskap.
I tråd med det ovennevnte kommunikasjons-togets avgang,
har vi økt fokuset på sosiale medier markant. Og da spesielt i
kraft av innholdsproduksjon på Facebook og Instagram. På
under ett år ble antall følgere på Instagram tredoblet; fra
4000 til 12000. Dette ble først og fremst gjort gjennom enkel
og billig videoproduksjon av utøvernes trenings- og konkur
ranse-hverdag. Fra å ha totalt 63 poster i 2017, gikk vi til å ha
376 i 2018. Disse postene er primært produsert av oss, men
deler av innholdet er også generert av utøverne selv. En
involvering vi opplever som samlende og positiv. Økningen
av innhold er også tilsvarende markant for levende bilder på

Facebook. Der vi før nærmest utelukkende brukte det til en
link-arena for egne tekst-saker har det også her blitt
produsert eget, levende innhold i rikt monn. Høydepunktet i
inneværende periode er videoen “Sju timer på ett minutt” fra
Karsten Warholms trening i Vallhall. Den nådde tett opp mot
400.000 brukere på kort tid - i inn og utland. Det eksemplifi
serer sosiale mediers enorme kraft. Innhold vi styrer selv som
potensielt kan nå ut til folkemengder større enn opplaget til
samtlige norske aviser.
Den satsingen gjorde seg tungt gjeldende under EM i
Berlin i august 2018. Summen av videoer i og bak kulissene
med våre utøvere resulterte i over en halv million visninger
på Instagram og Facebook.
Over 200.000 ble med Karsten Warholm på indre bane da
han heiet fram Jakob Ingebrigtsen til EM-gull. Den egen
produserte videoen gikk senere på TV2-sporten, og har blitt
et slags symbol både på hvordan norsk friidrett ønsker å
framstå og hvor viktig det er selv å skape unikt innhold.
Et åtte minutters intervju, sett i sin helhet av over 30.000,
med gullvinner Jakob Ingebrigtsen på vei hjem fra stadion i
bil, viser det samme.
Vi prøvde oss også med egen podcast fra mesterskapet.
Med blant annet unikt forhåndsstoff med Karsten og Leif
Olav og de tre Ingebrigtsen-brødrene før 1500 meteren.
Dette, og flere andre konsept der vi starter der media slutter,
ønsker vi å videreutvikle i 2019.
I tillegg til lavterskel innholdsproduksjon i sosiale kanaler
slo vi på stortromma med tre timers direktesending av
TINEstafetten på TV2 Sportskanalen fra Bislett Stadion. 13
kamera totalt med live-posisjon i både Bergen og Kristian
sand. Aldri har bredden i norsk friidrett blitt eksponert på
samme måte.
Nettsiden friidrett.no er forbundets egen plattform, og
moderskipet blant de forskjellige plattformer. I tillegg til
hovedsiden har også plattformen egne sider for kretser og
utvalg.
I 2018 hadde friidrett.no 3 176 076 sidevisninger, hvorav
2 290 215 var unike. Google Analytics ble først implementert
på siden i 2017 så det finnes ikke sammenlignbare tall på
årsbasis, men siden har hvis man ser på månedlig utvikling,
en økning fra 2017 til 2018.
Gjennom 2017 og 2018 har også en rekke nasjonale
arrangementer vært streamet og publisert via friidrett.no.
Produksjonen og kostnaden forbundet med dette har ligget
på den enkelte arrangør, og avhengig av produsent har
streamingen vært vidererutet fra friidrett.no til produsentens
plattform.
Høsten 2018 ble Morten Olsen med i en nordisk gruppe
som har sett på mulighetene for et nordisk samarbeid rundt
blant annet tekniske plattform-løsninger for lagring og
distribusjon av levende bilder, samarbeid rundt innholds
produksjon og hvordan man skal kunne skape økonomisk
gevinst gjennom en slik satsing. En innstilling ble lagt frem
på nordisk møte i mars 2019.
Dette arbeidet er en del av det fremtidsrettede arbeidet
som gjøres innen kommunikasjon, for det er helt klart at det
som fungerer og er markedsledende i 2018 nødvendigvis ikke
er det samme bare om få år. Derfor er det viktig å tenke
fremtidsrettet og ikke låse seg til løsninger man ikke selv har
eierskap til, da brukerrettighetene her fort kan endres. Det er

ingen tvil om at fremtidsbildet ikke ser ut som dagens bilde,
men vi føler vi er og har fokus på å være i forkant av
utviklingen rent kunnskapsmessig og at dette også gjenspeiles
og konkretiseres i målene og holdningene om å være det
mest innovative og offensive særforbundet på eget innhold
og det beste særforbundet på å tilrettelegge for media.
Tingperioden var for øvrig de to siste årene av mediaavtalen med NRK som utløp pr 31.12.2018. Kommunikasjon
har bistått generalsekretær i arbeidet med nye media-avtaler
fra 1.1.2019. En ny femårig avtale med NRK som omfatter
bane-friidretten er inngått, og det arbeides med flere avtaler
på forskjellig nivå.
Morten Olsen har i 2017 og 2018 fungert som “Media
Officer” i den norske troppen i forbindelse med innendørsEM i Beograd 2017, ETCH 2017, VM 2017, VM U20 2017,
EM 2018 og EM terrengløp 2018. Dette innebærer blant
annet planlegging og gjennomføring av pressetreff før og
under mesterskapene, samt kontakt ut mot tilstedeværende
og øvrig media.
I tillegg har Knut Skeie Solberg i forskjellige sammen
henger bistått med konkret media-rådgivning mot enkelt
utøvere.
Kommunikasjon har også i tingperioden, på forespørsel,
bistått arrangører av norske mesterskap og andre større
arrangementer i forhold til praktisk og rådgivende mediahåndtering og andre kommunikative oppgaver. Det samme
gjelder internt i administrasjonen, både på Ullevaal og ute i
kretsene.

2.12 Økonomi
Redegjørelse for tingperioden 2017-2018:
Det har vært en god økonomisk utvikling for tingperioden.
Driftsinntektene har økt fra 35 980 000,- i 2016 til 47 811
556,- i 2018. Det er en økning på over 30 % i tingperioden og
i tråd med styrets målsetting.
Styret vedtok for 2017 et budsjett med inntekter på kr.
37.097.038 kostnader på kr. 38.217.000 finansinntekter på
kr. 350.000 og et budsjettert underskudd på kr. 769.962.
Regnskapet for 2017 viser inntekter på kr. 39.612.728
kostnader på kr. 39.738.252 finansinntekter på kr. 538.215
noe som gir et overskudd på kr. 412.691.
Styret vedtok for 2018 et budsjett med inntekter på kr.
42.977.500 kostnader på kr. 43.427.500 finansinntekter på
kr. 450.000 og et budsjett i balanse.
Regnskapet for 2018 viser inntekter på kr. 47.811.556
kostnader på kr. 46.730.573 finansinntekter på kr. 585.444
noe som gir et overskudd på kr. 1.666.427.
Hoveddriveren til økte inntekter og utgifter er de gode
sportslige resultatene. Den positive resultatutviklingen i
tingperioden er omtalt tidligere i styrets beretning, og krever
ytterligere profesjonalisering i alle ledd.
Det er også vedtatt en økt satsing på marked og
kommunikasjon som styret mener skal gi økte inntekter og
derav mer aktivitet.
I tingperioden har styret fjernet egenandel på internasjo
nale juniormesterskap (EM og VM). Det har vært kostnads
drivende, men samtidig et viktig signal om prioritering og
satsing.
Det er først og fremst administrasjonens betydelige
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erfaring med kostnadsstyring av uforutsigbare kostnads
parametere, som er årsaken til at vi i tingperioden bygger
egenkapital. Styret vil fremheve administrasjonens evne til å
være nøkterne i budsjettering og gjennomføring. Styret
bidrar med nøkternhet gjennom å fjerne presidenthonoraret
i denne perioden. Resten av organisasjonen oppfordres til
nøkternhet i sine økonomiske disposisjoner.
En stor del av inntektene til Norges Friidrettsforbund,
både fra samarbeidspartnere og offentlige tilskudd, er knyttet
til prosjekter og øremerkede midler. Dette gjelder f.eks
TINEstafetten, Regionsmidler, Aktivitetsmidler, Spillemidler
til utstyr og midler øremerket funksjonshemmede. Dette
legger store føringer for aktiviteten som Norges Friidretts
forbund gjennomfører.
Friidrettslisensen er en meget viktig bidragsyter til
aktiviteten i friidretten på alle nivå. Samtidig ser vi at
forsikringsutbetalingene knyttet til lisensen øker, noe som
viser at lisensen også er viktig for utøverne.

2.13 Organisasjonsutvikling
Hovedmålsetting
Hovedmålsetting for området: «Norsk Friidrett skal være en
kompetent organisasjon som inspirerer til å ta utdanning,
verv og roller. Det skal jobbes for at flere frivillige på alle nivå
blir tiltrukket til friidrett. Alle ressurser som er engasjert i
Norsk Friidrett skal tilbys muligheter for kompetansehevende
tiltak. Norges Friidrettsforbund skal ha en personalpolitikk
som gjør Norsk Friidrett til en attraktiv arbeidsgiver»
Viktigste innsatsområder:
1. Gjøre gode analyser, evalueringer og statistikk til grunn for
beslutninger
2. De som engasjerer seg i friidretten skal bli sett, anerkjent
og inspirert
3. Tiltrekke seg flere ressurspersoner som vil gjøre et arbeid
for friidretten
4. Sikre at organisasjonen arbeider effektivt og profesjonelt
tilpasset dagens teknologi og behov
5. Norsk Friidrett skal ha klare og tydelige ansvars- og
rollefordelinger i alle ledd
6. Ungdom som har tatt Ung:leder gis tilbud om verv og
oppgaver, og slipper til med sin kompetanse
7. Norsk Friidrett skal tilby kurs og kompetansehevende
tiltak
8. Benytter ressursene i ansatte- og tillitsapparatet i forbund,
krets og klubb optimalt og gjenspeiler de strategiske
satsingsområdene
9. Sikre god deltakelse i politiske prosesser på alle
forvaltningsnivå
Redegjørelse for tingperioden 2017-2018:
Norsk friidretts største aktiva er alle de frivillige som hvert år
legger ned tusenvis av timer for friidretten, enten som leder,
trener, dommer, funksjonær på stevner eller i en annen
funksjon innenfor organisasjonen vår. Uten denne frivillig
heten hadde vi ikke kunnet gi et tilbud til barn og ungdom,
arrangert stevner for eliteutøverne våre eller bidratt til folke
helsen ved at flere hundre tusen deltar i mosjonsløp over hele
landet.
32

For å kunne drive og utvikle en stor organisasjon trengs
det engasjement, kompetanse og en betydelig innsats. For å
lette hverdagen for alle frivillige er det viktig at en alltid har
fokus på å utvikle gode verktøy som gjør hverdagen lettere
for klubbene og alle som bidrar og bruker sin fritid på ulike
områder i organisasjonen. Utvikling av gode digitale
løsninger som kan bidra til dette har vært prioritert, og dette
arbeidet vil fortsette.
Norges Idrettsforbund har startet det såkalte Moderni
seringsprosjektet som har fokus på blant annet dette.
Prosjektet er omfattende og vil gå over en lengre periode og
alle organisasjonsledd i idretten er en del av prosjektet.
Det skjer store endringer i offentlige strukturer der
regionreformen som er vedtatt reduserer antall fylkes
kommuner fra 19 til 11 regioner fra 2020. Norges
Idrettsforbund har vedtatt å følge de offentlige regioner for
sine egne organisasjonsledd og det pågår en prosess på
hvordan særforbundene skal organiseres på regionalt nivå.
De endelige konklusjonene her er ikke gjort i denne
tingperioden. NFIF er i gang med å vurdere hvordan de best
kan organisere seg med de endringer som kommer, og det er
ventet at fremtidig krets/regionsstruktur vil bli fastsatt i neste
tingperiode. Det er startet prosesser i flere kretser der en gjør
vurderinger på hvordan en skal organisere seg i fremtiden for
å kunne gi et best mulig tilbud til klubber og medlemmer
over hele landet.
Kretsene har utarbeidet sine handlingsplaner basert på
vedtatt strategi i NFIF. Disse planene rulleres regelmessig og
er et godt verktøy for å nå målene som er satt. I forbindelse
med fellessamling for kretsledere og daglig ledere i kretsene
har en gjennomgått status på kretsenes handlingsplaner og
delt erfaringer fra kretsenes arbeid. Høstmøte og ledermøte
som er lovpålagte møter er gjennomført med god
representasjon fra kretsene og er viktige møteplasser både
faglig og sosialt for å utvikle organisasjonen.
Norsk friidrett har hatt sportslig suksess i tingperioden og
dette påvirker også organisasjonen. Mange klubber opplever
økt tilstrømming av barn og unge som vil starte med
friidrett, noe som for mange klubber gir utfordringer med å
kunne gi et tilbud til alle som ønsker det.
Det å sørge for at Norsk Friidrett har dyktige ledere,
tilstrekkelig med ressurspersoner innen arrangement, trening
og aktivitet er en stor og vesentlig utfordring å møte. Derfor
anses det som viktig å møte utfordringene med gode tiltak,
inspirasjon, kompetanseheving og god informasjon i
organisasjonen. På denne måten kan vi best tilrettelegge for
at barn, unge og voksne kan drive den idretten de er så glad i
– og som gir mestring, opplevelser og utfordring
Alle klubber i idretten gjennomfører årlig samordnet
rapportering der det også registreres aktivitetstall i den
enkelte klubb/gruppe. For friidrett registrerer vi positiv
utvikling og vekst både på aktivitetstall og antall klubber i
tingperioden:
Antall klubber
2015 869
2016 867
2017 883

Aktivitetstall
74924
77936
86977

Tall hentet fra idrettsregistreringen( Norges Idrettsforbund), klubber som ikke har registrert
aktivitet er ikke med.

Fornøyde medaljevinnere på UM. Foto: Astrid Nordhaug.

Administrasjonen
Administrasjonen i Norges Friidrettsforbund består av de
daglige lederne i kretsene og sentraladministrasjonen på
Ullevål stadion. Vi har svært mange godt kvalifiserte og
engasjerte medarbeidere i norsk friidrett. Det er et mål at
administrasjonen i Norges Friidrettsforbund skal være mest
mulig tilpasset de oppgavene som til enhver tid skal løses.
Dette gjør at mange av medarbeiderne påtar seg oppgaver
som ligger på siden av det som er hovedarbeidsoppgavene,
noe som er en stor styrke for organisasjonen og som gjør at
vi kan ha en meget kostnadseffektiv organisasjon.
Etter en periode med nedbemanning i sentraladministra
sjonen har en denne tingperioden hatt en økning i antall
ansatte. Marked og kommunikasjon har blitt styrket med
større stillingsressurser i tingperioden, noe som har vært
nødvendig for å kunne skaffe større markedsinntekter og
gjøre friidretten mer synlig i mediebildet. Dette har sammen
med gode toppidrettsprestasjoner har bidratt sterkt til at
friidrett er blitt mer synlig i media og dermed også styrker
sitt markedspotensiale.
Det regionale apparatet som består av de daglige lederne i
kretsene, har hatt tilnærmet samme bemanning som forrige
periode. Det er fokus på samarbeid og arbeidsdeling i flere av
kretsene og flere kretser har gode fellesprosjekter både på

idrett og kompetanseutvikling. Dette vil også være viktig
fremover slik at vi utnytter den store ressursen disse
medarbeiderne utgjør på en best mulig måte. Det er i
perioden jevnlig avholdt samlinger for daglige ledere i
kretsen og samling med kretsansatte og kretsledere. Norges
Friidrettsforbund har generelt et godt arbeidsmiljø med god
trivsel og lite sykefravær.

3. Styreoppnevnte utvalg
3.1. Anleggsutvalget
Utvalgets sammensetning: Kalle Glomsaker, Styret/Mandal &
Halse IL (utvalgsleder), Ane Rostrup, Sandnes IL, Anne
Farseth, Styret/IL i BUL, Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø
(leder anleggskontrollutvalget), Runar Tyssebotn, IL Bjarg,
Ole Petter Sandvig, adm., Narve Heggheim,adm. Kjellaug Eik
deltok igjen høsten 2018 etter avtalt pause.
Utvalgets mål er å bidra til å øke friidrettsaktiviteten
gjennom å stimulere til flere og bedre anlegg, sertifisere og
sikkerhetsklarere eksisterende anlegg og være en pådriver i
utvikling av nye friidrettsanlegg. Ved kretsbefaringer benyttes
muligheten til veiledning i drift og vedlikehold, samt
profilering av friidrett og anleggene i lokalpressen. Det skapes
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en møteplass som viser at sentralleddet i NFIF har en
kompetanse som er tilgjengelig for råd og veiledning for
brukere og eiere til enhver tid.
Anleggsutvalget skal være en sentral aktør i debatten om
kunstgress på flerbruksanlegg der friidretten har eller har
hatt en plass for aktivitet, og videre er fokus på å sikre
friidrettens interesser og aktivitetsflater der friidrettens
aktivitetsflater er truet. Dette kommuniseres gjennom direkte
kontakt med brukere, eiere og offentlige myndigheter, samt i
media der NFIF ønsker å fremstå som en faglig samfunns
aktør. Utvalget gjennomføre to anleggsbefaringer i året og
landets kretser får besøk hvert 8.-10. år.
Utvalget skal være tilgjengelig for å delta i møter med
utbygger/planmyndighet når viktige avgjørelser tas som
berører friidrettsanlegg og har også et nært samarbeid med
NIF og Norges Fotballforbund om anleggsutvikling. Å ha en
god dialog med Idrettsavdelingen i Kulturdepartementet om
idrettspolitiske spørsmål knyttet til Friidrettsanlegg anses
som svært verdifullt. Anleggsutvalget består av fagpersoner
med kompetanse om de fleste felt knyttet til bygging og drift
av friidrettsanlegg. Dette gjør anlegget til en viktig støtte
funksjon for sentraladministrasjonen når de skal håndtere
daglige henvendelser fra eiere og brukere av friidrettsanlegg. I
gjennomsnitt får administrasjonen ca. 400 slike henvendelser
i året.

Utvalgets arbeid i tingperioden
I 2017 var det anleggsbefaring på våren i Sogn og Fjordane
og på høsten i Akershus. I 2018 var det Rogaland som ble
befart på våren og Oslo/Akershus sted på høsten. Totalt 39
anlegg ble besøkt og fire rapporter er ferdigstilt. Disse fyldige
rapportene med anbefalinger, detaljerte anleggsbeskrivelser
og god dokumentasjon av banens tilstand, gir et godt grunn
lag for videre oppfølging av anlegget. I tillegg inneholder
rapportene en orientering om anleggsutvalgets mandat og
NFIFs anleggskompetanse i sentraladministrasjonen.

Kunstgress skaper problemer for anleggssituasjonen vår.
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Sertifisering av anlegg blir også tatt med. Rapportene er som
vanlig sendt til anleggseiere, klubber, kommuner, fylkes
kommuner og Idrettsavdelingen i Kulturdepartementet.
Dette er nyttig både som dokumentasjon av anleggenes
tilstand, og muligheten til å knytte kontakter lokalt, som gir
muligheter for videre kommunikasjon mellom sentralleddet
i NFIF og anleggenes brukere og eiere. På en del av befaring
ene har Friidrettskretsene og Idrettsavdelingen i Fylkes
kommunen som styrer spillemidlene, deltatt.
I forbindelse med anleggsbefaringene avholdes det møte i
Anleggsutvalget. I tillegg avholdes hvert år i januar et opp
summeringsmøte for å planlegge året som kommer. Det
betyr at utvalget har avholdt seks utvalgsmøter i ting
perioden.
Anleggsutvalget har i perioden sluttført arbeidet i FriFotgruppa sammen med Norges Fotballforbund. Gruppa har
bestått av Johnni Håndstad som leder, sammen med Kalle
Glomsaker, Ole Petter Sandvig og Narve Heggheim fra NFIF.
Fra NFF har Jon Asgaut Flesjå og Ove Halvorsen deltatt. Vi
har avholdt et møte med Kulturdepartementet og overlevert
vårt bidrag til en veileder for denne type anlegg som nå har
fått sin egen spillemiddelsats. Kulturdepartementet har lovet
å gi ut denne veilederen vinteren 2019.
Styret i NFIF vedtok i november 2017 å nedsette ei gruppe
til å se på sambruk mellom friidrett og fotball på anlegg som
har kunstgress for fotball. Gruppa har avholdt to møter.
Mandatet er å innfri NFIFs strategiske mål om ikke å miste
aktivitetstid på anlegg som får kunstgress, og sikre trygg
friidrettsbruk ved samtidig aktivitet med fotball. Gruppa var i
februar 2019 i ferd med å sluttføre et innspill til Idretts
avdelingen i Kulturdepartementet for å synliggjøre problem
stillingen for friidretten og skissere forslag til løsninger.

Veien videre
Anleggsarbeid er en kontinuerlig prosess. Anleggsutvalget må
i neste periode fortsette oppfølging i henhold til vår

strategiske plan. Her er sikring av fellesanlegg for fotball og
friidrett en viktig arena. Dialogen med Kulturdepartementet
blir viktig, slik at det blir et mer balansert syn på brukertid
og sikkerhet på fellesanlegg som grunnet kunstgress vil få
krav om samtidig aktivitet for begge brukergruppene. Krav
om erstatningsareal og at dette bygges før naturgress/bane
saneres, må fortsatt være det ufravikelige krav som Kultur
departementet må støtte oss på at skal gjelde. Indre Arna og
Nadderud/Rud, samt Marienlyst /Berskau er sikre tema i
neste tingperiode.
Befaringer
Anleggskontrollutvalget vil fortsette sine befaringer. Anleggs
kontrollutvalget ønsker at denne betegnelsen fjernes og at
utvalget i framtida heter Anleggsutvalget. Befaringsleder kan
fortsatt være en annen enn leder av anleggsutvalget. Anleggs
utvalget er villige til å fortsette i en ny periode, og har en
samlet kompetanse som gir NFIF faglig styrke i de saker vi
involveres i.

3.2 Barne-, ungdoms- og integreringsutvalget
Utvalgets sammensetning: Ragnfrid M.N. Llano, leder,
Styret/Laksevåg T&IL, Stine Haugum, Strindheim IL, Randi
Bergh, Haugesund IL, Mari Bjone, IL i BUL Oslo,Cidi Nzita,
Ungdomskomitéens representant/Norna Salhus, Magnus
Trosdahl, administrasjonen.
Utvalgets arbeid
1. Utvikling av friidrettsapp til skoler og klubber
2. Ny støtteordning Lerøy-lekene
3. Ny støtteordning TINEstafetten
4. Ny søkeprosess for tildeling av arrangement til Lerøylekene
5. Ny mesterskapsstruktur
6. Utarbeiding av nye kravkort
Utvalget har brukt mye tid på å diskutere og komme frem til
tiltak for å få friidrett inn i skolen igjen. Appen “Friidrett for
alle” som ble lansert i februar 2019, er en konsekvens av dette.
Utvalget mener at man ved å jobbe mer aktivt mot lærerne,
gi de kompetanse og verktøy som viser hvor lett det er å ha

friidrettsaktiviteter i kroppsøvingstimene, og arrangere
Friidrettens dag, gjør at flere elever blir introdusert til
friidrett. Appen gjør registrering av resultater enkelt og er
gratis å laste ned og bruke. I appen er det også link til
timeopplegg for ulike trinn og de ulike hovedøvelsene i
friidrett. Appen ble utviklet sent høsten 2018 og har blitt
prøvd ut av testklubber og testklasser. Vi har fått mange gode
tilbakemeldinger og vil bruke disse i den videre utviklingen.
Blant annet må det utarbeides flere forslag til timeopplegg på
mellom- og ungdomstrinnet, samt at vi må finne en løsning
på å registrere løpsresultater når mer enn én deltaker løper
om gangen. Det er trykket opp 12 000 hefter med info om
friidrett i skolen og appen, som er tilgjengelig for lærere via
subjectaid.no.
Utvalget har vært med å utarbeide en ny støtteordning for
rekrutteringsarbeidet i tilknytning til TINEstafetten hvor
også klubber har hatt anledning til å søke (kun kretser
tidligere). Arbeidet med å konkretisere rekrutterings
prosessen har også vært viktig, og et sentralt mål har vært å få
innrapporteringen til å være så målbar som mulig. Søknads
massen har vært stor, men resultatet ser vi ikke før i 2019.
Utvalget har også utarbeidet en ny søknadsprosedyre for
arrangører av Lerøy-lekene og har basert på dette tildelt
Lerøy-lekene til nye arrangører. Videre har utvalget hatt fokus
på å utvikle en ny støtteordning for Lerøy-samlingene som
kretsene arrangerer.
I tingperioden har utvalget viet tid til å utvikle og endre
kravkortene slik at disse var i tråd med øvelsesutvalget i
håndboken for barn- og ungdom. Vi har dessuten jobbet mot
å få inn en tekst som omhandler elever med funksjonsned
settelse, og hvordan man går frem for å ta kravene. Parallelt
har det vært viktig for utvalget å implementere de nye
kravkortene inn i skolen, blant annet gjennom den nye appen
eller gjennom konseptet friidrettens dag.
Mesterskapsstrukturen har også vært et prioritert område
for utvalget, og det har vært sett på hvordan man ved
eventuelle endringer av UM-strukturen kan hindre frafallet,
samt flytte fokuset fra mesterskapspress og tetthet til motiva
sjon og sosial faktor. Sammen med toppidrettsutvalget har
man sammen jobbet frem et tingforslag til tinget 2019.

Å utvikle en friidrettsapp for skoler og klubber har vært en av barne- og ungdomsutvalgets viktigste oppgaver gjennom tingperioden.
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Utvalget har jobbet med ulike utviklingsområder for
ungdom innen friidrett som ikke lenger vil satse aktivt. Her
har vi lansert tanken om egne trenerkurs og dommerkurs for
ungdommen. Dette er noe vi har tatt opp med de andre
utvalgene og som vi ønsker å samarbeider videre om.
Det har vært en aktiv periode for utvalget med appen og
mesterskapstruktur som de største sakene. Utvalget har
fungert godt og det har vært rom for mange og gode
diskusjoner.

3.3 Dommer- og arrangementsutvalget
Utvalget har i perioden bestått av: Terje Hoffmann, IL i BUL
(leder), Jan Olav Hay, Tønsberg FIK, Stein Alvær, NornaSalhus IL, Heidi Hvistendal, Tyrving, Ann-Iren Guttulsrød,
Fredrikstad IF (personlig vararepresentant: Nina Roos
Andersen, Søfteland T&IL), Espen Jahren, Asker Skiklubb
(personlig vararepresentant: Stein Kalstad, Nidelv IL) og
ungdomsrepresentant Ådne Elvanes, Dimna IL. Kari Ann
Nygård har vært kontaktperson mot styret og Narve
Heggheim har vært kontaktperson fra administrasjonen.
Den viktigste oppgaven for utvalget er å bidra til at det er
et tilstrekkelig antall kvalifiserte dommere (herunder startere
og kappgangdommere) rundt om i landet. Rekruttering av
nye dommere er fortsatt en hovedoppgave.
Dommersituasjonen må ikke bli en begrensende faktor når
flere barn og ungdom ønsker å bli med i norsk friidrett. For å
lykkes i dette har utvalget blant annet, i samarbeid med
kretsene, satt i gang et prosjekt for å rekruttere yngre
friidrettsdommere. En spørreundersøkelse overfor ungdom
som blant annet har deltatt på Ung:leder-programmet viste
at mange godt kunne tenke å påta seg oppgaver som
dommere, speakere og andre funksjoner ved friidrettsstevner.
En del kretser har dessverre begrenset oversikt over aktive
dommere. Utvalget har derfor, i samarbeid med dommer
utvalgene i kretsene, påbegynt en registrering av dommere
med kontaktinformasjon. Tanken er at registeret også skal
benyttes til å sende nyttig informasjon til dommere om
regelendringer, osv. Målsetningen er at registeret skal være
ferdig i løpet av 2019.
De internasjonale konkurransereglene endres stadig.
Utvalget har i perioden foretatt en fullstendig gjennomgang
og oppdatering av den norske oversettelsen, og hvor det også
er innarbeidet nyttige kommentarer til sentrale
bestemmelser. Den norske oversettelsen publiseres i
Friidrettens håndbok og på friidrett.no.
Også utøvere, trenere, lagledere og andre som er i
befatning med friidrett vil også ha behov for kunnskap om
konkurranseregler, NM og UM reglement, osv. For dette
formål har utvalget lagt ut en presentasjon: «Friidrettens
regelverk for utøvere og ledere» på friidrett.no.
Utvalget har også foretatt en fullstendig gjennomgang av
NM-reglementet og fremmet forslag til styret om endringer.
I perioden har utvalget vedtatt/oppdatert kursplaner for
kretsdommerkurs, forbundsdommerkurs,
forbundsdommerkurs for startere, forbundsdommerkurs for
kappgangdommere og for instruktører for dommerkurs.
Oppdaterte kurs er tilgjengelig på friidrett.no for
kretsdommere, forbundsdommere og startere. I
kretsdommerkurset er kappgang inkludert. E-læringskurs
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foreligger også på internett for kursdeltakere og andre som
ønsker å forstå mer av friidrettens konkurranseregler.
Det arrangeres årlige dommerseminar med ca. 30
deltakere fra kretsene og andre inviterte hvor aktuelle
dommerspørsmål behandles. Dommerseminaret er et viktig
tiltak for kommunikasjon og utvikling av friidrettsdommere.
I januar 2017 ble seminaret gjennomført under kompe
tansehelgen i Stavanger og i november 2018 i forbindelse
med kompetansehelgen på Gardermoen.
Prisen «Årets dommer», som ble delt ut på Friidretts
gallaen i forbindelse med Kompetansehelgen, ble for 2017
tildelt Tor Charles Holmgren, IK Hind, og for 2018 Nils
Kristen Wiig, Ull/Kisa IL.

3.4 Ungdomskomitéen
Ungdomskomitéen har i perioden hatt følgende medlemmer:
Mathias Ludvig Vangsnes, Oppegård IL (leder), Cidi Nzita, IL
Norna Salhus, Ida Cathrine Bjune, Tønsberg Friidrettsklubb,
Ådne Elvanes, Dimna IL og Tuva Fløan, Strindheim IL

Representasjon
Ungdomskomiteen har vært representert i følgende
styringsgrupper/utvalg: Barne-, ungdoms- og integrerings
utvalget, dommer- og arrangementsutvalget og Sommerleirgruppen. Arbeidet og aktiviteten som skjer i disse utvalgene
ses på som sentral for oss i ungdomskomiteen.
Det ble i 2018 gjennomført sommerleir i Skien idrettspark
og Cidi Nzita og Ida Cathrine Bjune var blant lederne. Ida
har senere blitt engasjert som leder for Sommerleir 2019.
Ungdomskomiteen var representert på Olympisk akademi i
2017 og 2018 regi av NIF, hvor Cidi og Mathias Ludvis
Vangsnes deltok. Via dette deltok de også aktivt i samrådet
for moderniseringsprosjektet til NIF.
Gjennom representasjon i Styret til NFIF har ungdoms
komiteen deltatt på leder- og høstmøter i 2017 og 2018, samt
Friidrettstinget 2017 hvor vi også avholdt Ungdomstinget.
Cidi representerte i år ungdomskomiteen under Young
Leader Forum under EM i Berlin. En samlingsarena for
engasjerte ungdom fra hele Europa.
Tilstedeværelse
Ungdomskomiteen har vært tilstede på hoved-UM utendørs
og innendørs og Lerøy-lekene i 2017 og 2018. Vi har holdt
stand på noen av mesterskapene, samt aktivt bidratt til å spre
innhold på NFIF sine sosiale plattformer. Det har også vært
viktig å fremme ungdomskomiteens arbeid og verdier.
Vi har også vært tilstede på andre sentrale stevner rundt i
Norge som Bislett-Games og hoved-NM.
Markedsføring
Sosiale medier har vært en viktig arena for ungdoms
komiteen i perioden. Facebook og Instagram har fungert
som ungdomskomiteen sine viktigste informasjonskanaler.
Sammen med å aktivt bidra på Snapchatten til Norsk
Friidrett under stevner som UM og Jr. NM. Gjennom
perioden har vi også klart å øke antall følgere vi når ut til på
begge plattformene. Gjennom ungdomskomiteen sine
plattformer har vi også aktivt delt friidrettsrelaterte arrange
ment og konsepter rettet mot ungdom. Som for eksempel
Sommerleir, Plogging, Lerøy-lekene, UM, Athletix, med mer.

Sommerleir
Det ble i 2017 lagt ned en stor innsats for å forsøke å redde
sommerleiren, men leiren måtte dessverre avlyses pga for få
påmeldte. Dette førte til at det ble brukt mye krefter fra
ungdomskomiteen inn mot 2018 for å heve sommerleir og
øke påmeldingen. Dette fordi sommerleir er et svært viktig
tilbud til ungdom i en alder hvor det forekommer stort
frafall. Sommerleir et viktig tiltak for å kunne skape miljø på
tvers av klubber og gi et sommerminne til friidrettsglad
ungdom. Ungdomskomiteen ser det derfor som en viktig
oppgave å heve kvaliteten på sommerleir og gjøre dette til et
godt tilbud for friidrettsungdom i Norge.
Ungdomskomiteen har i perioden hatt en omprioritering
på møtevirksomhet og gått over til bruk av skype. Slik har
ungomskomiteen totalt gjennomført 12 møter når man
legger sammen fysiske og skype møter. Fra administrasjonen
har Tonje Svenneby vært kontaktperson for ungdoms
komiteen. Mathias har deltatt på styremøtene til NFIF og har
hatt representasjonsoppdrag i forbindelse med mesterskap
og kretsting.

3.5 Motbakkeløpsutvalget
Motbakkeløpsutvalget har i tingperioden vore samansett av:
Jostein Hatteberg, Rosendal Turnlag (leiar), Torun Øvergaard
Aarvik, IL Gneist og Jarl Gaute Aase, IL Skjalg. Utvalet har
hatt ti protokollførte møter i tingperioden. Møta skjer pr
telefon eller via epost, då vi diverre ikkje har hatt økonomiske
ressursar til anna.
Stor aktivitet i motbakkeløp
Også i denne tingperioden har det vore stor aktivitet innan
motbakkeløp sjølv om veksten i arrangement kanskje har
flata noko ut. Totalt sett er det likevel god aktivitet både i
mosjons- og konkurranseklassane. Antal løp ligg på rundt
150 på årsbasis.
Motbakkeløp har fått ei auka mediainteresse, noko som
gjer arrangementa attraktive for mindre sponsorar som
ynskjer å profilera seg både mot mosjon, folkehelse og
konkurranseaktivitet. Bakgrunnen for oppturen i motbakke
er at den kan opplevast av born, unge og eldre - i same løype
og til same tid – uavhengig av ambisjonar. Dette saman med
flotte naturopplevingar, gjer motbakkerørsla unik, og er
årsaka til at motbakkeløp er blitt ei god merkevare.
Fleire aktørar utanfor idretten har vore på banen og vil
starta opp motbakkeløp med konkurranseklassar. I mange
tilfeller har kretsane der dette har vore ei utfordring, bidrege
til at arrangementa føregår innan lag som er tilslutta Norges
Friidrettsforbund. Fleire nye klubbar er innmelde i organisa
sjonen som fylgje av dette.

NM og Norgescup
Utvalet har vidareført den tradisjonsrike Norgescupen i
motbakkeløp med bra deltaking. Cupen består av løp som
blir lagt inn i eksisterande etablerte arrangement, og det har
vore køyrt ei open utlysing der alle arrangørar kan søkja om
å få tildelt løp i Norgescupen.
Antal søkjarar til å få arrangement i cupen har vore stabilt,
noko som viser at det er viktig å vidareutvikla konseptet.I
perioden har Norgescupen, som går under namnet Norsk
Motbakkecup, vore utan hovudsponsor. Nettportalen www.

motbakkecup.no som vart etablert for ein del år sidan, er
samen med www.friidrett.no gode informasjonskanalar for
cupen.
NM motbakkeløp vart i 2017 arrangert i Ulvik, medan
NM i 2018 gjekk i Treungen. Desse arrangementa inngjekk
òg i Norgescupen. Deltakinga på arrangementa var god, men
deltakinga i juniorklassane kunne vore betre. For desse har
ein lagt inn ein eigen cup med samanlagtpremiering i
Norgescupen.
Kvaliteten og konkurransen mellom deltakarane i Norges
cupen er blitt jamnare, og syner at norske motbakkeløparar
har teke eit stort steg framover. Enkelte av utøvarane våre har
synt godt igjen i fleire konkurransar med den internasjonale
eliten.

Internasjonale meisterskap
I EM 2017 i Kamnik - Slovenia, sprang Johan Bugge, Eidsvåg
IL inn til sjetteplass i seniorklassen Her vart elles Torstein
Tengsareid, Egersund IK nr 27, og Stian Øvergaard Aarvik nr
35 i hard konkurranse med 68 deltakarar. I dameklassen
sprang Karoline Holsen Kyte, Førde IL, inn til ein fin fjerde
plass, medan Eli Anne Dvergsdal, IL Gular, greidde ein 13.
plass og Anita Iversen Lilleskare, BFG Bergen Løpeklubb ein
33. plass i skarp konkurranse med 64 andre deltakarar. I
juniorklassen gjorde Julie Marie Larsen, Sarpsborg IL, eit bra
løp og plasserte seg som nr 12 i hard konkurranse med 39
andre juniorar.
I VM 2018, som gjekk i høgda i Canillo, Andorra, gjorde
dei norske herrane ein strålande flott innsats då dei greidde
ein fin tredjeplass i lagkonkurransen, etter Uganda og Italia.
Individuelt fekk Johan Bugge, Mosvik IL, ein sterk femte
plass, medan Torstein Tengsareid, IL Skjalg vart nr 18 og
Håkon Skarsholt, Andebu IL, nr 19 og Stian Øvergaard
Aarvik, IL Gneist, nr 30 i skarp konkurranse med 106
konkurrentar.
I kvinneklassen sprang Karoline Holsen Kyte, Førde IL inn
til ein 25. plass, og Eli Anne Dvergsdal, Varegg Fleridrett, inn
til ein 45.
I juniorklasse sprang debutanten Per-Christian Færøvik
Grieg, Varegg Fleridrett inn til ein 16. plass i konkurranse
med 64 sterke konkurrentar, medan Julie Marie Larsen, IK
Tjalve, oppnådde ein 21. plass i konkurranse med 56
utøvarar frå heile verda.

3.6 Serieutvalget
Serieutvalget har i perioden 2017-2018 bestått av Bjørge
Pedersen (leder) Bergens TF, Petter Wessel, Nittedal IL, Tore
Bredesen, Snøgg Friidrett, Helge Brueland, IL Skjalg, Stian
Flo, Sørild FIK. I tillegg bidrar enkeltpersoner med flott
innsats. Spesielt vil vi nevne Børre Lilloe som gjør en
fantastisk jobb med innhenting av utenlandske resultater og
Stein Fossen som kvalitetsikrer landets største krets
Hordaland.

Utvalgets arbeid
Utvalget fordeler arbeidet ved å gi medlemmene ansvaret for
bestemte kretser. Vi mottar alle resultatlister fra kretsene, og
setter selv opp serielagene på bakgrunn av dette. Vi forsøker å
gjøre serien ”levende” ved å publisere foreløpige poeng
stillinger løpende på NFIFs hjemmeside gjennom sesongen.
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Det norske herrelaget som kunne juble for bronse i lagkonkurransen i VM i 2018. Foto: Torun Aarvik

På den måten kan lagene selv se hvordan de ligger an, og de
vil også ha muligheter til å forbedre seg. Det er utvalgets
inntrykk at dette blir godt mottatt, og vi ser at flere lag
etterapproberer stevner sent i sesongen nettopp for å
forbedre serieresultatet. Etter utvalgets syn er dette positivt
for norsk friidrett. Det stimulerer til styrking av klubbfølelse,
og til en viss grad også til økt allsidighet.
Mange arrangører sender resultatlister elektronisk svært
kjapt etter at stevnet er ferdig. Det er veldig bra. Fortsatt
gjenstår noe, og vi må dessverre fortsatt bruke tid etter
sesongslutt på å etterspørre manglende resultatlister. Det
forsinker tidspunktet for ferdigstillelse av serien noe, og
bidrar dessuten til merarbeid.
Serien favner alle friidrettsresultater ut fra et senior
perspektiv, og kan som sådan fungere som måleparameter for
bredden i norsk friidrett. Antall lag over utvalgets minimums
grense på 5.000 poeng var 330 i 2017 og 321 i 2018. Det er en
nedgang fra 2015 og 2016, hvor det i begge år var 343 lag over
grensen. Det er også langt bak toppnoteringen på 380 lag i
2006.

Framtidsutsikter
Friidrettstinget vedtok i 2017 at innendørsresultater skal tas i
bruk i serien. Serieutvalget støtter det synet, samtidig som vi
tydelig ga uttrykk for at vi ikke har kapasitet til å implemen
tere endringen før forbedret elektronisk rapportering av
statistikk med direkte kobling mot seriepoeng foreligger.
Administrasjonen i forbundet har utvist forståelse for og
aksept for dette.
Det jobbes med slike løsninger, og når de foreligger, vil det
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være naturlig å endre seriesesongen slik at den følger
kalenderåret. Det vil videre være nødvendig å justere
øvelsesutvalget slik at typiske innendørsøvelser som f.eks.
60m og 60m hekk inntas, herunder må det også utarbeides
poengtabeller for nye øvelser.

3.7 Statistikk-og Rekordutvalget
Utvalget har hatt følgende sammensetning i perioden: Jo
Nesse, Tyrving (leder), Trond Engevik, Nittedal, Ole Petter
Sandvig, IK Tjalve, Jan Jørgen Moe, IK Tjalve, Tore Johansen,
Kjelsås IL, Stein Fossen, Fri IL, Rolv G. Gitlestad, Lyngdal.
Utvalget har i sitt arbeid hatt meget god støtte fra en rekke
entusiastiske statistikere, i første rekke Bernt A. Solaas og
Helge Brueland, IL Skjalg, Willy Hauge, Minerva IS, Bjarte
Bogstad, IL Gular, Tore Bredesen, Snøgg Friidrett, Erling
Andersen, Søfteland TIL og Børre Lilloe.

Løpende statistikk
Den løpende statistikken er jevnlig ajour og stadige forbed
ringer av rutinene gjør at det meste av oppdateringene kan
gjøres via direkte overføring av resultatlister til statistikk
systemet.
Antall rapporterte resultater i systemet, ikke minst fra
innendørssesongene der fremveksten av nye haller har gitt
friidretten helt nye rammebetingelser, har stort sett økt jevnt
de siste årene, men utvalget understreker at det var en kraftig
tilbakegang i deltakelsen i de fleste større stevner og dermed i
det totale antall innrapporterte resultater i 2018.

Historisk statistikk
Friidrett er en av de mest målbare idrettene, og statistikk er
derfor en viktigere bestanddel av friidretten enn av de fleste
andre idretter. Mulighetene til samle inn resultatene som
ligger til grunn for statistikkene har vært i rivende utvikling –
ikke minst de siste årene hvor resultater i stor grad er
tilgjengelig på nettet. Med denne utviklingen har også gamle
avissider i stor grad blitt tilgjengelige, og SRU’s armada av
dedikerte entusiaster har grepet sjansen med begge hender.
Det omfattende arbeidet med oppgraderingen av den
historiske statistikken på friidrett.no har fortsatt i perioden.
Tore Johansen holder i prosjektet med Rolv G. Gitlestad,
Bernt A. Solaas og Stein Fossen som de mest iherdige
arkeologene i gamle kilder. Et vell av årsstatistikker for
tidligere år på klubb-, krets- og forbundsnivå i tillegg til aviser
og andre oppslagsverk er trålet igjennom. Internasjonale
kontaktnett er også trukket inn i arbeidet. Her er statistikker
helt tilbake til 1880-tallet oppdatert og gruppen har nå
unnagjort årsstatistikkene for 1883-1910 og for 1940-1959, og
arbeidet med 1960-1967 nærmer seg avslutning. Øvrige
årganger vil suksessivt bli oppdatert i de neste rundene.
Systemarbeid
Etter mange år med varierende grad av manuelle systemer
for føring av forbundets ulike statistikker, har vi de siste årene
bygget ut moderne datasystemer for enklere og raskere
oppdateringer. Ole Petter Sandvig gikk foran i denne
utviklingen og de siste årene har Trond Engevik først utviklet
systemet som nå tar seg av all den løpende statistikken, og
mot slutten av tingperioden også startet migreringen fra de

gamle lagringsmediene til det nye, elektroniske systemet.
Allerede i 2019 vil vi derfor kunne hente opp Alle Tidersstatistikk og forhåpentligvis de fleste av årsstatistikkene i
samme system som vi har hatt de løpende årsstatistikkene de
siste årene.
Dette vil representere enda en milepæl i det omfattende
arbeidet som gjort av entusiaster på fritiden gjennom mange
år og som representerer en arbeidsmengde som kan måles i
mange årsverk. På sikt vil systemet også kunne ta seg av serie
rapporter – trolig også mesterskapsoversikter og biografier.
Forhåpentligvis vil dette også frigjøre krefter til å
bearbeide de omfattende datamengdene til mer kvalitative og
kvantitative analyser av utviklingstrekk i norsk friidrett.
Avslutningsvis bemerkes at utvalgets medlemmer som
vanlig også har forestått seeding og speakertjeneste på en
rekke mesterskap og større stevner.

3.8 Toppidrett- og talentutviklingsutvalget
Toppidrettsutvalget har i perioden hatt følgende
sammensetning: Anne Farseth, IL i BUL (leder), Hanne
Haugland, Olympitaoppen, Henrik Carstens, styret/
Trondheim friidrett, John Ertzgaard, IK Tjalve, Lars Ola
Sundt, Trenerforeningen/Kolbotn IL/Groruddalen IF, Håvard
Tjørhom, administrasjonen (til 1.9.2018), Erlend Slokvik (fra
10.9.2018), administrasjonen og Ståle Jan Frøynes,
administrasjonen.
Arbeidet i utvalget har bygget videre på den sportslige
planen som ble vedtatt høsten 2014 og forbundets strategi for
perioden 2015- 2020.

Henriette Brynthe, Romerike Ultraløperklubb, med
seierskransen rundt halsen som vinner av NM
Ultraterreng i Meråker i 2018.
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I 2016 behandlet utvalget, og ga tilslutning til, den nye
toppidrettssjefens forslag til satsingsmodell. Modellen bygger
på en tredeling med Team Tokyo som den øverste
satsingsgruppen, etterfulgt av Team Berlin (nå videreført i
Team Paris) og rekrutteringslandslaget.
Utvalget har brukt mye tid på krav og kriterier for inter
nasjonale konkurranser og mesterskap, samt prioriteringer
av mesterskap i forhold til alder og utvikling. Andre saker til
behandling i utvalget har vært prinsipper for uttak og ulike
spørsmål knyttet til prioriteringer rundt forbundets
toppidrettssatsing.

3.9 Ultraløpsutvalget
Utvalget har i perioden 2017-2018 bestått av Sharon
Broadwell, SK Vidar (leder frem til oktober 2017), John
Henry Strupstad, FIK Ren-Eng (leder fra oktober 2017), Olav
Engen, Romerike Ultraløperklubb, Marit Berg Bjerknes,
Romerike Ultraløperklubb, Ragnar Nygård, Romerike
Ultraløperklubb og Runar Gilberg fra SK Vidar.
Ultraløpsutvalget har i perioden 2017-2018 jobbet mye
med tilrettelegging av deltagelse i internasjonale mesterskap
og utfordringer knyttet til utvalgets økonomi. Økonomien har
bedret seg noe utover i perioden, ettersom NFIF har bidratt
mer inn i utvalget de siste to årene. Utvalget kommer til å
fortsette arbeidet inn mot NFIF sentralt for økte bevilgninger
- og dermed lavere egenandeler for utøvere til mesterskap.

Sterk vekst
Også i denne toårsperioden har ultraløping som gren hadde
en formidabel vekst i Norge. Antall norske ultraløp har vokst
fra 41 i 2016 til 51 i 2018, mens deltakelsen i de norske løpene
i toårsperioden har vokst fra 3443 starter i 2016 til 4015
starter så langt i 2018 (per 10.12.18, ett løp gjenstår). En
svært tydelig trend er at “flatløping” har stabile deltakertall
mens terrengløping øker for hvert år.
Norske mesterskap
Det har vært avholdt fire norske mesterskap i perioden; 100
km på Undheim i 2018 (17 deltakere), 24-timers i Oslo 2017
(82 deltakere), ultra terreng i Telemarks tøffaste, 2017 (77
deltakere) og Meråker mountain challenge i 2018 (63
deltakere). Antallet deltakere dreier seg her kun om NMklassene.
Akkurat som den generelle utviklingen i terrengultra er
det lettere å finne nye arrangører til NM i denne disiplinen
enn for 100 km og 24-timers. Utvalget ønsker likevel å
fortsette med dagens NM-program som tilsier NM terreng
hvert år og NM24 timers/NM100 km annethvert år.
Internasjonale mesterskap
Ultraløpsutvalget har konsentrert arbeidet om de tre lengste
distansene; 24 timers løp, 100 kilometer og terrengultra.
Dette er også de internasjonale mesterskapsdistansene.
I perioden har Norge vært representert med 19 starter
på de internasjonale mesterskapene, og med flere gode
resultater. Her kan nevnes spesielt Didrik Hermansens
15.plass under VM 100km i Sveti Martin Na Muri, Kroatia
(2018), Bjørn Tore Tarangers 7.plass under EM 24t i
rumenske Timisoara (2018) og Tom Erik Halvorsens 14.plass
under VM terrengultra i spanske Penyalgosa (2018).
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Fra og med 2019 har utvalget skjerpet kvalifiserings
kravene ytterligere for deltagelse i internasjonale mesterskap.
For 24-timers og 100 kilometer er de nye kravene tilsvarende
IAUs A-krav. Vi åpner også for å sende utøvere til VM 50km.
Kravene for deltakelse settes også her lik IAUs A-krav.

Økonomi
Etter å ha mistet Hytteplan som sponsor i 2015 hadde
Ultraløpsutvalget svært dårlig økonomi i 2015-2016. Uten en
sponsor var landslagsutøvere nødt til å betale for hele turen
til mesterskap selv, i tillegg til kostnader knyttet til å sende
lagleder og support-team. De høye egenandelene førte til en
del misnøye blant landslagsutøvere.
I 2018 fikk ultraløpsutvalget 50.000 kroner fra forbundet
til bruk i forbindelse med mesterskap, utmerkelser m.m.
Dette har bidratt til lavere egenandeler, selv om disse fortsatt
oppleves som høye for en del utøvere (i størrelsesorden 35006000, avhengig av hvor mange utøvere som sendes, hvor
mesterskap har vært avholdt - og behovet for mange/ få i
støtteapparatet). For 2019 har utvalget blitt tildelt kr 60.000
(hvorav kr 10.000 til drift av utvalget). Sammen med
skjerpede krav til uttak (sannsynlig med færre som sendes til
mesterskap) vil dette kunne gi noe lavere egenandeler.

3.10 Veteranutvalget
Utvalet har i tingperioden vore samansett slik:
Johnny Solheimsnes, Jølster IL, utvalsleiar. Leiar for
underutval «informasjon og organisasjon». Web og sosiale
media. Kontakt NM-arrangørar, møteinnkalling, reglementsoppdatering m.v.
Grete Rivenes, Tønsberg FIK, leiar utval «internasjonale
reiser og arrangement», drakter.
Torrey Enoksen, Lyngdal IL, sekretær, Web og sosiale
media. Internasjonale reiser og arrangement.
Stein Fossen, IL Fri, Veteranstatistikken. Web.
Kalle Glomsaker, Mandal, Styret, Internasjonale reiser og
arrangement.
Harald Nygård, FIK AKS-77, Kassèrar, Medaljar og
premiar.
Jan Rolstad, T&IF Viking, Kappgang. Reglement,
arrangement og retningslinjer.
Arne Warem, Gjesdal IL, Veteranserien.

Møter
Veteranutvalet (VU) har to større møter i løpet av året. I
tillegg prøver vi å få til mindre møter i samband med NMarrangementa. Elles har vi god kontakt om enkeltsaker via
epost og telefon.
Kontakt- og informasjonskanalar
Veteransidene på www.friidrett.no er VU sin hovedkanal for
informasjon. Elles vert Facebook brukt til «ad-hoc-disku
sjonar» og informasjon, samt for å tipse om nye saker på
web-sida.
Økonomi
VU har ein forholdsvis kontrollèrbar økonomi utan rom for
dei store aktivitetane. Ein har i perioden greid å bygge opp
ein «buffer» for å kunne ta større innkjøp av t.d. medaljar og

drakter. Våre inntekter er frå NM-arrangementa (del av
startkontingent) og frå sal av medaljar og drakter. I tillegg
mottek vi litt støtte frå Friidrettsforbundet sentralt. Vi har no
funne plass til å dekke delar av utgiftene reise-leiarane har på
dei internasjonale meisterskapa. Vi har elles oppretta eit
«arrangør-honorar» på kr. 10.000,- til arrangørane av
hovudmeisterskapa - ute og inne.

Arrangement
Å finne arrangørar til dei to hoved-meisterskapa medfører
ein del arbeid. Men, vi har så langt lukkast å finne desse
kvart år. Vi takkar alle desse for å ta på seg meisterskapa og
håpar at dette var så positivt både økonomisk og elles, at vi
kan få komme tilbake om nokre år.
I tillegg til desse tek vi initiativ til andre og mindre stevner
og meisterskap, som kast-5kamp og 4/5-kamp.
Gjennomførte og kommande meisterskap i tingperioden:
År
Utandørs Innandørs
2017 Knarvik
Nes Arèna
2018 Stjørdal
Grimstad
2019 Modum
Nes Arèna

Aktivitet
VU si hovudoppgåve er å støtte opp om og skape aktivitet for
vår del av friidretten. For uten dette med å finne arrangørar
til meisterskapa har følgjande hovudtema vore arbeidd med i
perioden:
- Reiser til internasjonale meisterskap.
- Verving av nye utøvarar til veteran-friidretten.
- Veteranserien.
- Statistikkarbeid.
Internasjonale meisterskap i perioden
Oppslutninga om dei større internasjonale meisterskapa
varierer med reiseavstandane. Mange av deltakarane våre

held høgt internasjonalt nivå, og sett i høve til tal deltakarar
hevdar «vesle» Norge seg svært godt.
Internasjonal deltaking og prestasjonar i 2017 og 2018
EM utandørs, Århus, Danmark, 27. Juli – 6. August 2017:
13 gull-, 15 sølv- og 16 bronsemedaljar. 90 norske utøvarar.
12. beste nasjon!
EM innandørs, Madrid Spania 19.-24.mars 2018:
6 gull-, 8 sølv- og 6 bronsemedaljar. 31 norske utøvarar.
Nordisk utandørs, Borås – Sverige, 6.-8. juli 2018.
68 gull, 55 sølv og 44 bronsemedaljar. 80 norske utøvarar.
VM utandørs, Malaga – Spania, 4. – 16.september 2018:
11 gull- 10 sølv- og 8 bronsemedaljar. 25 norske utøvarar.

Veteranseriane:
2017:
1. divisjon menn:

1. Tønsberg FIK,
2. GTI Stavanger, Bækkelaget SK.
1. divisjon kvinner: 1. Tønsberg FIK, 2. Florø T&IF,
3. GTI Stavanger.
2018:
1. divisjon menn: 1. Tønsberg FIK, 2. GTI Stavanger,
3. Bækkelagets SK
1. divisjon kvinner: 1. Tønsberg FIK, 2. Florø T/IF,
3. Larvik T&IF.

Avslutning
Veteranane er viktig for norsk friidrett på mange måtar.
Mange av våre utøvarar er, ved sida av å drive idrett sjølv,
også aktive som leiarar og trenarar i sine lag. Vi finn
veteranane overalt som sentrale personar i dei mange
arrangementa som er rundt om i landet.
Gjennom veteran-idretten knyter ein band og kamerat
skap som varer livet ut, der også folkehelse-perspektivet er
sentralt.
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4. Styrets konklusjon
Tingperioden 2017-2018 var full av høydepunkter for norsk
friidrett. Gull og bronse i VM i London med Karsten
Warholm og Filip Ingebrigtsen. Jakob Ingebrigtsen med to
gull i EM i Berlin. Karsten Warholm med gull i EM i Berlin.
Karoline Bjerkeli Grøvdal med flere mesterskapsmedaljer og
nærmere verdenstoppen. Henrik Ingebrigtsen tilbake på
seierspallen i mesterskap med sølv i EM i Berlin. Jakob og
Filip Ingebrigtsen med fantastiske prestasjoner og gull i EM i
terrengløp. Store tropper til internasjonale juniormesterskap,
mange finaleplasser og medaljer.
NFIF har en modell som har fungert over tid. Den handler
om å samle utøvere og deres trenere flere ganger årlig for å
utveksle erfaring, kvalitetssikre treningsopplegget og gjøre
benchmark mot “beste praksis”. Denne modellen har gitt
resultater i hele norsk friidrett og det er viktig at vi fortsetter
med denne satsingen.
I NFIF optimaliserer vi opplegget rundt utøvere i elite
gruppen, kjent som Team Coop Tokyo. Her inngår “tett
oppfølging” og derav kontrakt med treneren, som en del av
denne optimaliseringen. Vi har også kontrakter med en rekke
fagansvarlige, og flere kretser har kontrakter med trenere inn
mot regionale prosjekter. NFIF har profesjonalisering av
treneren som et strategisk arbeidsområde. Her har vi en vei å
gå for å strukturere og samordne oss i norsk Friidrett. Det er
styrets ansvar å sette retning og dette skal det jobbes videre
med.
Vi vil også gi honnør til arrangørene av alle våre mester
skap. Det har vært flotte arrangement som norsk friidrett er
stolte av. Flere tusen frivillige har vært involvert som funksjo
nærer i de norske mesterskapene i tingperioden. De frivillige
er en unik ressurs og en bærebjelke i det norske samfunnet.
Vi ser derfor med uro på NIFs moderniseringsprosjekt og de
frivilliges rolle inn i fremtidens organisering av norsk idrett.
“Uroen” er relatert til innføring av næringslivsprinsipper i det
frivillige arbeidet, med fare for å profesjonalisere og
effektivisere bort dugnadsinnsatsen. NFIF skal være en
pådriver for at så ikke skjer. NFIF er i gang med å endre egen
organisasjon og vi må ta oss tid til prosessen. Enhver
organisasjonsutvikling i norsk idrett må ta utgangspunkt i de
ressursene vi rår over og hvordan vi skal kunne benytte disse
best mulig. Det gjelder også vår prosess i NFIF. Vi skal se på
hele organisasjonen og hvordan vi kan bruke kreftene våre til
det beste for utvikling av idretten vår.
NFIF mener at det å arrangere internasjonale mesterskap
vil være med på å inspirere utøvere, trenere, klubber, frivillige,
dommere og generelt hele organisasjonen til videre utvikling.
Vi mener at det vil gi oss “mere friidrett” (vekst) og at det er
viktige talent- og breddetiltak for norsk friidrett. NFIF har
søkt U23 EM i 2021 sammen med Bergen kommune med
Bergens Alliansen som arrangører. Dette blir avklart første
kvartal 2019. Sandnes skal være arrangør, sammen med NFIF,
av første divisjon European Team Championship i 2019.
Begge disse arrangementene vil utvikle norsk friidrett. Vi skal
fortsette å utvikle organisasjonen og anlegg slik at vi kan få
flere internasjonale mesterskap til Norge.
TINEstafetten fortsatte suksessen i denne tingperioden og
satte rekord med mer enn 110 000 deltagere. TINEstafetten
er med det verdens største friidrettsarrangement. Høsten
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2018 ble vi enige med TINE om å fortsette å videreutvikle det
fantastiske konseptet i en ny treårsperiode. Dette er viktig for
norsk friidrett.
Et annet viktig arbeidsområde for styret har vært anleggs
situasjonen. Det som har vært prioritert er
kunstgressproblematikk, fleraktivitets utendørsanlegg,
friidrettshaller, samt befaring og oppfølging av anlegg i drift.
Vi har bygget opp en solid egenkapital, og god egenkapital
er god å ha for å møte utfordringene vi kommer til å møte i
årene fremover. Det er viktig å fortsette å holde kostnadene så
lave som mulig, men samtidig må også aktivitetene fortsette.
Vi har med COOP fått på plass ny generalsponsor. Vi har økt
antall samarbeidspartnere og opplever at det er mange som
har troen på og vil samarbeide med Norges Friidretts
forbund. Vi har fått ny utstyrsleverandør i 2018, og har
inngått en såkalt “internasjonal avtale” med Puma, en avtale
som strekker seg helt frem til 2024. Puma satser virkelig på
norsk friidrett.Videre har vi inngått ny avtale med NRK som
sikret overføringer og satsing på nasjonale og internasjonale
konkurranser i Norge.
Den strategiske planen Norsk Friidrett mot 2020 er
videreført og planen følges opp kontinuerlig. Kompetanse er
viktig, vi trenger både flere ledere, trenere og dommere i
årene som kommer. Dette arbeides det med hele tiden og
arbeidet må også fortsette i neste periode.
Identiteten til NFIF som samfunnsaktør har vært viktig i
denne tingperioden og blir viktig i fortsettelsen. Noe av
denne identiteten handler om økonomi som barriere. Det er
dokumentert at det stadig er flere barn i Norge som vokser
opp i familier med svak økonomi. Dette kan resultere i at
barn og unge blir utelatt fra aktiviteter og trening fordi de
ikke har råd. Norsk friidrett skal ta ansvar og bidra til at
økonomi ikke skal være en barriere for idrettsglede, vennskap
og alt det gode vår idrett kan bety for barn og unge. Vår
visjon er «Friidrett for alle - hele livet” og hele organisasjonen
skal være med i arbeidet mot denne visjonen.
Antidopingarbeidet er sentralt i internasjonal friidrett. I
tingperioden har IAAF markert seg fremst i kampen mot
doping og har holdt fast på utestengelsen av Russland
grunnet manglende antidopingsystem og dopingkulturen.
Europapresident Svein Arne Hansen har sammen med det
europeiske friidrettsforbundet startet kampanjen “I run
clean” som er et program som alle utøvere må gjennom for å
bli startberettiget. I Norge bygger “Rent særforbund” på de
samme prinsippene, men omfatter også støtteapparat og
ledere. NFIF ble sertifisert som “Rent Særforbund” i denne
tingperioden. Kampen mot doping fortsetter med
uforminsket styrke. Vi er stolte over å være på lag med IAAF
som står fremst i denne kampen.
Styret vil benytte anledningen til å takke alle ansatte i
kretsene og på forbundskontoret for en stor og flott innsats i
tingperioden. Vi vil rette en stor takk til alle de frivillige
trenere og ledere i klubber og kretser i det ganske land som
hver dag legger ned et stort og uegennyttig arbeid for
friidretten. Uten den innsatsen dere legger ned hadde vi ikke
hatt den fremgangen friidretten opplever. Styret vil arbeide
for at rammebetingelsene for hele norsk friidrett blir bedre
slik at flere får muligheten til å oppleve den fantastiske
idretten vår.

Foto: Bildbyrån

5. Vedlegg til styrets beretning
Gullmedaljen for aktiv idrett
Gullmedaljen for aktiv idrett for 2016 ble tildelt
Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL
Gullmedaljen for aktiv idrett for 2017 ble tildelt
Karsten Warholm, Dimna IL
Fortjenestemedaljen for administrativ innsats.
Fortjenestemedaljen for administrativ innsats for 2015 ble
tildelt Odd Lahn-Johannessen, IL Fri og for 2016 ble den
tildelt Jørund Årdal, Gloppen FIL.
Kongepokalene
Kongepokalene ble i 2017 tildelt Karsten Warholm, Dimna IL
og Isabelle Pedersen, IL i BUL
Kongepokalene ble i 2018 tildelt Karsten Warholm, Dimna IL
og Line Kloster, SK Vidar
Fortjenestediplomer i perioden
2017
Tore Kamsvåg, Straumsnes
Magnus Ludvigsen, Eidanger
Carl Erik Mo, Kongsberg
Bjarne Nilssen, Tyrving
Lisbeth Pettersen, Urædd
Tommy Storøygard, Rjukan
Stig Sæther, Dimna

2018
Tormod Antonsen, Spydeberg IL
Aina Berg, Herkules
Marta Rongved Dixon, Fana
Mette Forsberg Dale, Herkules
Hans Petter Galtung, Olden
Per Johan Gussiås, Skåla IL
Ivar Øystein Larsen, Urædd
Erling Meisingset, Tingvoll IL
Øyvind Støren, Skarphedin
Odd Roger Undseth, Herkules
Rikke Valen, Herkules
Runar Øvrebø, Stord
Erkjentlighetsbevis i perioden
2017
Monica Grefstad Frøynes, Sem
Atle Guttormsen, Ski
Stine Haugum, Strindheim
Tore Hordnes, Bjarg
Ellen Strøm Juliussen, Runar
2018
Jan Olav Hay, Tønsberg FIK
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REKORDER
Dette er rekordene som er satt i tingperioden.
Det er registrert 93 nye rekorder (61 utendørs og 32 innendørs) i tingperioden mot 117 i 2015-2016, 73 i 2013-2014, 75 i 20112012, 102 i 2009-2010, 97 i 2007-2008, 54 i 2005-2006, 23 i 2003-2004 og 34 i 2001-2002.
Utendørs:
Menn senior:
Karsten Warholm, Dimna IL
400 meter
44,87
Florø
10.06.17
Karsten Warholm, Dimna IL
400m hekk
48,25
Oslo/Bi
15.06.17
Karsten Warholm, Dimna IL
400m hekk
48,22
Zürich, SUI
24.08.17
Karsten Warholm, Dimna IL
400m hekk
47,82
Roma, ITA
31.05.18
Karsten Warholm, Dimna IL
400m hekk
47,81
Stockholm, SWE
10.06.18
Karsten Warholm, Dimna IL
400m hekk
47,65
London, GBR
21.07.18
Karsten Warholm, Dimna IL
400m hekk
47,64
Berlin, GER
09.08.18
Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL
1500m
3:30.01
Monte Carlo, MON
20.07.18
Sondre Guttormsen, Ski IL
Stav
5,75
Berlin, GER
12.08.18
Eivind Henriksen, IK Tjalve
Slegge
76,66
Oslo/La
30.05.18
Eivind Henriksen, IK Tjalve
Slegge
76,86
Berlin, GER
07.08.18
Kvinner senior:
Helene Rønningen, IL Tyrving
Line Kloster, SK Vidar
Amalie Iuel, IL Tyrving
Isabelle Pedersen, IL i BUL
Amalie Iuel, IL Tyrving
Amalie Iuel, IL Tyrving
Karoline B. Grøvdal, IK Tjalve
Lene Retzius, IL i BUL

200m
200m
400m
100m hekk
400m hekk
400m hekk
3000m hinder
Stav

23,27
23,21
51,81
12,72
55,38
55,26
9:13.35
4,50

Oslo/Bi
Bulle, SUI
Los Angeles, USA
London, GBR
Baton Rouge, USA
Oslo/Bi
Sandnes
Oslo/La

07.06.18
07.07.18
18.03.17
22.07.18
08.04.17
07.06.18
26.08.17
30.05.18

Menn junior 22:
Jonathan Quarcoo, FIK Orion
Jonathan Quarcoo, FIK Orion
Jonathan Quarcoo, FIK Orion
Karsten Warholm, Dimna IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Karsten Warholm, Dimna IL
Karsten Warholm, Dimna IL
Karsten Warholm, Dimna IL
Karsten Warholm, Dimna IL
Karsten Warholm, Dimna IL
Karsten Warholm, Dimna IL
Sondre Guttormsen, Ski IL

100m
100m
200m
400 meter
1500m
Mile
400m hekk
400m hekk
400m hekk
400m hekk
400m hekk
400m hekk
Stav

10,26
10,22
20,39
44,87
3:31.18
3:52.28
48,25
48,22
47,82
47,81
47,65
47,64
5,75

Bydgoszcz, POL
Oslo/Bi
Bydgoszcz, POL
Florø
Monte Carlo, MON
Eugene, USA
Oslo/Bi
Zürich, SUI
Roma, ITA
Stockholm, SWE
London, GBR
Berlin, GER
Berlin, GER

13.07.17
05.07.18
15.07.17
10.06.17
20.07.18
26.05.18
15.06.17
24.08.17
31.05.18
10.06.18
21.07.18
09.08.18
12.08.18

Oslo/Bi
Oslo/La
Halle, GER
Kristiansand
Nadderud
Grosseto, ITA

07.06.18
30.05.18
21.05.17
07.06.17
17.06.17
23.07.17

Eugene, USA
Oslo/Bi
Monte Carlo, MON
Eugene, USA
Oslo/Bi
Eugene, USA
Sandnes
Tampere, FIN
Berlin, GER
Kortrijk, BEL

26.05.18
07.06.18
20.07.18
27.05.17
15.06.18
26.05.18
25.08.17
14.07.18
11.08.18
08.07.17

Kvinner junior 22:
Helene Rønningen, IL Tyrving
200m
23,27
Lene Retzius, IL i BUL
Stav
4,50
Sigrid Borge, Osterøy IL
Spyd
60,35
Sigrid Borge, Osterøy IL
Spyd
61,72
Sigrid Borge, Osterøy IL
Spyd
63,28
Norge
4 x 100m
45,42
(Vilde Aasmo, Helene Rønningen-Ingvild Meinseth-Live Haugstad Hilton)
Menn junior 19:
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
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1500m
1500m
1500m
Mile
Mile
Mile
500m
5000m
5000m
3000m hinder

3:37.25
3:36.06
3:31.18
3:58.07
3:56.29
3:52.28
13:35.85
13:20.78
13:17.06
8:26.81

Sondre Guttormsen, Ski IL
Stav
5,36
Oslo/NIH
Sondre Guttormsen, Ski IL
Stav
5,41
Meadow Vista, USA
Sondre Guttormsen, Ski IL
Stav
5,46
Austin, USA
Sondre Guttormsen, Ski IL
Stav
5,55
Arcadia, USA
Sondre Guttormsen, Ski IL
Stav
5,60
Karlstad, SWE
Sondre Guttormsen, Ski IL
Stav
5,61
Berlin, GER
Sondre Guttormsen, Ski IL
Stav
5,75
Berlin, GER
Marcus Thomsen, IK Tjalve
Kule (6)
20,73
Halle, GER
Marcus Thomsen, IK Tjalve
Kule (6)
21,23
Hvidovre, DEN
Marcus Thomsen, IK Tjalve
Kule (6)
21,36
Grosseto, ITA
Marcus Thomsen, IK Tjalve
Kule (7,26)
19,40
Sandnes
IL Tyrving
100m stafett
1:55.65
Oslo/Bi
(Tobias Widjusveen-Håkon Petersen Amble-Jonathan Greni Bjerkaas-Didrik Hexeberg warlo)
Kvinner junior 19:
Norge
4 x 100m
45,42
(Vilde Aasmo, Helene Rønningen-Ingvild Meinseth-Live Haugstad Hilton)

Innendørs:
Menn senior:
Karsten Warholm, Dimna IL
Karsten Warholm, Dimna IL
Karsten Warholm, Dimna IL
Thomas Roth, Ullensaker/Kisa IL
Martin Roe, IL Fri
Martin Roe, IL Fri
(6,92-7,81-15,71-1,90/8.43-4.80-2:51.03)

400m
400m
400m
1000m
Lengde
7-kamp

45,96
45,88
45,59
2:20.86
7,81
5.951

Kvinner senior:
Helene Rønningen, IL Tyrving
200m
23,57
Helene Rønningen, IL Tyrving
200m
23,41
Hedda Hynne, Strindheim IL
800m
2:01.55
Sandnes IL
4 x 200m
1:37,96
(Astrid Mangen Cederkvist-Agathe Holtan Wathne-Liv Storhaug-Vilde Aasmo)

26.06.17
26.08.17
30.03.18
07.04.18
25.07.18
10.08.18
12.08.18
20.05.17
11.06.17
21.07.17
27.07.17
26.08.18

Grosseto, ITA

23.07.17

Ulsteinvik
Ulsteinvik
Rud
Hvam
Sandnes
Sandnes

04.02.17
27.01.18
03.02.18
17.02.18
03.03.18
04.03.18

Rud
Rud
Reykjavik, ISL
Rud

07.01.17
04.02.18
04.02.17
04.02.18

Menn junior 22:
Karsten Warholm, Dimna IL
Karsten Warholm, Dimna IL
Karsten Warholm, Dimna IL
Karsten Warholm, Dimna IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Eirik Greibrokk Dolve, IL Fri
Eirik Greibrokk Dolve, IL Fri
Ingar Kiplesund, Trondheim Friidrett

200m
400m
400m
400m
1500m
1500m
1500m
Stav
Stav
Lengde

20,91
45,96
45,88
45,59
3:42,75
3:40.96
3:40.31
5,53
5,55
7,57

Ulsteinvik
Ulsteinvik
Ulsteinvik
Rud
Rud
Gent, BEL
Lievin, FRA
Malmö, SWE
Tampere, FIN
Beograd, SRB

05.02.17
04.02.17
27.01.18
03.02.18
03.02.18
10.02.18
13.02.18
28.07.17
11.02.17
18.02.17

Kvinner junior 22:
Helene Rønningen, IL Tyrving
Helene Rønningen, IL Tyrving

200m
200m

23,57
23,41

Rud
Rud

07.01.17
04.02.18

Menn junior 19:
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL
Sondre Guttormsen, Ski IL
Pål Haugen Lillefosse, IL Gneist
Pål Haugen Lillefosse, IL Gneist
Sondre Guttormsen, Ski IL
Marcus Thomsen, IK Tjalve

1500m
1500m
1500m
1500m
Stav
Stav
Stav
Stav
Kule (6)

3:42.75
3:40.96
3:40.31
7:56.74
5,24
5,32
5,46
5,50
21,47

Rud
Gent, BEL
Lievin, FRA
Rud
Göteborg, SWE
Leikvang
Leikvang
Rud
Ballerup, DEN

03.02.18
10.02.18
13.02.18
04.02.18
29.09.17
09.12.17
06.01.18
27.12.18
27.12.17

Kvinner junior 19:
Helene Rønningen, IL Tyrving

200m

23,57

Rud

07.01.17
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II Beretning tingvalgte utvalg
1. Kontrollutvalget
Utvalget har i perioden bestått av Anne Merethe Moe
Dahlen, Stovnerkameratene (leder), Øivind Røraas, Moss IL
og Hans Kr. Sætrum, KFUM-kameratene. Varamedlem har
vært Bjørg Larsen, T&IF Viking.
Utvalget har hatt to arbeidsmøter i perioden.
Kontrollutvalgets viktigste oppgaver er å følge opp NFIFs
økonomi ved å se til at organisasjonens midler er anvendt i
henhold til lover og fattede vedtak og se til at forbundets
interne kontroll av hensiktsmessig og forsvarlig. Arbeidet
baseres i høy grad på mottatte styresaker og protokoller samt
møter med administrasjonen og revisor.
Kontrollutvalget har avgitt sine kommentarer til NFIFs
årsregnskap foruten andre forhold utvalget har funnet grunn
til å ha en mening om.

2. Lovutvalget
Lovutvalget har i perioden bestått av: Odd Bjørn Bratt,
Oppsal IF (leder), Per Gammelgård, Bækkelagets SK,
Gunnheid Eidissen Berg, IL Pioner, Inger Brit Steinsland,
Kristiansands IF, Asgeir Thomassen, IL Gular, Randi Viktoria
Johannessen, Lyngdal IL (varamedlem)og Terje Hoffmann,
IL i BUL (varamedlem), Ole Petter Sandvig, Administra
sjonen, har fungert som utvalgets sekretær/referent.
Utvalgets medlemmer har som vanlig deltatt i komplettering
og justering av lover og bestemmelser i henhold til vedtak på
siste Friidrettsting.
Lovutvalget har sluttført og godkjent vårt endelige utkast til
NFIF`s lov og tilpasningen til NIF`s basislovnorm. Dette har
vært viktig for at vi skal få vår nye lov inn i neste utgave av
Håndboken, som er planlagt utgitt nå på nyåret 2019.
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Utvalgets leder har stått til disposisjon for forbund, kretser,
klubber og enkeltmedlemmer i spørsmål om fortolkning av
våre lover og reglementer. Både utvalgets leder og Asgeir
Thomassen har deltatt i NIF`s Lov- og Doms-seminarer i den
siste perioden.
Lovutvalgets leder har, som oppnevnt representant, deltatt i
møter i NFIF`s Fondsstyre.
Flere av utvalgets medlemmer har vært oppnevnt både som
Teknisk Delegert, medlem og leder av Juryer i både
internasjonale og nasjonale stevner og mesterskap.
Før 2017-tinget har utvalget i flere møter og samtaler
behandlet og redigert de innkomne tingforslagene til NFIF`s
Ting 2017.
Videre vil det alltid etter et Ting være et oppdaterings- og
redigerings-behov som vil kreve kompetanse, kapasitet og
innsats fra utvalgets medlemmer.
Det er en styrke for Lovutvalgets arbeide og kompetanse at
sammensetningen har en god geografisk spredning og at
også en representant fra Dommerutvalget er valgt inn som
medlem i utvalget. Mange av sakene som er meldt inn har
hatt relevans innenfor både Dommerutvalgets og
Lovutvalgets områder.
En slik utvalgssammensetning vil medføre at Lovutvalget vil
være meget godt skodd også til fremtidige oppgaver, -og
regel- og lovmessige uttalelser. Videre er det også en styrke at
utvalget har hatt to medlemmer med juridisk kompetanse,
ikke minst i forhold til lov-fortolkninger. Utvalget er også
svært fornøyd med den bistand og deltakelse fra utvalgets
sekretær, Ole Petter Sandvig, både i våre møter og som den
som i stor grad mottar de fleste henvendelser til Lov-utvalget.
I den senere tid har også Narve Heggheim, Administrasjonen
deltatt i våre møter.

III Regnskap • Årsregnskap 2017 og 2018
Årsresultatet Norges Friidrettsforbund 2018 og 2017
Noter
2018

Budsjett
2018

Regnskap
31.12.18

Overføringer fra NIF

8 575 000

Olympiatoppen

Noter
2017

Budsjett
2017

Regnskap
31.12.17

8 706 678

8 025 000

8 505 734

4 280 000

4 074 000

3 272 000

3 939 513

11 307 500

17 023 735

8 020 000

7 803 305

Regionstilskudd

2 700 000

2 770 516

2 300 000

2 668 076

Aktivitetsmidler

4 525 000

4 280 533

4 500 000

4 507 001

Spillemidler til utstyr

1 500 000

1 500 000

1 741 721

DRIFTSINNTEKTER

Samarbeidsavtaler

3

Tilsk. NIF ref. politivakthold

3

21 450

538 445

Lisens

7 100 000

8 587 579

7 250 000

7 371 219

Diverse inntekter

2 990 000

2 347 065

2 230 038

2 537 714

42 977 500

47 811 556

37 097 038

39 612 728

SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Toppidrett/utvikling

3,4

14 750 000

16 432 481

3,4

13 850 000

14 154 719

Administrasjon/Personal

4,9

5 605 000

5 700 997

4,9

5 000 000

5 122 969

4

1 636 000

1 809 948

4

985 000

964 392

Regionstilskudd

2 700 000

2 770 524

2 300 000

2 668 117

Spillemidler til utstyr

1 500 000

1 500 000

1 741 721

Informasjon

Tilsk. NIF ref. politivakthold

21 450

538 445

Organisasjon

4

1 912 500

1 760 373

4

2 000 000

2 217 862

Barn/Ungd./Komp./Integr.

4

9 489 000

7 763 426

4

7 147 000

6 627 079

Lisens/Mosjon

4

2 996 000

2 630 360

4

3 420 000

2 992 406

1 400 000

1 469 245

1 450 000

1 416 084

1 439 000

6 310 619

565 000

1 256 476

Regionale midler lisens
Salg/Marked

3,4

Tap på fordringer
Avskrivninger

53 166
5

SUM DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSRESULTAT
Netto finansinntekter
ÅRSRESULTAT

3

8

7 984

30 000
5

7 982

43 427 500

46 730 573

38 217 000

39 738 252

-450 000

1 080 983

-1 119 962

-125 524

450 000

585 444

350 000

538 215

0

1 666 427

-769 962

412 691

8
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Balanse 2017 og 2018
Balanse Norges Friidrettsforbund 2018 og 2017
EIENDELER

Noter 2018

Pr. 31.12.18

Noter 2017

Pr. 31.12.17

5

7 984

Anleggsmidler
Maskiner/inventar

5

Sum anleggsmidler

0

7 984

Omløpsmidler
Varelager
Kundefordringer

2

6 690 742

2

2 516 009

Andre kortsiktige fordringer

7

12 049 336

7

13 097 176

Forskuddsbetalte kostnader

356 154

152 626

Markedsbaserte verdipapirer

8

3 663 211

8

3 630 253

Betalingsmidler

7

945 354

7

757 652

Sum omløpsmidler

23 704 797

20 153 716

SUM EIENDELER

23 704 797

20 161 700

12 525 050

12 112 359

1 666 427

412 691

GJELD/EGENKAPITAL
Egenkapital
Annen egenkapital 31.12
Årsresultat
Sum egenkapital

10

14 191 477

10

12 525 050

Gjeld
Leverandørgjeld

2 169 336

1 830 358

Skyldig offentlige avgifter

1 542 767

1 336 120

Annen kortsiktig gjeld

5 801 217

4 470 172

Sum gjeld

9 513 320

7 636 650

23 704 797

20 161 700

SUM GJELD/EGENKAPITAL
Oslo, 12.02.2019

Styret for NFIF
Ketil Tømmernes President (sign), Anne Farseth, visepresident (sign),
Kari Ann Nygård, Styremedlem (sign), Ragnfrid M N Llano, Styremedlem (sign), Kalle Glomsaker, Styremedlem (sign),
Lill Berit Sjøsåsen, Styremedlem (Sign.) Svein Arne Hansen, Styremedlem (sign), Henrik Carstens, Styremedlem (sign),
Mathias Vangsnes, Styremedlem (sign), Geir-Arvid Nordtømme, Styremedlem (sign), Kjetil Hildeskor, Generalsekretær (sign)
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Noter 2018
Note 1 Regnskapsprinsipper				
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og
noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov,
Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser
og god regnskapsskikk i Norge.				
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om
historisk kost, sammenlignbarhet, fortsattt drift, kongruens
og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av
vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres
når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente
inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når
faktiske tall ikke er tilgjengelig på tidspunkt for regnskaps
avleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et
best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det
kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.
Eiendeler/gjeld som knytter seg til daglig drift og poster som
forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er
klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av
omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi
av anskaffelsekost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert
som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede
salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggs
midler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost.
Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner
sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en
nedskrivning av anleggsmidlet.				
			
Inntektsføringstidspunkt
Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer
følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og
tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift,
rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader, der hvor det
kan gjøres. I de tilfeller hvor en er forpliktet til en motytelse
for en inntekt, anvendes sammenstillingsprinsippet.
Inntektsføringen skjer i takt med at kostnadene påløper.
Mottatte ikke inntektsførte tilskudd er oppført under kort
siktig gjeld. Verdien av sponsoravtaler av varer og tjenester
inntektsføres som driftsinntekter og kostnadsføres på de
enkelte aktiviteter.					
			
Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med
de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan
henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
					
Varige driftsmidler				
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost,
fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den
virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført
verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbi
gående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter
forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir
løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og
fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres.
Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss
økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris.		
					

Avskrivninger			
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over
driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i
historisk kostpris. Avskrivningene er klassifisert som
ordinære driftskostnader.					
Fordringer				
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for
forventede tap.
					
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad			
Forbundet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til
avtalte fremtidige pensjonsytelser. NFIF gikk over til inn
skuddspensjon fra 01.01.14, men beholdt ytelsesordningen
for de over 52 år. Pensjonsforpliktelser ut over årlige
kostnadsførte premier er i samsvar med God Regnskapsskikk
for små foretak ikke balanseført. For øvrig vises det til note 4.

Note 2 Fordringer				
2018
2017
Friidrettskretsene
1 651 936
1 662 174
Sponsorer
4 821 041
229 171
NIF
85 571
171 141
Diverse kunder
232 194
500 357
Tapsavsetning
-100 000
-46 834
Totale fordringer
6 690 742
2 516 009
		
Note 3 Barteravtale				
Barteravtalene med Puma Int., Tine, AlfaCare og Nordic
Choice Hotels er inntektsf. under samarbeidsavtaler og
kostnadsført under toppidrett/utvikling med kr. 1.594.000 og
salg/marked med kr. 258.066.				
				
Note 4 Lønnskostnader / antall ansatte / godtgjørelser /
pensjoner			
Ant.ans.
Ant.årsv.
Adm. sentralt
14
10,8
Kretsene
14
10,55
Antall ansatte/årsverk
28
21,35
Personalkostnader
administrasjon
Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Ref. personalkostnader
kretsene

2018
14 035 213
2 170 220
1 161 397
527 814

2017
12 074 205
1 922 364
1 265 963
693 269

-6 536 002

-6 045 518

Sum lønnskostnader
11 358 642
9 910 283
			
Godtgjørelser:
Lønn
Feriepenger
Annen godtgjørelse
Ytelse til pensjonsforpl.

Gen.sekr.
878 725
97 775
15 597
342 978

President
0
0
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Forbundet har kollektiv pensjonsordning i DnB
Livsforsikring, og ordningen oppfyller kravene i loven om
offentlig tjenestepensjon. Pr 31.12 2018 er 28 personer inkl. i
ordningen hvorav 13 er fra kretsene. Det er kun de løpende
innbetalinger som er kostnadsført. Det er innbetalt kr.
533.149 til ytelsesordningen og kr. 628.249 til innskudds
ordningen i 2018.
Premiefond pr. 31.12.17:
Redusert premiefond
Garantert rente 2018

3 546
-40 564
47 840

Premiefond pr. 31.12.18:

10 822

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar i 2018 utgjør kr. 98.675, og
annen revisjonsrelatert bistand (mva.komp. og løperfond)
utgjør kr. 27.350. Alle beløp er eksl. mva.

Note 5 Varige driftsmidler
Ansk.kost Avskr.’18 Saml.avskr. Bokf.31.12
Varehenger 41 288
7 984
41 288
0
Øko. levetid - 5 år			
Avskr.plan - lineær
Note 6 Fonds til forvaltning				
Følgende bundne fonds forvaltes av NFIF utenfor regnskapet:
Beholdn.
Renter
Beholdn.
01.01 2018
2018 31.12 2018
Charles London fondet 57 443
494
57 937
Charles London fondet ble opprettet i 1974 og er en gave til
norsk juniorfriidrett. Avkastningen er disponert etter noe
varierende kriterier.					
			
Note 7 Betalingsmidler
Betalingsmidler
2018
2017
Kasse
23 177
14 085
Utøverfond
261 635
96 939
Skattetrekk
660 542
646 628

tilgang til innestående midler på konsernkonto.Pr. 31.12.18
utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr.
12.049.336.

Note 8 Verdipapirer				
NFIF har plassert midler i DnB Liv. Plasseringene er oppført i
balansen i henhold til kursverdien pr. 31.12.2018.
Kostpris
Opptjente renter/verdistigning

2018
3 000 000
663 211

2017
3 000 000
630 253

Markedsverdi pr. 31.12

3 663 211

3 630 253

Netto finansinntekter
Utbytte Gjensidige
DnB Liv renter
Renter div. bankkonti

2018
243 125
32 958
309 361

2017
233 80
81 462
222 951

Renter pr. 31.12

585 444

538 215

Note 9 Lån og leie / - leasingavtaler
NFIF har ikke lån utover vanlige leverandørkreditter. NFIF
underskrev pr. 01.08.2004 ny kontrakt med Norges Idretts
forbund for leie av lokaler på Ullevål Stadion. Leieforholdet
varer frem til 01.07.2019. Utgiftsført leie for 2018 utgjør kr.
852.623 inkl. felleskostnader og 5 garasjeplasser.
NFIF underskrev pr. 21.01.16 en leie- og serviceavt. med
Digiflow på en kopimaskin. Leieforholdet varer frem til
20.01.22. Utgiftsført leie for 2018 utgjør kr. 43.077 inkl. mva.

Note 10 Egenkapital
NFIF har ingen bindinger på egenkapitalen.

Styrets beretning for 2018
Norges Friidrettsforbund er et særforbund i Norges
idrettsforbund og driver sin virksomhet fra kontorer på
Ullevål Stadion i Oslo.

Økonomi
Sentralstyret vedtok for 2018 et budsjett med inntekter på kr.
42.977.500 kostnader på
Pr. 31.12.2018 er kr. 660.542 bundet på bankkonto for
kr. 43.427.500 finansinntekter på kr. 450.000 og et budsjett i
skattetrekk.						 balanse.
Dette innebar en økning i inntekter/kostnader på ca 15 % fra
Norges Friidrettsforbund er deltager i en konsernkonto
2017.
ordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i konsern
kontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for
Regnskapet for 2018 viser inntekter på kr. 47.811.556
riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av eller
kostnader på kr. 46.730.573 finansinntekter på kr. 585.444
måtte oppstå i anledning av konsernkontoordningen. Banken noe som gir et overskudd på kr. 1.666.427.
har rett til å motregne i konti utenfor konsernkonto
Det er først og fremst administrasjonens betydelige erfaring
ordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert
med kostnadsstyring av uforutsigbare kostnadsparametere,
krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i
som er årsaken til at vi i et år der vi har budsjettert med å
kontosystemet.
benytte oss av egenkapitalen til drift, faktisk bygger egen
Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre
kapital. Styret vil fremheve administrasjonens evne til å være
kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto
nøkterne i budsjettering og gjennomføring. Styret bidrar
klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på
med nøkternhet gjennom å fjerne presidenthonoraret i
konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær
denne perioden. Resten av organisasjonen oppfordres til
bankkonto ved at Norges Friidrettsforbund til enhver tid har
nøkternhet i sine økonomiske disposisjoner.
Totalt
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945 354

757 652

Styret vil også fremheve den administrative satsingen på
marked/kommunikasjon som styret mener er avgjørende for
å bygge merkevaren Norsk Friidrett, skape inntekter for
deretter å kunne få det ut i mere aktivitet.
Styret og administrasjonen har fortsatt sin praksis med en
tett regnskapsoppfølgning og en streng kostnadskontroll.
Dette sammen med økte inntekter gjennom sterke sportslige
prestasjoner og samarbeidspartnere, har gjort at Norges
Friidrettsforbund klarer å levere et regnskap betydelig bedre
enn budsjettert. I tråd med de signaler som ble gitt på
friidrettstinget 2017, har styret økt satsingen på marked/
kommunikasjon som er avgjørende for å bygge merkevaren
Norsk Friidrett, skape inntekter, for deretter å kunne få det ut
i mere aktivitet.
Egenkapitalen til NFIF er fremdeles godt innenfor det
strategiske målet på kr. 10.000.000 og er pr. 31.12.18 på kr.
14.191.477.
En stor del av inntektene til Norges Friidrettsforbund, både
fra samarbeidspartnere og offentlige tilskudd, er knyttet til
prosjekter og øremerkede midler. Dette gjelder f.eks
TINEstafetten, Regionsmidler, Aktivitetsmidler, Spillemidler
til utstyr og midler øremerket funksjonshemmede. Dette
legger store føringer for aktiviteten som Norges Friidretts
forbund gjennomfører, men styret mener at man har klart å
gjennomføre de oppgavene man er pålagt på en god måte.
Friidrettslisensen er en meget viktig bidragsyter til aktiviteten
i friidretten på alle nivå. Samtidig ser vi at forsikrings
utbetalingene knyttet til lisensen øker, noe som viser at
lisensen også er viktig for utøverne.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i kretsene og sentraladministrasjonen er godt.
Det blir avholdt jevnlige daglig ledersamlinger og plan
leggingsseminar og samarbeidet mellom sentraladministra
sjonen, kretsansatte og styret er godt. Det kortvarige syke
fraværet er lavt.
Ytre miljø
Norges Friidrettsforbunds virksomhet forurenser ikke det
ytre miljø.
Likestilling
NFIF sitt styre ble på tinget i Bergen valgt med fem kvinner
og fem menn. Et styremedlem er representant valgt av de
ansatte. Både styret og administrasjon er bevisst på å følge
NIFs regler for kjønnskvotering og oppfordrer begge kjønn
til å delta aktivt i forbundets utvalg og komiteer.

Ketil Tømmernes President (sign), Anne Farseth, visepresident
(sign), Kari Ann Nygård, Styremedlem (sign), Ragnfrid M N
Llano, Styremedlem (sign), Kalle Glomsaker, Styremedlem
(sign), Lill Berit Sjøsåsen, Styremedlem (Sign.) Svein Arne
Hansen, Styremedlem (sign), Henrik Carstens, Styremedlem
(sign), Mathias Vangsnes, Styremedlem (sign), Geir-Arvid
Nordtømme, Styremedlem (sign), Kjetil Hildeskor,
Generalsekretær (sign)

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende
årsregnskapet for 2018
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til Norges
Friidrettsforbund for året 2018.
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 1 666 427 mot
budsjettert null-resultat. Hovedårsaken til et bedre resultat i
forhold til budsjettert, skyldes økte inntekter på lisenser og
samarbeidsavtaler. Administrasjonen ga en fyldig og god
redegjørelse for både inntektene og utgiftene. Den bokførte
egenkapitalen er kr 14 191 477 noe som underbygger et solid
fundament for å møte fremtidens utfordringer.
Egenkapitalen utgjør ca. 60 % av totalkapitalen.
Likviditeten er god, og en er godt i stand til å dekke
løpende utbetaling uten å måtte vurdere kassekreditt.
Styret og administrasjonen har videreført den tette
økonomiske oppfølgingen og viser god budsjettdisiplin, noe
kontrollutvalget er meget tilfreds med.
Det ble gitt en orientering fra administrasjonen i
forbindelse med fordringer, jf. note 2.
Kontrollutvalget har i møte med administrasjonen ikke
funnet det nødvendig å gå dypere inn i regnskapsmaterialet.
Kontrollutvalget ønsker at styret bør se på muligheter til å
plassere for å øke en del av egenkapitalen i fond for å øke
avkastningen på egenkapitalen.
Midlene til Norges Friidrettsforbund synes å være anvendt
i henhold til lover, vedtak og økonomiske rammer. Under
liggende regnskapsmateriale er godt dokumentert og
attestert.
Kontrollutvalget mener det fremlagte årsregnskapet gir et
riktig bilde av driften i 2018 og Norges Friidrettsforbunds
økonomiske stilling pr. 31.12.2018 og tilrår at resultat
regnskapet og balanse med noter fastsettes som Norges
Friidrettsforbunds regnskap for 2018.
Oslo 12. februar 2019
Anne Merethe Moe Dahlen (sign.), Øyvind Røraas (Sign),
Hans Kr. Sætrum (Sign), Bjørg Larsen (Sign)

Fortsatt drift
Friidrettstinget i Bergen 26.mars 2017 vedtok et ramme
budsjett for Norges Friidrettsforbund for 2018 med inntekter
på kr. 39.350.000 utgifter på kr. 39.750.000 finansinntekter på
kr. 400.000 og et årsresultat i null. Styret har høsten 2018
vedtatt et endelig kostnads budsjett for 2019 på kr.
48.320.000 og et budsjett i balanse. Norges Friidrettsforbund
har en solid drift og god egenkapital.
Oslo, 20.02.2018
Styret for NFIF
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Noter 2017
Note 1 Regnskapsprinsipper				
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og
noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov,
Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser
og god regnskapsskikk i Norge.
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om
historisk kost, sammenlignbarhet, fortsattt drift, kongruens
og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av
vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres
når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente
inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når
faktiske tall ikke er tilgjengelig på tidspunkt for regnskaps
avleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et
best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det
kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.
Eiendeler/gjeld som knytter seg til daglig drift og poster som
forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er
klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av
omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av
anskaffelsekost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert
som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede
salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggs
midler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost.
Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner
sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en
nedskrivning av anleggsmidlet.
Inntektsføringstidspunkt
Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer
følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og
tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift,
rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader, der hvor det
kan gjøres. I de tilfeller hvor en er forpliktet til en motytelse
for en inntekt, anvendes sammenstillingsprinsippet.
Inntektsføringen skjer i takt med at kostnadene påløper.
Mottatte ikke inntektsførte tilskudd er oppført under
kortsiktig gjeld. Verdien av sponsoravtaler av varer og
tjenester inntektsføres som driftsinntekter og kostnadsføres
på de enkelte aktiviteter.
Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med
de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan
henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
Varige driftsmidler				
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost,
fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den
virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført
verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbi
gående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter
forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir
løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og
fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres.
Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss
økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris.		
					

Avskrivninger			
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over drifts
midlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk
kostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinære
driftskostnader.
Fordringer				
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for
forventede tap.
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad			
Forbundet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til
avtalte fremtidige pensjonsytelser. NFIF gikk over til inn
skuddspensjon fra 01.01.14, men beholdt ytelsesordningen
for de over 52 år. Pensjonsforpliktelser ut over årlige
kostnadsførte premier er i samsvar med God Regnskapsskikk
for små foretak ikke balanseført. For øvrig vises det til note 4.

Note 2 Fordringer				
2017
2016
Friidrettskretsene
1 662 174
1 484 443
Sponsorer
229 171
156 824
NIF
171 141
993 350
Diverse kunder
500 357
1 595 336
Tapsavsetning
-46 834
-378 830
Totale fordringer
2 516 009
3 851 123
		
Note 3 Barteravtale				
Barteravtalene med Craft, Tine, AlfaCare og Nordic Choice
Hotels er inntektsført under samarbeidsavtaler og kostnads
ført under toppidrett/utvikling med kr. 1.500.000 og salg/
marked med kr. 348.415.
Note 4 Lønnskostnader / antall ansatte / godtgjørelser /
pensjoner			
Ant.ans.
Ant.årsv.
Adm. sentralt
14
11,1
Kretsene
14
10,55
Antall ansatte/årsverk
28
21,65
Personalkostnader
administrasjon
Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Ref. personalkostnader
kretsene

2017
12 074 205
1 922 364
1 265 963
693 269

2016
13 772 552
2 034 409
726 052
684 648

-6 045 518

-6 158 203

Sum lønnskostnader
11 358 642
9 910 283
			
Godtgjørelser:
Gen.sekr.
Lønn
814 790
Feriepenger
99 573
Annen godtgjørelse
13 911
Ytelse til pensjonsforpl. 407 381

President
85 000 (tom 26.3.17)
41 309 (tom 26.3.17)
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Forbundet har kollektiv pensjonsordning i DnB Livs
forsikring, og ordningen oppfyller kravene i loven om
offentlig tjenestepensjon. Pr 31.12 2017 er 26 personer inkl. i
ordningen hvorav 13 er fra kretsene. Det er kun de løpende
innbetalinger som er kostnadsført..

Note 8 Verdipapirer				
NFIF har plassert midler i DnB Liv. Plasseringene er oppført i
balansen i henhold til kursverdien pr. 31.12.2017
Kostpris
Opptjente renter/verdistigning

3 000 000
630 253

Premiefond pr. 31.12.16:
Redusert premiefond
Garantert rente 2017

18 843
-19 350
4 053

Markedsverdi pr. 31.12.2017

3 630 253

Premiefond pr. 31.12.17:

3 546

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar i 2017 utgjør kr. 97.200, og
annen revisjonsrelatert bistand (mva.komp. og løperfond)
utgjør kr. 30.250. Alle beløp er eks. mva.

Note 5 Varige driftsmidler
Ansk.kost Avskr.’17 Saml.avskr. Bokf.31.12.
Varehenger 41 288
7 984
33 304
7984
Øko. levetid - 5 år			
Avskr.plan - lineær

Netto finansinntekter			
Utbytte Gjensidige
233 80
DnB Liv renter
81 462
Renter div. bankkonti
222 951
Renter 2017

538 215

Note 9 Lån og leie / - leasingavtaler
NFIF har ikke lån utover vanlige leverandørkreditter. NFIF
underskrev pr. 01.08.2004 ny kontrakt med Norges
Idrettsforbund for leie av lokaler på Ullevål Stadion.
Leieforholdet varer frem til 01.07.2019. Utgiftsført leie for
2017 utgjør kr. 806.433 inkl. felleskostnader og 5
garasjeplasser.

Note 6 Fonds til forvaltning				
Følgende bundne fonds forvaltes av NFIF utenfor regnskapet:
Beholdn.
Renter
Beholdn.
01.01. 2017
2017 31.12. 2017
Charles London fondet 56 697
746
57 443

NFIF underskrev pr. 21.01.16 en leie- og serviceavt. med
Digiflow på en kopimaskin. Leieforholdet varer frem til
20.01.22. Utgiftsført leie for 2017 utgjør kr. 43.009 inkl. mva.
						
Note 10 Egenkapital
NFIF har ingen bindinger på egenkapitalen.

Charles London fondet ble opprettet i 1974 og er en gave til
norsk juniorfriidrett. Avkastningen er disponert etter noe
varierende kriterier.

Styrets beretning for 2017

Note 7 Betalingsmidler
Betalingsmidler
Kasse
Utøverfond
Skattetrekk

2017
14 085
96 939
646 628

Totalt

757 652

Pr. 31.12.2017 er kr. 646.628 bundet på bankkonto for
skattetrekk.
Norges Friidrettsforbund er deltager i en konsernkonto
ordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i konsern
kontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for
riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av eller
måtte oppstå i anledning av konsernkontoordningen. Banken
har rett til å motregne i konti utenfor konsernkonto
ordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert
krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i
kontosystemet.
Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre
kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto klassif
iseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto
har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at
Norges Friidrettsforbund til enhver tid har tilgang til
innestående midler på konsernkonto.Pr. 31.12.17 utgjør
forbundets netto fordring på konsernkonto kr. 12.762.040.
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Norges Friidrettsforbund er et særforbund i Norges
idrettsforbund og driver sin virksomhet fra kontorer på
Ullevål Stadion i Oslo.

Økonomi
Styret vedtok for 2017 et budsjett med inntekter på kr.
37.097.038 kostnader på kr. 38.217.000 finansinntekter på kr.
350.000 og et budsjettert underskudd på kr. 769.962.
Regnskapet for 2017 viser inntekter på kr. 39.612.728
kostnader på kr. 39.738.252 finansinntekter på kr. 538.215
noe som gir et overskudd på kr. 412.691.
Det er først og fremst administrasjonens betydelige erfaring
med kostnadsstyring av uforutsigbare kostnadsparametre,
som er årsaken til at vi i et år der vi har budsjettert med å
benytte oss av egenkapitalen til drift, faktisk bygger egen
kapital. Styret vil fremheve administrasjonens evne til å være
nøkterne i budsjettering og gjennomføring. Styret bidrar
med nøkternhet gjennom å fjerne presidenthonoraret i
denne perioden. Resten av organisasjonen oppfordres til
nøkternhet i sine økonomiske disposisjoner.
Styret og administrasjonen har fortsatt sin praksis med en
tett regnskapsoppfølgning og en streng kostnadskontroll.
Dette sammen med økte inntekter gjennom sterke sportslige
prestasjoner og samarbeidspartnere, har gjort at Norges
Friidrettsforbund klarer å levere et regnskap betydelig bedre

enn budsjettert. I tråd med de signaler som ble gitt på
friidrettstinget 2017, har arbeidet med markedet hatt høy
prioritet og vil forventelig gi ytterligere inntektsvekst for
2018. Egenkapitalen til NFIF er fremdeles godt innenfor det
strategiske målet på kr. 10.000.000 og er pr. 31.12.17 på kr.
12.525.050.

Likestilling
NFIF sitt styre ble på tinget i Bergen valgt med 5 kvinner og 5
menn. Et styremedlem er representant valgt av de ansatte.
Både styret og administrasjon er bevisst på å følge NIFs regler
for kjønnskvotering og oppfordrer begge kjønn til å delta
aktivt i forbundets utvalg og komiteer.

En stor del av inntektene til Norges Friidrettsforbund, både
fra samarbeidspartnere og offentlige tilskudd, er knyttet til
prosjekter og øremerkede midler. Dette gjelder f.eks
Tinestafetten, Regionsmidler, Aktivitetsmidler, Spillemidler
til utstyr og midler øremerket funksjonshemmede. Dette
legger store føringer for aktiviteten som Norges
Friidrettsforbund gjennomfører, men styret mener at man
har klart å gjennomføre de oppgavene man er pålagt på en
god måte.

Fortsatt drift
Friidrettstinget i Ålesund 22.mars 2015 vedtok et ramme
budsjett for Norges Friidrettsforbund for 2017 med inntekter
på kr. 45.750.000 utgifter på kr. 46.550.000 finansinntekter på
kr. 800.000 og et årsresultat i null. Styret har høsten 2017
vedtatt et endelig kostnadsbudsjett for 2018 på kr. 43.427.500
og et budsjett i balanse. Norges Friidrettsforbund har en solid
drift og god egenkapital.

Friidrettslisensen er en meget viktig bidragsyter til aktiviteten
i friidretten på alle nivå. Samtidig ser vi at forsikrings
utbetalingene knyttet til lisensen øker, noe som viser at
lisensen også er viktig for utøverne.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i kretsene og sentraladministrasjonen er godt.
Det blir avholdt jevnlige daglig ledersamlinger og plan
leggingsseminar og samarbeidet mellom sentraladministra
sjonen, kretsansatte og styret er godt. Det kortvarige syke
fraværet er lavt, men det har vært noe langvarig sykefravær i
perioden.

Oslo, 15.02.2018
Styret for NFIF
Ketil Tømmernes President (sign), Anne Farseth, visepresident
(sign),
Kari Ann Nygård, Styremedlem (sign), Ragnfrid M N Llano,
Styremedlem (sign), Kalle Glomsaker, Styremedlem (sign), Lill
Berit Sjøsåsen, Styremedlem (Sign.) Svein Arne Hansen,
Styremedlem (sign), Henrik Carstens, Styremedlem (sign),
Mathias Vangsnes, Styremedlem (sign), Geir-Arvid
Nordtømme, Styremedlem (sign), Kjetil Hildeskor,
Generalsekretær (sign)

Ytre miljø
Norges Friidrettsforbunds virksomhet forurenser ikke det
ytre miljø.
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Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende årsregnskapet 2017
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til Norges
Friidrettsforbund for året 2017.
Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 412 691 mot
budsjettert underskudd på kr. 769 962.
Hovedårsaken til et bedre resultat i forhold til budsjettert,
skyldes økte inntekter på lisenser og tilskudd fra NIF og
Olympiatoppen i forhold til budsjett. Administrasjonen ga
en fyldig og god redegjørelse for både inntektene og
utgiftene.
Den bokførte egenkapitalen er kr 12 525 050 noe som under
bygger et solid fundament for å møte fremtidens
utfordringer. Egenkapitalen utgjør ca. 60 % av totalkapitalen.
Likviditeten er god, og en er godt i stand til å dekke løpende
utbetaling uten å måtte vurdere kassekreditt.
Styret og administrasjonen har videreført den tette
økonomiske oppfølgingen og viser god budsjettdisiplin, noe
kontrollutvalget er meget tilfreds med.
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Det ble gitt en orientering fra administrasjonen i forbindelse
med fordringer, jf. note 2.
Kontrollutvalget har i møte med administrasjonen ikke
funnet det nødvendig å gå dypere inn i regnskapsmaterialet.
Midlene til Norges Friidrettsforbund synes å være anvendt i
henhold til lover, vedtak og økonomiske rammer.
Underliggende regnskapsmateriale er godt dokumentert og
attestert.
Kontrollutvalget mener det fremlagte årsregnskapet gir et
riktig bilde av driften i 2017 og Norges Friidrettsforbunds
økonomiske stilling pr. 31.12.2017 og tilrår at resultat
regnskapet og balanse med noter fastsettes som Norges
Friidrettsforbunds regnskap for 2017.
Oslo 14. februar 2018
Anne Merethe Moe Dahlen (sign.), Øyvind Røraas (Sign),
Hans Kr. Sætrum (Sign), Bjørg Larsen (Sign)

Foto: Eirik Førde.

Revisjonsberetning 2017
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Rammebudsjett 2020 og 2021
Regnskap 2018

Budsjett
2019

Rammebudsjett
2020

Rammebudsjett
2021

Overføringer fra NIF

8 706 678

8 725 000

9 000 000

9 200 000

Olympiatoppen

4 074 000

4 300 000

4 500 000

4 600 000

17 023 735

15 050 000

16 000 000

17 000 000

Regionstilskudd

2 770 516

2 800 000

2 900 000

3 000 000

Aktivitetsmidler

4 280 533

4 300 000

4 600 000

4 700 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

DRIFTSINNTEKTER

Samarbeidsavtaler

Spillemidler til utstyr
Tilsk. NIF ref. politivakthold

21 450

Lisens

8 587 579

8 400 000

9 300 000

9 500 000

Diverse inntekter

2 347 065

1 335 000

1 400 000

1 500 000

47 811 556

46 410 000

49 200 000

51 000 000

16 432 481

16 900 000

17 500 000

18 000 000

Administrasjon/Personal

5 700 997

5 900 000

6 250 000

6 500 000

Informasjon

1 809 948

2 420 000

2 500 000

2 600 000

Regionstilskudd

2 770 524

2 800 000

2 900 000

3 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Toppidrett/utvikling

Spillemidler til utstyr
Tilsk. NIF ref. politivakthold

21 450

Organisasjon

1 760 373

2 420 000

2 300 000

2 600 000

Barn/Ungd./Komp./Integr.

7 763 426

8 735 000

9 000 000

9 250 000

Lisens/Mosjon

2 630 360

3 570 000

3 800 000

3 900 000

Regionale midler lisens

1 469 245

1 450 000

1 550 000

1 600 000

Salg/Marked

6 310 619

2 625 000

3 000 000

3 200 000

46 730 573

48 320 000

50 300 000

52 150 000

1 080 983

-1 910 000

-1 100 000

-1 150 000

585 444

750 000

700 000

800 000

1 666 427

-1 160 000

-400 000

-350 000

Tap på fordringer
Avskrivninger
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
Netto finansinntekter
ÅRSRESULTAT

58

53 166
7 984
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Foto: Eirik Førde.

IV Tingforslag
1 Styret foreslår endring i nasjonale bestemmelser:
Teksten i de nasjonale bestemmelser har ikke fulgt med i
tidens endringer og endrede rutiner. Styret vil med dette
forslaget oppdatere teksten til overenstemmelse med dagens
prosedyrer og begrep. Forslaget tar ikke sikte på å
realitetsendre noe i noen av bestemmelsene.
a. Man foreslår oppdaterte betegnelser på de to
juniorklassene hvor de måtte forekomme i de nasjonale
bestemmelser slik at U20 replasserer Jr19 og U23
replasserer Jr 22.
b. Man foreslår at alle henvisninger til bladet «Friidrett» i
nasjonale bestemmelser skiftes ut med forbundets
nettsider www.friidrett.no .
For øvrig endring i nasjonale bestemmelser bokstav C.
Kretsmesterskap.
a. Pkt 1. Generell bestemmelse.
Kretsen Forbundet bestemmer når
kretsmesterskapskonkurransene skal holdes.
Konkurransene bør holdes på samme tid over hele landet.
På de dager kretsmesterskapene arrangeres, bør må det
ikke arrangeres konkurrerende stevner innen kretsen.
Begrunnelse:
Det er praksis i dag at det er i dag at kretsen selv
bestemmer dato. Det er derfor naturlig at forbundet også
formelt fraskriver seg muligheten til å bestemme dato.
Dessuten mener man det er rett til ikke å kreve at
konkurrerende arrangement legges på samme dag.
b. Pkt. 2. Øvelsesutvalg
2. setning Hinderløp kan arrangeres uten vanngrav
sløyfes.
Begrunnelse:
Vanngrav er en viktig del av et hinderløp og vi mener
derfor at denne setningen må sløyfes.
For øvrig endring i Nasjonale bestemmelser bokstav D:
Norske rekorder.
a. Pkt. 3 Rekordmedalje.
Forbundets Rekordmedalje tildeles enhver som har satt
godkjent norsk rekord. Medaljen må bestilles av
rekordsetteren eller dennes lag. Forbedring av egen rekord
berettiger ikke til ny medalje. Punktet strykes i sin helhet
og øvrige punkt renummereres.
Begrunnelse:
Etterspørselen etter denne type merker og medaljer har
avtatt over mange år. Denne medaljen har ikke vært
utdelt på flere ti år. Det er derfor på tide å stryke dette.
b. Pkt. 5 (nytt pkt 4) Dopingkontroll.
2. setning:
Utøveren og arrangøren plikter umiddelbart (samme dag) å
underrette Norges Friidrettsforbund og Antidoping Norge
Norges Idrettsforbund om at rekord er satt, samt når og
hvor denne er satt.
Begrunnelse:
Dette er en oppdatering i forhold til dagens praksis.
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For øvrig endring i Nasjonale bestemmelser bokstav F:
Søknad om stevner/approbasjon.
a. Pkt. 1 Norgesmesterskap.
Søknadsfristen for Hovedmesterskapet er 15. januar 31.
desember – 2 ½ år før mesterskapet. For øvrige norske
mesterskap er søknadsfristen 15. januar 31. desember 1 ½
år før mesterskapet.
Begrunnelse:
Dette er den datoen som i praksis brukes i dag. Kan
derfor være greit også formelt å bruke denne datoen.
b. Pkt. 1 Norgesmesterskap.
Søknadene om norske mesterskap stiles til NFIF og sendes
NFIF. Dersom det er flere søkere fra samme krets, kan krets
ble bedt om prioritering av sine søkere.
Søknadene om norske mesterskap stiles til NFIF og sendes
via kretsen for påtegning og eventuell prioritering
(dersom flere søkere fra samme krets).
Begrunnelse:
Dette er realiteten i de prosedyrer som i praksis anvendes
i dag. Vi ønsker å bringe teksten i samsvar med praksis.
c. Pkt. 2 Øvrige stevner
Søknad skal registreres på elektronisk terminlisteløsning for
krets hvor arrangementet skal finne sted. Frister fore
registrering er innen 1. november for utendørs arrangement
og innen 1. oktober for innendørs arrangement. Dersom
stevnet skal arrangeres utenfor landets grenser skal stevnet
approberes via det nasjonale forbundet på
arrangementsstedet. Alle godkjente stevner publiseres på
elektronisk terminliste.
Søknad skal sendes på fastsatt skjema innen 1.11 til krets
hvor arrangementet skal finne sted. Dersom stevnet skal
arrangeres utenfor landets grenser, sendes søknad til den
krets arrangerende lag hører hjemme. Kretsen oversender
en samlet oversikt samt kopi av stevnesøknadene til
forbundet innen 31. desember.
Begrunnelse:
Teksten i dette punktet har ikke fulgt den utvikling det
har vært på dette området. Denne oppdaterte teksten
stemmer med den nåværende praksis.
d. Pkt. 6 Approbasjonsplikt og startavgift.
Forbundets lag er pliktige til å approbere arrangementer
enten en er arrangør direkte eller indirekte.
Arrangementet skal publiseres inn på Kretsens/Forbundets
terminliste og deltakerne må oppfylle gjeldende krav om
lisenes. en skal også betale startavgift etter gjeldende regler.
Begrunnelse:
Dette er nok en oppdatering i overensstemmelse med
dagens praksis og vedtakene om lisens.
For øvrig endring i Nasjonale bestemmelser bokstav G:
Stevnerapportering
a. Pkt. 1 Generell bestemmelse.
Ingen resultater godkjennes før full utfylt resultatliste er

rapportert inn elektronisk. stevnerapport er sendt inn.
Begrunnelse:
Nok en tilpasning som reflekterer dagnes realiteter.
b. Pkt. 2 Resultatrapportering. Stevnerapporten.
Resultatlisten lastes opp/sendes via elektronisk løsning
Stevnerapporten og resultatlisten sendes fortrinnsvis inn
elektronisk til forbundet og til friidrettskretsen og helst
som vedlegg til en e-post. Stevnerapporten og
resultatlisten sendes inn umiddelbart og senest 5 dager
etter siste arrangementsdag.
Begrunnelse:
Nok en tilpasning som reflekterer dagnes realiteter.
Lovutvalget et er enige i forslaget og det innebærer ikke en
realitetsendring men er en oppdatering til dagens praksis

2 Styret foreslår endringer i Nasjonale bestemmelser
bokstav H: Bragdmerket
Bragdmerket tildeles alle utøvere som tar medalje i
Olympiske leker, Verdensmesterskap eller
Europamesterskap for senior. Bragdmerket tildeles også
utøvere som setter Verdens- eller
Europarekorder for senior. Merket kan tildeles samme utøver
bare en gang. Hele punktet strykes og øvrige punkter
renummereres.
Begrunnelse:
Etterspørselen etter denne type merker og medaljer har
avtatt over mange år. Denne medaljen har ikke vært utdelt
på flere ti år. Det er derfor på tide å stryke dette.
Lovutvalget har ingen kommentarer til forslaget.

3 Styret foreslår endringer i Nasjonale bestemmelser
bokstav I: Distansemerker
Distansemerket utdeles i to grader, gull og sølv. En utøver kan
bare få utlevert ett gullmerke uansett om krav oppnås i flere
øvelser. Øvelse, resultat og dato inngraveres og merket
bekostes av Forbundet.
For oppnåelse av merket gjelder samme bestemmelser som
for norsk rekord. Kravene står gjengitt på Forbundets
distansemerkekort som kan fåes ved henvendelse til
Forbundets kontor.
I alle løp på distanser på 200 meter og kortere, inkludert
hekkeløp, må kravet være oppnådd 2 ganger.
Distansemerket i sølv kan oppnås av utøvere i lag under
NFIF i approbert konkurranse, militære konkurranser
mellom flere avdelinger, idrettsutøvere i bedriftsidrettsste
vner med dommere autorisert av NFIF, norske sjømenn på
norske skip i utenriksfart i konkurranse utenlands.
Kravene står gjengitt på Forbundets distansemerkekort og de
respektive utøveres resultat må være attestert av 2 autoriserte
dommere/arrangør/eget lag, idrettsoffiser ved avdeling og et
befal, skipets kaptein og den stedlige velferdssekretær.
Merket sendes utøveren når forskudd inkludert porto er
mottatt.
Hele punktet strykes og øvrige punkter renummereres.

Begrunnelse:
Etterspørselen etter denne type merker og medaljer har
avtatt over mange år. Denne medaljen har ikke vært utdelt
på flere ti år. Det er derfor på tide å stryke dette.
Lovutvalget har ingen kommentarer til forslaget.

4 Nord-Trøndelag FIK Foreslår:
Høstmøtet gjennomføres etter at styret og administrasjonen
har satt opp neste års budsjett.
Begrunnelse:
Ved å forskyve høstmøtet minst en måned, og gjennomføre
det f.eks til midten av november, kan kretsene bli orientert
om regnskapsstatus og komme med innspill til kommende
års budsjett og disposisjoner.
Styret er enig i lovutvalgets vurdering.
Landsstyremøtet ble erstattet med ledermøtet. Mye av
årsaken til dette var nettopp å oppnå det som forslagsstiller
begrunner med. Dermed får kretsene anledning til å
komme med innspill før budsjettet er vedtatt. Dette er
normalt vedtatt av styret første uke i november med dagens
ordning.
Lovutvalget er enige i forslaget, men mener at dette er slik
det arrangeres for tiden.

5 Nord-Trøndelag FIK foreslår:
Forslag om endring av nasjonal bestemmelse for
konkurranseregel 147 om felles konkurranse mellom menn
og kvinner slik at det kan godkjennes nasjonale rekorder og
kretsrekorder i tekniske øvelser og løpsøvelser der menn og
kvinner konkurrerer felles.
Begrunnelse:
Dersom konkurransereglene for øvrig blir overholdt,
oppleves det urimelig at kvinner ikke kan få godkjent
oppnådde rekordnoteringer når de konkurrerer sammen
med menn i løp under 5000 meter – jamfør konkurranse
regel 147. Denne regelen vil så å si utelukkende være en
begrensning for kvinner, da menn sjelden vil ha de samme
fordelene ved å konkurrere sammen med kvinner. (Men de
kan selvsagt heller ikke få notert rekorder dersom kvinner
har deltatt i samme konkurranse). Bestemmelsen i regel 147
står i motsetning til adgangen til bruk av fartsholder, som
også er assistanse til utøvere for å forbedre prestasjonene
(jamfør konkurranseregel 144.2. som beskriver
forbeholdene ved bruk av fartsholder).
Styret er ikke enige i forslaget og støtter lovutvalget sin
vurdering.
Lovutvalget finner forslaget unødvendig. Det er allerede
adgang til å ha miksede konkurranser kvinner og menn
etter vedtak på friidrettsting for mange år siden. Den eneste
utvidelse som ligger i dette er at forslaget også omhandler
nasjonale rekorder. Nasjonale rekorder skal imidlertid
meldes til IAAF (det internasjonale friidrettsforbundet) og
må derfor være i overensstemmelse med det internasjonale
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reglement, som bare tillater miksede konkurranser øvelsene
5000m og lengre når det gjelder løp. I tekniske øvelser
konkurrerer i realiteten utøverne ikke mot hverandre som
i løp selv om de konkurrerer samtidig. Lovutvalget gjør for
orden skyld oppmerksom på at ingen resultater fra løp i
miksede konkurranser kan brukes som kvalifiserende
resultat til mesterskap arrangert av EA og IAAF.

6 Styret foreslår endring i mesterskapsstrukturen
1) UM endres til kun å omfatte aldersklassene 15-17 år.
Endringen gjøres gjeldende fra 2020. Endringen blir da:
Nå-situasjon:
UM inne: J/G15, J/G16, J/G17, Junior(18-19), U23
UM ute: J/G15, J/G16, J/G17, Junior(18-19)
Struktur etter styrets forslag:
UM inne: J/G15, J/G16, J/G17
UM ute: J/G15, J/G16, J/G17
2) Norges Friidrettsforbund får i oppdrag å igangsette et
arbeid med å vurdere ytterligere endringer i
mesterskapsstrukturen (junior- og hoved-NM). I arbeidet
skal det være bred representasjon fra alle organisasjons
ledd i norsk friidrett. Forslag til endring i mesterskaps
struktur legges frem på tinget i 2021.
Begrunnelse:
Ungdomsmesterskapet (UM) ble etablert som et supplement
til jr NM i 1990. Tidligere hadde man andre aldersbestemte
uoffisielle mesterskap som for eksempel «Vesta Hygealekene» for 15- og 16-åringer.
UM skulle være et landsdekkende stevne der ungdom
konkurrerte mot hverandre i sine egne aldersklasser i
motsetning til i jr NM der 15-19-åringene konkurrerer i
samme klasse. 18- og 19-års-klassene ble imidlertid slått
sammen også i UM. Det har alltid vært krav for å kunne
delta i UM og det har vært stor prestisje forbundet med UM
- kanskje særlig for utøverne i de yngste årsklassene som
naturlig nok i mange tilfeller ikke har like gode muligheter
for å hevde seg i jr NM. UM innendørs ble første gang
arrangert i 1990 og har også med U23-klassen. Den spenner
således over et større aldersspenn enn
utendørsmesterskapet.
Erfaringene med dagens mesterskapsstruktur har vist at det
er behov for å foreta endringer. Det er mange mesterskap,
de kommer tett i tid og det er til dels en ramme rundt
arrangementer som er moden for modernisering. Samtidig
er det viktig å gjøre tiltak som fremmer deltakelse i trening
og konkurranser samt hindrer frafall i sårbare aldersklasser.
For å sikre en god prosess som involverer hele organisa
sjonen, er det styrets forslag at man frem mot tinget i 2021
gjør en evaluering av dagens mesterskapsstruktur og
utreder og fremmer forslag til en ny struktur. Forslaget har
vært behandlet i Barne- og ungdomsutvalget og i
Toppidrettsutvalget og begge utvalg slutter seg til behov for
og forslag til endring.
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Styret i NFIF vurderer at det er ønskelig å gjøre en endring
for Ungdomsmesterskapet allerede fra 2020 slik at stevet i
større grad kan være et attraktivt og realistisk mål for
satsing, og være med på sikre fortsatt deltakelse i friidretten
for aldersklassene 15 – 17 år. Ungdom ønsker et variert og
inkluderende idrettstilbud der de møter venner, har det gøy
og blir så gode som de vil. Vi ønsker at UM skal bidra til at
friidrettsungdom opplever nettopp dette.
Ungdom har rett til et inkluderende idretts- og konkur
ransetilbud (NIFs retningslinjer for ungdomsidrett). Dette
oppnår vi blant annet ved å ha et “lavterskel-UM” for
15-17-åringer hvor man vektlegger at UM er et stevne for
alle ungdommer som driver med friidrett og at det blir noe
de ser frem til å delta på, og gjerne blir sesongens høyde
punkt for ungdomsgruppa i klubben/regionen. Ungdom er
åpne for nye innslag og utradisjonelle øvelser og konkur
ransetilbudet skal være i tråd med ungdommens ønsker og
behov.
Dette står i strategisk dokument:
NFIF skal sørge for medbestemmelse for ungdom på
avgjørelser knyttet til ungdomsaktivitet, og skal formidle
tydelige og anvendbare retningslinjer for barne- og
ungdomsidretten.
Denne endringen gir oss mulighet for å bygge opp et
mesterskap mer på ungdommens premisser og i tråd med
tilbakemeldinger om ønsket utvikling fra ungdommen selv.
Utviklingsplanen i håndboka for barn- og ungdom opererer
med en inndeling i naturlige perioder på vei mot
senioralder, og for ungdomsklassene er dette 13-14 år, 15-17
år og 18-22 år. I perioden 15-17 år er noe av det viktigste å
lære å konkurrere, og treningen bør legges opp med tanke
på økende spesialisering med fortsatt vektlegging av
variasjon og allsidighet. I perioden etter, 18-22 år, kommer
prestasjonsorientering inn med mer fokus på resultater og
konkurranse, og det å “trene for å konkurrere” er helt
sentralt.
Ved å endre og tilpasse UM til 15-17-åringene, vil det
forsterke utviklingsfilosofien i norsk friidrett og bygge opp
under den helhetlige tankegangen med gradvis økning i
kravene fra 13 til 14 år, deretter fra 15 til 17, før man går
videre til 18-22 år.
Dette vil også gjenspeiles i konseptene Lerøy-lekene (13-14),
UM (15-17) og jr NM med sine to klasser som i langt større
grad er et mesterskap som skal kunne forberede juniorene
på internasjonale oppgaver.
Internasjonalt har det skjedd mye med konkurransetilbudet
for ungdom og junior. Det er nå regionale mesterskap for
16-17-åringer (EM U18 og EYOF) i tillegg til det
tradisjonelle jr EM og jr VM for U20. Norge har hatt en
policy på at utøverne bør delta i mesterskapet man alders
messig tilhører slik at 16-17-åringene primært deltar i EM
U18 og ikke i U20-mesterskap. Dersom konkurransetett
heten og ikke minst mesterskapstettheten blir for stor og alle

konkurranser blir “viktige” for en 15-17-åring, risikerer
man å hemme utviklingen. Ungdom blir utbrent, går lei og
norsk friidrett går på akkord med det som er hovedmålet,
som er seniorresultater.
Vi mener at det er behov for å vurdere en endring av
mesterskapsstrukturen i norsk friidrett der man også ser på
aldersgrensene for å delta i jr NM og hoved-NM og at dette
best gjøres i en prosess hvor hele mesterskapsstrukturen
vurderes. Målet er ikke å begrense ungdoms idretts
deltakelse, men snarere å legge til rette for en god utvikling
enten man er på vei mot en internasjonal karriere eller bare
er med fordi det er gøy og ikke drives av resultater.

Lovutvalget har følgende kommentar: For klassene U20 og
U23 arrangeres det for tiden både Ungdomsmesterskap
utendørs og innendørs og NM junior utendørs, men ikke
NM junior innendørs.
Ved å ta bort disse klassene i Ungdomsmesterskapet
innendørs i 2020 og 2021 vil ikke klassene U20 og U23 ha
eget mesterskap innendørs. Dersom det skulle være
ønskelig at også klassene U20 og U23 skal ha innendørs
mesterskap vil dette f.eks. kunne gjøres ved at Ungdoms
mesterskapet for 2020 og 2021 innendørs – men ikke
utendørs – også omfatter disse klassene.

Følg Norsk Friidrett
norskfriidrett
Norsk Friidrett
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www.friidrett.no
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