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Nyheter – informasjon - resultater

Resultater meldes så raskt som mulig
etter arrangementet som e-post til

resultater@friidrett.no
Denne adressen kan om ønskelig også brukes til å
sende inn endelige resultatlister og stevnerapporter.
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Representanter

På friidrettstinget møter med stemmerett:
- Sentralstyret.
- Landsstyrets medlemmer i henhold til § 14 (4 A).
- 2 representanter fra hver krets (i tillegg til kretsleder
som er medlem av Landsstyret).
- representanter fra lagene med 1 representant for hver
påbegynt 50 medlemmer totalt, dog maksimum 3 representanter fra ett enkelt lag.
Forutsetningen for at kretser og lag kan stille med 3 representanter er at de skal la seg representere med begge
kjønn. Anmeldelse av representanter, samt fullmakt for
disse må ha vært forbundet i hende innen fredag 7. mars
2009.

Sakliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Åpning.
Godkjenne de fremmøtte representantene.
Godkjenning av sakliste og forretningsorden.
Valg av Tingets funksjonærer.
Sentralstyrets og utvalgenes beretninger.
Regnskap 2007 og 2008.
Aktuell debatt.
a) Ny profil og design.
b) Revidering av toppidrettsmodellen.
Sammenslåing av Norges Fri-idrettsforbund og
Norges Gang- og Mosjonsforbund.
Rammebudsjett.
Innkomne forslag.
Valg.
Tilsetting av revisor.

27.02.09

Forretningsorden

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 3 ganger i samme sak, replikker unntatt. Med unntak av
innledningsforedraget, settes taletiden til høyst 5 minutter første gang, 3 minutter annen og tredje gang.
Inntil 3 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 1
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 saklisten.
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
stemmesedler teller ikke og stemmene regnes som
ikke avgitt. Det velges to representanter til å undertegne protokollen.

Norsk friidrett på internett
http://www.friidrett.no/
http://www.ungdomsfriidrett.no/
Nyheter – informasjon - resultater

Resultater meldes så raskt som mulig
etter arrangementet som e-post til
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I Sentralstyrets beretning 2007 og 2008

1. Styrer, utvalg, administrasjon
1.1

Sentralstyret

Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim – President
Tore Hordnes, IL Bjarg - Visepresident
   Ansvar: Toppidrett
Mari Bjone, IL i BUL
   Ansvar: Talentutvikling
Ragnar Eimhjellen, Gloppen FIL
   Ansvar: Strategisk utvikling, Integrering
Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL
   Ansvar: Anlegg, Teknisk
Arne Hugo Hansen, Tromsdalen U&IL
   Ansvar: Økonomi
Narve Heggheim, Sogn og Fjordane FIK
   Ansvar: Ansattes representant
Anne-Sophie Hunstad, Nidelv IL
   Ansvar: Organisasjon
Helga Reigstad, Osterøy IL
   Ansvar: Barn og Ungdom
Ingrid Ness Rolland, Tingvoll FIK/IK Tjalve
   Ansvar: FIFUKs representant

1.2

Landsstyret

Sentralstyret:
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim - President
Tore Hordnes, IL Bjarg - Visepresident
Mari Bjone, IL i BUL
Ragnar Eimhjellen, Gloppen FIL
Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL
Arne Hugo Hansen, Tromsdalen U&IL
Narve Heggheim, Sogn og Fjordane FIK
Anne-Sophie Hunstad, Nidelv IL
Helga Reigstad, Osterøy IL
Ingrid Ness Rolland, Tingvoll FIK/IK Tjalve
Kretsrepresentanter:
Akershus: Jofrid Holter, IL Tyrving
Aust-Agder: Per Erik Hansen, IL Sørfjell
Buskerud: Runolv Stegane, Sigdal FIK
Finnmark: Vidar Nilsen, Alta IF
Hedmark: Jan Narvesen, Kongsvinger IL
Hordaland: Helge Brekke, FIL AKS-77
Møre og Romsdal: Olav Hansen, Dimna IL
Nordland: Gunnar Pedersen, Bodø FIK
Nord-Trøndelag: Marvin Hansen, Grong IL
Oppland: Brynjulf Larsen, Nordre Land IL
Oslo: Bjørn Henriksen, IK Tjalve
Rogaland: Ingemar Nordvall, Sandnes IL
Sogn og Fjordane: Karstein Fardal, Balestrand IL
Sør-Trøndelag: Idar Hovin, Lundamo IL
Telemark: John Espen Jacobsen til 2007
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Telemark: Olav Finstad, IL Skarphedin fra 2008
Troms: Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø
Vest-Agder: Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL
Vestfold: Jan Olav Hay, Sem IF
Østfold: Tormod Antonsen, Spydeberg IL fra 2008. (2007
ingen valgt leder)
Øvrige representanter:
Lovutvalgets leder: Odd Bratt, Oppsal IF
Vararepresentant for ansatte: Sentralstyret: Kristin Roset,
Rogaland FIK (til 2007)
Karin Eftedal, Prosjektleder (fra 2008)
Eliteklubbenes forening: Odd Bergh, Tønsberg FIK
Trenerforeningen: Lars Ola Sundt, Kolbotn IL
Landslagsutøverne: Ikke valgt.
Representanter uten stemmerett:
Kontrollutvalgets leder: Eiliv Gjesdal, SK Vidar
Dommerutvalgets leder: Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa
IL

1.3 Tingvalgte utvalg

Appellutvalget:
Reidun Corneliussen, Ready (leder)
Gerd von der Lippe, IL Skarphedin
Dag Rasmussen, Fana IL
Per Kåre Hage, Ranheim IL (vararepresentant)
Arnt Heggelund, Jægervatnet IL (vararepresentant)
Domsutvalget:
Anne Britt Norø, Bodø FIK (leder)
Hilde Lombnæs, IL i BUL
Geir Pedersen, Laksevåg T&IL
Andreas Høiby, IK Tjalve (vararepresentant)
John Arvid Lie, Kristiansands IF (vararepresentant)
Kontrollutvalget:
Eiliv Gjesdal, SK Vidar (leder)
Anne Merete Dahlen, Stovnerkameratene
Ragna Berget Jørgensen, Bodø FIK
Arne Skogsbakken, Land FIK (vararepresentant)
Lovutvalget:
Odd Bratt, Oppsal IF (leder)
Knut Alme, Oslo Politis IL
Kristin Hunstad, Bodø FIK
Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF
Asgeir Thomassen, IL Gular
Bodil Høstmælingen, IF Hellas (vararepresentant)
Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (vararepresentant)

Valgkomitéen:
Runolv Stegane, Sigdal FIK (leder)
Thor Brandt, Steinkjer FIK
Aslaug Dahl, IL Ilar
Line Fiskerstrand Blekeli, IL Norna-Salhus
Knut Inge Sletten, TIL Hovding

1.4

Styreoppnevnte utvalg

Anleggsutvalget:
Kalle Glomsaker, Sentralstyret/Mandal & Halse IL
(utvalgsleder)
Kjellaug Eik, Vågsbygd IL (leder kontrollvirksomheten)
Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø
Runar Tyssebotn, IL Bjarg
Ole Petter Sandvig, Administrasjonen
Barne-, Ungdoms- og Kompetanseutvalget:
Helga Reigstad, Osterøy IL (leder)
Johnny Evjen, Sortland FIK
Ingrid Ness Rolland, Tingvoll FIK/IK Tjalve
Espen Aam, Bergens TF
Karin Eftedal, Administrasjonen
Tone Antonsen, Administrasjonen
FIFUK (Fri-idrettsforbundets Ungdomskomité)
Atle Aaltvedt, Minerva IS (leder)
Ingrid Ness Rolland, Sentralstyret/IK Tjalve (nestleder)
Tale Brenna, IK Tjalve
Håkon Kinn, IK Tjalve
Tina Marii Skare, Minerva IS (til november 2007)
Vibeke Sletten, T&IL Hovding
Tormod Tvare, IL Forsøk
Tonje Antonsen, Administrasjonen
Forbundsdommerutvalget:
Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (leder)
Odd Bratt, Oppsal IF
Jan Olav Hay, Tønsberg FIK
Astri Herzeth, Hakadal IL
Kjell Steen, Asker Skiklubb
Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF
Ole Petter Sandvig, Administrasjonen
Integreringsutvalget:
Ragnar Eimhjellen, Sentralstyret/Gloppen FIL (leder)
Hans Graff, IL i BUL
May Britt Nyheim, Strømmen IF
Terje Roel, Team FIR
Tonje Antonsen, Administrasjonen
Motbakkeløpsutvalget:
Christian Prestegård, IL Fanaråk
(leder til 1.11.2008, senere medlem)
Narve Heggheim, Jølster IL (leder fra 1.11.2008)
Tim Bennett, SK Vidar (til og med 2007)
Ingrid Kristiansen, IL i BUL (fra og med 2008)

Helge Kårstad, Gaular IL
Knut A. Maråk, Geiranger IL
Serieutvalget:
Bjørge Pedersen, Horten FIK (leder)
Tore Bredesen, SK Snøgg
Helge Brueland, IL Skjalg
Rolv G. Gitlestad, Kvås IL
Arnt Heggelund, Jægervatnet IL
Petter Wessel, Nittedal IL
Statistikk-og Rekordutvalget:
Jo Nesse, IL Tyrving (leder)
Bjarte Bogstad, IL Gular
Elin Dølør, IL i BUL
Stein Fossen, IL Fri
Morten Haave, IL Tyrving
Tore Johansen, Kjelsås
Jan Jørgen Moe, IK Tjalve
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve
Stig A. Vangsnes, Oppegård IL
Teknisk komité:
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve (leder),
Odd Bratt, Oppsal IF (Lovutvalget),
Jo Nesse, IL Tyrving (Statistikk-og Rekordutvalget),
Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (Forbundsdommerutvalget)
Toppidrettsutvalget:
Tore Hordnes, Sentralstyret/IL Bjarg (leder)
Odd Bergh, Tønsberg FIK, Friidrettsklubbenes forening
Mari Bjone, IL i BUL
Olav Magne Tveitå, IL i BUL
Ketil Tømmernes, Administrasjonen (til 1.9.2008)
Ronny Nilsen, Administrasjonen (fra 1.9.2008)
Trond Knaplund, Administrasjonen
Ultraløpsutvalget:
Per Lind, Åskameratene UIL (leder)
Olav Engen, Ullensaker-Kisa IL
Geir Frykholm, Sætre IF Graabein
Bjørn Hytjanstorp, Spiridon LLL
Ulf Jacobsen, Bærums Verk IF
Veteranutvalget:
Knut Henrik Skramstad. Kongsberg IF
Knut Alme, Oslo Politis IL
Inger Austbø, Kongsberg IF
Kjell Fossen, IL Fri
Grete Rivenes, Gjøvik IF
Kjartan Sølvberg, Sandefjord Turn-& IF
Fondsstyret:
Terje Hoffmann, IL i BUL (leder)
Mari Bjone, IL i BUL
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Odd Bratt, Oppsal IF
Tore Hordnes, IL Bjarg
Susanne Wigene, IK Tjalve

1.5

Internasjonale verv

Member IAAF Working Group Golden League
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim
Vice-President European Athletics Council
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim
Chairman European Athletics
Development Committee
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim
Member European Athletics
Mountain Running Commission
Christian Prestegård, IL Fanaråk
Member European Athletics Medical
& Anti Doping Commission
Peter Hemmersbach
European Athletics Honorary Life Member
Hans B. Skaset, Kolbotn IL
Member World Mountain Running
Association Council
Ingrid Kristiansen, IL I BUL
Internasjonale tekniske funksjonærer:
Knut Alme, Oslo Politis IL (ATO panel)
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve
Lindbjørg Stølan, (Anti-doping control panel)

1.6

Administrasjon

Følgende har i perioden vært ansatt/engasjert i den
sentrale administrasjonen:
Tonje Antonsen – Seksjonsleder barn, ungdom- og
kompetanse.
Trond Håvard Brunes – Organisasjonsjef deltid
fra 1.11.2008.
Karin Eftedal – B&U-prosjekter
Arnhild H. Hartvedt - Administrativ leder idrett.
Kjetil Hildeskor – Generalsekretær.
Trond Knaplund – Utviklingsansvarlig.
Ronny Nilsen – Sportssjef fra 1.8.2008.
Berit Nøbben - Økonomisjef.
Ole Petter Sandvig - Teknisk konsulent.
Olav Magne Tveitå – Prosjekt regional utvikling.
Ketil Tømmernes – Sportssjef til 1.9.2008.
Roar Uglem – Økonomimedarbeider deltid.
Den sentrale administrasjonen
i Norges Fri-idrettsforbund består pr. 1.3.2009 av:
Generalsekretær: Kjetil Hildeskor
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Adm leder idrett: Arnhild H. Hartvedt
Seksjonsjef barn, ungdom og kompetanse:
Tonje Antonsen
Sportssjef: Ronny Nilsen
Teknisk konsulent: Ole Petter Sandvig
Utviklingsansvarlig: Trond Knaplund
Økonomisjef: Berit Nøbben
Øknomimedarbeider deltid: Roar Uglem
Prosjektleder deltid: Trond Håvard Brunes
Ansatte prosjektledere:
Karin Eftedal (TineStafetten, Friidrettens Dag, Regionale Ungdomsleker)
Charlotte Svensen (Idrett i skolen)
Olav Magne Tveitå (Regional utvikling)
Kretsenes daglige ledere og andre ansatte i perioden:
Akershus: Knut Alme (felles med Oslo)
Akershus: Unni Helland# (felles med Oslo).
Aust-Agder: Tor Ingvar Njerve# (felles stilling med
Vest-Agder)
Buskerud: Rolf Justad
Finnmark: Ubesatt – ivaretatt av styreleder til 1.11.08.
Finnmark: Morten Thrane (felles med Nordland
og Troms) fra 1.11.08
Hedmark: Sven Amundrud#
Hordaland: Norunn Rise til 1.7.07.
Hordaland: Jan-Arle Sletten fra 1.6.07
Møre og Romsdal: Jarle Eik til 1.5.07
Møre og Romsdal: Ubesatt – ivaretatt
av styreleder 1.5.07 til 1.4.08.
Møre og Romsdal: Bente Krakeli# fra 1.4.08.
Nord-Trøndelag: Geir Nordtømme
Nordland: Ubesatt – ivaretatt av styreleder til 1.11.08.
Nordland: Morten Thrane (felles med Finnmark
og Troms) fra 1.11.08.
Oppland: Dag Kåshagen.
Oslo: Knut Alme (felles med Akershus)
Oslo: Unni Helland# (felles med Akershus)
Rogaland: Kristin Roset# til 31.12.2007.
Rogaland: Tor-Eivind Fagereng# fra 21.2.08.
Sogn og Fjordane: Narve Heggheim
Sør-Trøndelag: Katarina Hoff# til 1.2.07.
(regnskap til 31.7.07)
Sør-Trøndelag: Silje Brenna Øvstedal
fra 1.2.07 til 31.7.07.
Sør-Trøndelag: Marius Vikaune# fra 1.8.07 til 30.6.08.
Sør-Trøndelag: Sylvia Aasen# fra 18.8.08.
Telemark: Lars-Magne Klovning# (felles stilling
med Vestfold)
Troms: Ubesatt – ivaretatt av styreleder til 1.11.08
Troms: Morten Thrane (felles med Finnmark
og Nordland) fra 1.11.08.
Vest-Agder: Tor Ingar Njerve# (felles stilling med
Aust-Agder)
Vestfold: Lars-Magne Klovning# (felles stilling
med Telemark)

Østfold: Hilde Stokke til 1.9.2008.
Østfold: Kjell Adamski fra 1.10.2008.
(# Ikke full stilling).
Ved periodens utgang er det til sammen 11,03 årsverk i
friidrettskretsene som Norges Fri-idrettsforbund har arbeidsgiveransvar for.

1.7 Prosjekt-og Arbeidsgrupper
Tinestafetten
Prosjektledelse
Karin Eftedal

Friidrettens dag
Prosjektledelse
Karin Eftedal
Regionale Ungdomsleker
Prosjektledelse
Karin Eftedal
Idrett

i Skolen
Prosjektledelse
Charlotte Svensen
Sunn Jenteidrett (samarbeidsprosjekt S
ki, Orientering, Friidrett, Skiskyting)
Prosjektledelse
Else Marte Sørli Lybekk
Regional utvikling
Prosjektledelse
Olav Magne Tveitå
Team DNB NOR Elitegruppe 2007
Andreas Thorkildsen, Kristiansand IF, spyd
Susanne Wigene, IK Tjalve, mellom/langdistanse
Ida Marcussen, IK Våg, mangekamp
Christina Vukicevic, Tyrving, hekk
Team DNB NOR mesterskapsgruppe VM:
Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana, maraton
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes, 3000 m hinder
Ragnhild Kvarberg, SK Vidar, 1500 m
U23 EM:
Steffen Kjønnås, Mosjøen, 400 m hekk
Elisabeth Slettum, Skjalg, 200 m
Marie Hagle, Fredrikstad, 100 m hekk
Christine Næsheim Bjørkvik, Skjalg, 400 m hekk
Øyunn Grindem, Sandvin, Høyde
Stine Kufaas, Trondheim, Høyde
Cathrine Larsåsen, BUL, Stav
Margrethe Renstrøm, Tjalve, Lengde
Christina Vukicevic, Tyrving, 100 m hekk
Ida Marcussen, Våg, mangekamp
Junior Prosjektene U18 VM – EYOF – U20 EM:
Ezinne Okparaebo, BUL, 100 m

Benedicte Hauge, Kristiansand, 400 m
Christine Lia, Tyrving, 100 m hekk
Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll, 1500 m
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden, 3000 m hinder
Oda Utsi Onstad, Fagernes, Lengde
Mia Haave, Tyrving, Tresteg
Tonje Angelsen, Trondheim, Høyde
Therese Johaug, FIK Ren-Eng, 3000 m
Ingunn Opsal, Minerva, 5000 m
Folake Akinyemi, BUL, 100 m
Trude Raad, Gloppen, Slegge
Katja Vangsnes, Oppegård, Slegge
Eivind Henriksen, Tjalve, Slegge
Lars Vikan Riise, Nidelv, 10-kamp
Martine Eikemo Borge, Bjarg, 800 m
Sondre Nordstad Moen, Strindheim, 3000 m
Løftprosjektene 2007:
Mellom- og langdistanse:
Susanne Wigene, Tjalve
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes
Ragnhild Kvarberg, SK Vidar
Kirsten M. Otterbu, BFG Fana
Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden
Ingunn Opsal, Minerva
Therese Johaug, Ren Eng
Silje Fjørtoft, Ørsta
Henrik Sandstad, Steinkjer
Trond Idland, Gjesdal
Bård Kvalheim, Tjalve
Øystein Sylta, Vidar
Sondre Nordstad Moen, Strindheim
Kjetil Måkestad, Korlevoll-Odda
Joachim Brøndbo, Mosvik
Øystein Engum Andersen, Norna Salhus
Morten Velde, Haugesund
Thomas Stave Gabrielsen, Kristiansand
Martine Eikemo Borge, Bjarg
Ingvild Måkestad, Korlevoll-Odda
Alvilde Ossum, Vidar
Hanne Lyngstad, Tjalve
Sindre Buraas, Hurdal
Rut Appelkvist, Steinkjer
Liv M. Nordtømme, Steinkjer
Lars Røttingen, Gular
Kjetil Foss Angeltveit, Norna Salhus
Stian Flo, Tjalve
Asle Tjelta, Skjalg
Ørjan Lunde, SK Vidar
Britt Helen Simmenes, Osterøy
Line Tveter, Tyrving
Fride Wullum, Vidar
Ana Gjesdal, Skjalg
Anne Jorun Hodne, OSI
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Kast:
Paul Redford, Nittedal
Sigbjørn Wiken, Kongsberg
Charlotte Abrahamsen, Sandvin
Trude Raad, Gloppen
Kristine Gjengedal, Hyen
Steinar Kleppe, Florø
Yngve Grøneng Havn, Florø
Vetle Aasland, Askim
Erik Fluge, Ask
Eivind Henriksen, Tjalve
Fredrik Amundgård, Dombås
Magnus Berntsen, Aurskog-Høland
Vegard Henriksen, Tjalve
Katja Vangsnes, Oppegård
Deal Prosjektet - Sprint:
Folake Akinyemi, 1990, BUL
Linn Helene Bakke, 1991, Ullensaker Kisa
Isabelle Bjørnå Berntsen, 1991, Ski
Anne Cathrine Bakken, 1983, Tjalve
Mari Gilde Brubak, 1990, Malvik
Siri Eritsland, 1985, Vidar
Malene Hjort, 1987, Fredrikstad
Karoline Tjelta Larsen, 1986, Skjalg
Ezinne Okparaebo, 1988, BUL
Oda Utsi Onstad, 1990, Fagernes
Thea Oppegaard, 1987, BUL
Caroline Pedersen, 1990, Runar
Elisabeth Slettum, 1986, Skjalg
Philip Bjørnå Berntsen, 1989, Ski
Henning Brenna, 1990, Brandbu
John Ertzgaard, 1977, Raufoss
Lars Halvard Grimsrud, 1988, Brandbu
Alexander Hanssen, 1987, Sola
Jarle Hollund, 1988, Stord
Alexander Karlsson, 1988, Gular
Andreas Kristiansen, 1981, Gular
Christian S. Mogstad, 1985, Snøgg
Jaysuma Saidy Ndure, 1984, BUL
Martin Rypdal, 1980, BUL Tromsø
Rasmus Rypdal, 1985, BUL Tromsø
Espen Wisur, 1988, Fredrikstad
Hekk:
Tine Teigene Dalen, 1990, Tyrving
Sara Meling, 1990, Tyrving
Tale Ørving, 1989, Minerva
Anders Erlend Idås, 1990, Horten
Alexander Dahlstrøm Winger, 1989, Tvedestrand
Marie Hagle, 1987, Fredrikstad
Christine Skodvin, 1987, Vidar
Christine Lia, 1988, Tyrving
Christina Vukicevic, 1987, Tyrving
Støtteapparatet 2007 og 2008:
Fagansvarlig sprint: Leif Olav Alnes (2007 og 2008)
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Prosjektleder sprint Deal-prosjekt 2007/Tinfos og Holta
Invest (fra mars 2008): Thomas Haugen (2007 og 2008)
Fagansvarlig og prosjektleder hekk: Petar Vukicevic
(2007 og 2008)
Fagansvarlig mellom/langdistanse: Johan Kaggestad
(2007) og Erling Askeland (2007 og 2008) Leif Inge
Tjelta – fagansvarlig i 2008. Erling sluttet 31.12.08
Fagansvarlig og prosjektleder løftprosjekt kast: Thomas
Rosvold (2007 og 2008)
I tillegg kontrakter: Hanne Haugland (2007) Gisle
Ellingsen (2007) og Tor Haugland (2007)
Medisinsk gruppe:
Medisinsk ansvarlig: Thor Øistein Endsjø (2007 og
2008). Sluttet 31.10.08
Fysioterapeut: Eirik Lager (2007 og 2008)
Fysioterapeut: Vibeke Røstad (2007 og 2008)
Fysioterapeut: Klas Eliasson (enkelte utøvere) (2007 og
2008)
Fysioterapeut (Deal-prosjektet 2007/Tinfos og Holta
Invest fra mars 2008): Fredrik Bekken (2007 og 2008)
Lege – mesterskap – Ove Talsnes (2007 og 2008)
Ledelse:
Sportssjef: Ketil Tømmernes (2007 til 1.9.2008) Ronny
Nilsen fra 1.9.2008
Utviklingsansvarlig: Trond Knaplund (2007 og 2008)
Regional utvikling: Olav Magne Tveitå (2007 og 2008)
Administrativ leder: Arnhild Hartvedt (2007 og 2008)
Team DNB NOR Elitegruppe 2008:
Andreas Thorkildsen, Kristiansand IF, spyd
Jaysuma Saidy Ndure, IL BUL, 100 m og 200 m
Ida Marcussen, Våg IL, 7-kamp
Susanne Wigene, IK Tjalve, 5000 m og 10000 m
Christina Vukicevic, Ski, 100 m hekk
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden, 3000 m hinder
Ezinne Okparaebo, BUL, 100 m
Kristine Eikrem Engeset, Skjalg, 3000 m hinder
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes, 3000 m hinder
Mesterskapsgruppe:
Philip Bjørnå Berntsen, Tjalve
Tine Teigene Dalen, SK Vidar
Tale Ørving, Minerva IS
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden
Mia Haave, Tyrving
Sondre Nordstad Moen, Steinkjer
Eivind Henriksen, Tjalve
Fredrik Amundgård, Tyrving
Ina Cathrin Kartum, Sjørdal
Trude Raad, Gloppen
Folake Akinyemi, BUL
Linn Helene Bakke, Ull/Kisa
Rachel Nordtømme, Steinkjer
Benedicte Hauge, Kristiansand

Margrethe Renstrøm, Tjalve
Cathrine Larsåsen, BUL
Stine Kufaas, Trondheim
Ingun Opsal, Tjalve
Silje Fjørtoft, SK Vidar
Elisabeth Slettum, Skjalg
Charlotte Lund Abrahamsen, Sandvin
Øyunn Grindem, Sandvin
Mona Holm, Tjalve
Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana
Løftprosjekter 2008:
Kast:
Diskos:
Stian Andersen, Urædd
Vegard Henriksen, Tjalve
Erik Fluge, Ask
Magnus Berntsen, Aurskog-Høland
Martin Rø, Fri
Fredrik Amundgård, Tyrving
Kule:
Yngve G. Havn, Florø
Charlotte Abrahamsen, Sandvin
Kristin Sundsteigen, Stord
Slegge:
Steinar Kleppe, Florø
Eivind Henriksen, Tjalve
Rikard Villanger, Ask
Trude Raad, Gloppen
Katja Vangsnes, Oppegård
Marte Rygg Årdal, Gloppen
Henriette Opheim, Norna Salhus
Michela Baldachino, Fredrikstad
Helene Hofstad, Bergen Turn
Spyd:
Ina Cathrin Kartum, Stjørdal
Adriana H. Thomassen, Giv-Akt
Lene Emilie Vik, Sturla
Paul Redford, Nittedal
Petter Ormsettrø, Tingvoll
Fredrik Simensen, Sandvin
Øyvind Husby, Tingvoll
Katarina Franson, Kristiansand
Hekkeprosjektet:
Marie Hagle, Fredrikstad
Christine Skodvin, SK Vidar
Hege Vold, Gjesdal
Tale Ørving, Minerva IS
Alexander Dahlstrøm Winger, Iveland
Tine Teigene Dalen, SK Vidar
Anders Erlend Idås, Horten
Vladimir Vukicevic, Ski
Kine Aaltvedt, Minerva IS

Mellom og langdistanse prosjektet:
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes
Susanne Wigene, Tjalve
Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana
Sondre Nordstad Moen, Strindheim
Kristine Eikrem Engeset, Skjalg
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden
Ingun Opsal, Tjalve
Silje Fjørtoft, SK Vidar
Utviklingsgruppe:
Lars Erik Malde, Skjalg
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes
Lars Bakke, Fri
Sindre Buraas, Hurdal
Martine Eikemo Borge, Bjarg
Tinfos/Holta Invest (fra mars 2008) prosjektet – sprint:
Jaysuma Saidy Ndure, BUL
Martin Rypdal, BUL Tromsø
Christian Settemsli Mogstad, Snøgg
Henrik Johnsen, BUL Tromsø
Philip Berntsen, Tjalve
Ezinne Okparaebo, BUL
Elisabeth Slettum, Skjalg
Folake Akinyemi, BUL
Linn Helene Bakke, Ull/Kisa
Siri Eritsland, SK Vidar
Thea Oppegård, BUL
Oda U. Onstad, Fagernes
Caroline Pedersen, Runar
Malene Hjort, Fredrikstad
Anne Cathrine Bakken, Tjalve
Mari G. Brubak, Malvik
John Ertzgaard, Raufoss
Rasmus Rypdal, BUL Tromsø
Eirik Tandberg, Sigdal
Peter Osazuwa, BUL
Espen Wisur, Fredrikstad
Sindre Rørvik, Kaupanger
Peder Sanne, Tønsberg
Per Magnus Solli, Nesbyen

1.8 Mesterskapsarrangører

2007:
Hoved-NM: Askim IF (Askim Stadion 10-12.8)
Hopp uten tilløp: Hedmark FIK (Stangehallen 10-11.2)
NM innendørs: Hedmark FIK (Stangehallen 10-11.2)
UM innendørs: Hedmark FIK (Stangehallen 26-28.1)
NM terrengløp korte løyper og stafett: Lyngdal IL
(Lyngdal 14-15.4)
NM/UM stafett: Osterøy IL (Lonevåg 26-27.5)
NM mangekamp: FIK Stein (Hammerfest Stadion
28.-29.7)
UM mangekamp: Nidelv IL (Trondheim Stadion 1-2.9)
NM motbakkeløp: IL Fanaråk (Fanaråk Opp 11.8)
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UM: Vest-Agder FIK (Kristiansand Stadion 24-26.8)
NM junior: Tønsberg FIK (Greveskogen, Tønsberg
3-5.8)
NM veteraner: Ask Friidrett (Ravnanger 15.-17.6)
NM halvmarton: Namdal Løpeklubb (Spillum 3.9)
NM terrengløp lang løype: IL Rindals-Troll (Rindal 23.9)
NM maraton: GTI (Sola 21.4)
2008:
Hoved-NM: Trondheimsalliansen (Trondheim Stadion
18-20.7)
Hopp uten tilløp: Hedmark FIK (Stangehallen 16-17.2)
NM innendørs: Hedmark FIK (Stangehallen 16-17.2)
UM innendørs: IF Hellas (Drammenshallen 1-3.2)
NM terrengløp korte løyper og stafett: Egersunds IK
(Egersund 12-13.4)

2.

Hovedinnsatsområder i norsk friidrett i perioden

2.1 Toppidrett og utvikling

Innledning:
I 2007 og 2008 har vi hatt en økt aktivitet innenfor avdeling for toppidrett og utvikling.
Våre aller beste utøvere har prestert på et meget høyt
nivå samtidig som Norge gjorde sitt beste mesterskap noensinne under EM for junior i Hengelo i 2007.
Det viser seg imidlertid at det å ta steget fra topp juniorutøver til etablert senior utøver er svært krevende og
krever masse ressurser. Norsk Friidrett har i løpet av de
siste årene fått frem en rekk gode juniorutøvere og det
blir en stor utfordring å motivere og hjelpe disse utøverne
frem til topp seniorutøvere. Denne gruppen har tidligere
vært dominert av kvinnelige utøvere, men spesielt i 2008
har vi også fått fram en rekke lovende mannlige utøvere
som presterer på høyt internasjonalt nivå.
Dette viser at satsingen på regionale talentutviklingsprosjekt som er forankret i miljøene rundt de fagansvarlige er med på å motivere og identifisere mange av de
flotte talentene vi har i Norsk Friidrett.
Det at vi får stadig flere utøvere som presterer på et
høyt nivå gir oss samtidig en del nye utfordringer. Det
at antallet utøver som deltar i internasjonale mesterskap
nesten er doblet er ikke minst en økonomisk utfordring.
Det er samtidig svært viktig at vi nå har fått i gang en ny
trenerutdanning på høyt nivå. Det å ha kompetente trenere og ledere på alle nivå er en forutsetting for å få frem
toppidrettsutøvere.
Norges Friidrettsforbund har sammen med Skiforbundet, Skiskytterforbundet og Orienteringsforbundet engasjert seg sterkt innenfor problematikken som er knyttet til
spiseforstyrrelser. Sammen har vi startet prosjektet Sunn
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NM/UM stafett: IL i BUL Tromsø (Valhalla Stadion
24.-25.5)
NM/UM mangekamp: Overhalla IL (Svenningmoen
Stadion 23-24.8)
NM motbakkeløp: Bygstad IL (Storehesten Opp 28.6)
UM: Sigdal FIK (Prestfoss 29-31.8)
NM junior: IL Skjalg (Stavanger Stadion 8-10.8)
NM veteraner: Tønsberg FIK (Greveskogen Stadion
15.-17.8)
NM halvmaraton: Fredrikstad IF (Fredrikstadmarka
Rundt 6.4)
NM terrengløp lang løype: Bøler IL (Haraløkka 13.9)
NM maraton: Jølster IL (Jølster Maraton 5.7)
NM Ultraløp – 100km: FIK BFG Fana (Bergen Ultra
18.10)

jenteidrett hvor vi vil bruke mye ressurser på å forebygge
spiseforstyrrelser først og fremst blant jenter.
Toppidrettsmodellen
Toppidrettsmodellen er utgangspunktet for hvorledes
NFIF baserer sitt arbeid med prioritering av midler og
tilrettelegging av arbeidet med våre beste friidrettsutøvere. Modellen er delt opp i en elitegruppe, mesterskapsgruppe, løftprosjekter og regionale tiltak. Det må nevnes
at Olympiatoppen (OLT) er en viktig bidragsyter med
midler til toppidrett i NFIF.
NFIF inngår kontrakter med utøvere i Team DnB NOR
Elitegruppen og med Team DnB NOR mesterskapsgruppen, hvor der flere underprosjekter. I 2007 var det 39 utøvere med kontrakt med NFIF og i 2008 var det 30 utøvere
med kontrakt med NFIF.
Videre har NFIF kontrakt med samtlige i støtteapparatet
og med trenerne til utøverne i elitegruppen.
Mesterskapsgruppen består av utøvere som har prestert kravet til kommende års junior- og seniormesterskap, samt enkelte utøvere med særlig potensial. Det avsettes midler til medisinsk oppfølgning og internasjonal
matching, samt at enkelte utøvere også får midler til å
dekke utgifter i forbindelse med satsingen.
Flere av fagområdene har løftprosjekter, som enten
ledes av fagansvarlig og/eller prosjektleder. Her gjennomføres det samlinger hvor talentfulle utøvere fra hele
landet inviteres til å delta sammen med sin personlige
trener. Løftprosjektene er viktige for utøver og trener, og
et godt tiltak for å skape en felles forståelse for hva som
skal til for å kunne prestere på et høyere nivå.

Olav Magne Tveitå er ansatt som regional ansvarlig,
og det er avsatt midler til ulike prosjekter og tiltak rundt
om i landet. Her gjennomføres det samlinger, treninger,
foredrag; gjerne i forbindelse med konkurranser.
Viktige tiltak:
NFIF skal påvirke og tilrettelegge for utøvere og trenere.
Dette gjøres gjennom fire hovedarbeidsområder:
1) Optimalisering
2) Kvalitetssikring
3) Medisinsk og fysikalsk oppfølging
4) Internasjonal matching
Optimalisering:
Med optimalisering mener vi at vi skal tilrettelegge for
at utøver og personlig trener har det primære til stede
som er nødvendig for å hevde seg i toppen i internasjonal
friidrett. Dette er kostnadskrevende og som medfører at
det kun er en liten gruppe utøvere som får tilbudet og
plasseres i elitegruppen. I 2007 var det 4 utøvere i elitegruppen og i 2008 økte dette til 9 utøvere i elitegruppen.
I Elitegruppen tilrettelegger vi for en individuell satsing
hvor vi ser på hva som må til for at den enkelte hever
seg til et høyere prestasjonsnivå. Vi stiller oss hele tiden
spørsmålet; hvordan øker vi sannsynligheten for at vi når
våre sportslige målsettinger?
Kvalitetsikring:
De fagansvarlige har ansvaret for kvalitetsikring av treningsopplegget for utøvere på som skal til internasjonale
mesterskap.
Våre virkemidler for kvalitetsikring er:
1. Målsettingsdokument:
Hver utøver utarbeider sitt målsettingsdokument hvor
perspektivet er frem til påfølgende OL.
Det består av årlig hovedmål og delmål, samt forutsetninger for å nå disse.
2. Utviklingstrapp:
Målsettingsdokumentet brutt ned på inneværende år
der forutsetningene for å nå målet følges opp gjennom periodiske tester og målinger.
3. Mesterskapsoptimalisering.
Utøvere som er klar for internasjonale mesterskap
skal gi en grovskisse av trening de siste tre månedene
inn mot mesterskapet, de siste tre ukene før mesterskapet, endelig konkurranseplan, medisinsk oppfølging og fysikalsk oppfølging.
4. Samlinger:
Utøvere, personlige trenere og fagansvarlige samles
for å diskutere hva som er gjort av arbeid, resultat av
det og hva som skal gjøres av arbeid i neste periode.
Visuell observasjon av utvikling. Vi har samlinger
i løftprosjektene som baserer seg på faglige temaer
innenfor området og vi har mesterskapssamlinger
som er konsentrert mot å være best mulig forberedt til
mesterskapene.

5. Konkurranser:
Vårt viktigste verktøy for å kvalitetssikre utvikling.
6. Kontakt og oppfølging fra fagansvarlig:
Rapportering til fagansvarlig og oppfølging fra fagansvarlig skal gi utøver og personlig trener en part som
kan både være en samtalepartner når vi ønsker å få ny
faglig input, men også en med faglig spiskompetanse
som skal stille de korrekte spørsmålene og bidra til at
vi holder oss på ”stø kurs”.
Medisinsk oppfølging:
Thor Øistein Endsjø fungerte som medisinsk ansvarlig i
2007 og til høsten 2008, da han takket for seg. Den medisinsk ansvarlige skal ha kjennskap til og kunnskap om
skadesituasjonen til utøvere på landslaget. Det er viktig å
ha et medisinsk apparat med stor faglig kompetanse, og
som kan følge tett opp utøverne våre. I forbindelse med
seniormesterskapene har Ove Talsnes fungert som mesterskapslege, noe han vil fortsette å gjøre.
Fysikalsk forebyggende:
NFIF inngikk avtale i 2006 med fysioterapeut Eirik Lager, hvor han hver uke har vært tilgjengelig for utøvere
på Toppidrettssenteret. Lager har takket ja til å bli ansatt av OLT som fysioterapeut de neste 4 årene (over OL
2012). NFIF har i tillegg hatt avtaler med Klas Eliasson,
Fredrik Bekken og Przemyslaw Kram. Sommeren 2007
og 2008 ble det også gjort avtaler med OLT om fri bruk
av fysikalsk og medisinsk oppfølging på Toppidrettssenteret fra sommermånedene.
Internasjonal matching:
Det er i møte med konkurrenter som er akkurat litt bedre enn seg selv at våre utøvere utvikler seg. NFIF har
de siste årene reist med store grupper til internasjonale
innendørs stevner og internasjonale utendørsstevner. I
2007 reiste en til Ungarn (Budapest) og Slovakia (Bratislava) innendørs, mens i 2008 dro en til Østerrike (Wien)
og til Slovakia (Bratislava) innendørs. Hensikten med å
dra med store grupper og med et støtteapparat på disse
stevnene er:
• Heve det sportslige nivået på utøveren.
• Oppnå læring for utøveren gjennom å delta internasjonalt; reise, sosialisering gjennom lagbygging, forberedelser og konkurranse i fremmede omgivelser.
• Bygge relasjoner mellom utøverne slik at barrierer er
borte til fremtidige mesterskap.
• Trene og skjerpe støtteapparatet, herunder ledere og
medisinsk personell.
I tillegg til dette så har vi sendt enkelt utøvere på blant
annet følgende stevner de to siste sesongene:
Innendørs:
• GE Galan, Globen.
• Gent IAAF Grand Prix
• German Meetings, Düsseldorf
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•
•
•

Malmö
Reykjavik Indoor Games
Florø Invitational

Utendørs:
• Flanderns cup, Belgia
• Helsinki Grand Prix
• Rieti Grand Prix, Italia
• Rovereto Grand Prix, Italia
• German Meetings, Düsseldorf
• IAAF Meeting Madrid
• Heusden, Belgia
• Hengelo, Nederland
• Super Grand Prix, Stockholm
• Folksam Grand Prix-konkurranser i Sverige
• Enkelte Golden League stevner.
Flere av de beste utøverne våre har i tillegg managere
som ordner stevner rundt om i verden.
For aktiv innsats henvises det til vedlagt oversikt.
NFIF sin regionale satsning 2007 og 2008
I 2007 og 2008 har det blitt arrangert ca 550 åpne samlinger med deltakelse på 15 utøvere i gjennomsnitt. Samlingene er hovedsakelig for utøvere i alderen 15-22 år, men
er også åpne for eldre utøvere. Totalt har det blitt brukt
kr 1,2 mill på dette i perioden. Midlene er i all hovedsak
gått til trenere som har holdt samlingene(reiseutgifter +
honorarer). Imidlertid er det mange trenere som bruker
disse midlene på utøverne i forbindelse med samlingene.
Det er god kontinuitet i mange av prosjektene og eksempelvis har langdistanseprosjektet nå gått i 4 år med støtte
fra ”Stiftelsen”.
Sprintprosjektet:
Sprintprosjektet har i perioden blitt arrangert følgende
steder:
Stange/Moelv(Frantzen og Kåshagen), Oslo (Alnes),
Sandefjord (Ard Nome) Kristiansand (Tveitå og Breivik), Stavanger (Lindanger), Bergen (Wisnes/Sæterstøl),
Trondheim (Aasen), Steinkjer (Foosnæs) og Tromsø
(Rypdal og Tangen). Her har det blitt arrangert ukentlige
treninger i ”treningshalvåret”. Det er en fagansvarlig på
hvert sted som er ansvarlig for den faglige gjennomføringen og som er ”områdets” representant inn mot NFIF.
Det arrangeres årlig 2-3 møter med faglig innhold i forbindelse med de nasjonale mesterskapene. Det er veldig
positive tilbakemeldinger fra mange av deltakerne og det
gjøres en god jobb rundt omkring.
Mellom-langdistanse:
Her arrangeres det også jevnlig samlinger, men ikke i
samme omfang som i sprintprosjektet. Vi har dekket landet godt ved å ha vært representert i Østfold (Ødegård og
Karlsen), Hedmark/Oppland (Berndtsson)Oslo (Kristiansen), Buskerud (Hovdenak), Telemark (Geir Vidar Bøe),
Agder (Kollstad), Rogaland (Roset/Mosdal), Hordaland
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(Askeland/Vik), Møre (Wullum), Trøndelag (Øian m.fl),
Finnmark (Rantala). Det arrangeres fra 4 samlinger og
oppover i hver region. Det er gjerne faglige tema som tas
opp i forbindelse med disse samlingene. I dette prosjektet
samles de fagansvarlige 3-4 ganger i året i forbindelse
med trenerseminar og nasjonale mesterskap.
Øvrige prosjekter:
Vi har en rekke andre prosjekter gående. I Møre og
Romsdal har man et kretslagprosjekt og det samme har
man i Hedmark/Oppland. I Agder har man i praksis noe
lignende, men det er ikke definert som et kretslag. Her
søker man å dekke alle øvelser best mulig. Det har vært
jevnlige samlinger i spyd i Østfold (Teemu Pasanen),
Oslo (Berntsen), Drammen (Paul Solberg), starter opp
i Vestfold/Telemark (Dag Inge Hansen) og Kristiansand
(Thorkildsen). I øvrige kastøvelser har vi hatt prosjekter
i Oslo og Vestfold med Brynemo, Agder v/Einar Tveitå,
Hordaland, Sogn og Fjordane v/Årdal og Trøndelag v/
Hoff, Lorentzen og Rise. Det har vært lengde/tresteg/
høyde med Simion/Hunt i Oslo og stavprosjekt i Hedmark/Oppland med Jensen, hoppsatsning med utspring
fra Bergen med Ellingsen/Haugland, høydeprosjekt i
Trøndelag med Hollup/Proteasa. Det er tynne miljøer
i hopp og vanskelig å lage lokale satsningsgrupper. Vi
har hatt hekkeprosjekter i Oslo (Vukicevic), Trøndelag
(Foosnæs) og Agder(Jon Fjeld) De største enkeltsamlingene er sommerleiren og samlingene til Bu-Ve-Te. Ellers
har man også div prosjekter som hovedsakelig kretsene
styrer med, men som får noe støtte av NFIF. Her yter
ofte NFIF hjelp i forbindelse med å skaffe kompetanse
til samlingene. Ekstra gøy var det nok for ungdommene
i Oslo og Akershus å ha samling i Karlstad hvor de ble
trent av Stefan Holm + pappa.
Toppidrettsgymnas med tilbud om friidrett:
Det har vært en veldig gledelig utvikling når det gjelder utbredelsen av det nye faget toppidrett. Dette faget
kom høsten 2007 og åpnet nye muligheter. Gymnastikk
og valgfag er ved mange skoler slått sammen til et toppidrettsfag slik at elevene kan trene forholdsvis mye innen
skoletiden. I dag er det relativt mange skoler som kan
tilby friidrett som et toppidrettsfag selv om det ikke er så
mange i hver klasse. En del av gymnasene kan imidlertid
skilte med solide grupper. Det kan nevnes WANG, Oslo
– 37 friidrettselever(v/Jensen, Alnæs, Simion, Martinsen,
Haugen og Tønnessen), Gimle vgs, Kristiansand 8 elever
(Trond Fjeld), St Svithun, Stavanger 13 elever (Albert
Mosdal og Thorleif Berg), Stange vgs 14 elever (Birger
Søyland), Åsane gymnas, Bergen (Erlend Sæterstøl) og
Strinda vgs, Trondheim (7 elever på 1.trinn) (Erik Sakshaug og Roger Hollup) Andre skoler som tilbyr friidrett
i dag er Steinkjer 12 elever(Hans Foosnæs), Haugesund
toppidrettsgymnas 8 elever. I tillegg har vi friidrettsgrupper ved Wang Moss, Wang Stavanger, Sandane, Meråker, St Hallvard vgs, Drammen, Hvam, Re, Sandefjord,

Kongsberg, Sande vgs, Horten, Larvik og en del flere.
Skolene utgjør et svært viktig og godt tilbud til talenter
som ønsker å satse litt ekstra.
Veien videre:
Det er viktig å ha en viss dynamikk i enkelte av prosjektene. En del av prosjektene har kommet til ved at man tilfeldigvis har hatt en del talenter i en region som man har
samlet regelmessig. Her er det naturlig at nivået svinger
og at prosjektene har begrenset levetid. De fleste prosjektene kjennetegnes imidlertid av høy grad av kontinuitet,
noe som er meget viktig.
Vi ser nå at det er en del friidrettshaller på gang i Norge. Det blir viktig for den regionale satsningen å satse litt
ekstra her både i forhold til samlingsaktivitet og å utvikle
friidrettsgymnasene som sogner til disse hallene. Ingen
aktivitet kommer av seg selv og det blir viktig at v dokumenterer økt friidrettsaktivitet i forbindelse med de nye
hallene.

2.2 Barn, ungdom og kompetanse

I tingperioden har NFIF hatt fokus på mange aktivitetstiltak rettet mot barn og ungdom. Dette er tiltak som
TineStafetten, NCC Friidrettens Dag, Team Athletics
Games, NCC-lekene, samlinger i forbindelse med NCClekene og Sommerleir. I tillegg har vi hatt en fin utvikling
av Team Athletics Games.
Ungdomskomiteen (FIFUK) i NFIF har vært aktivt
på banen, kommet med gode innspill til hvordan norsk
friidrett skal beholde barn og ungdom, de har vært synlig
tilstede på banen og engasjert mange ungdommer. Ikke
minst gjør de en storartet jobb med NCC Sommerleir på
Rena. I 2008 måtte det gjøres noen endringer i overnattingsopplegget, men det var like fullt 100 fornøyde ungdommer som deltok.
TineStafetten er fremdeles den aktiviteten som engasjerer flest barn og unge.(I 2004 deltok 75 030 skoleelever, i 2005 deltok 85 670 og i 2006 ble det ny rekord
igjen med 92 910 deltakere). I 2007 ble det satt deltakerrekord med 99090 deltakere, mens vi i 2008 hadde
95430 deltakere. I forbindelse med TineStafetten arrangerer klubber og kretser oppfølgingstiltak, der deltakere
fra TineStafetten får et utvidet tilbud med fridrett. Antall
tiltak og deltakere har variert noe fra år til år.
NCC Friidrettens Dag blir arrangert i klubber, og er en
åpen myldre- og familiedag hvor man kan prøve friidrett.
Fra 2006 til 2008 har det vert en formidabel økning. Fra
8428 deltakere i 2006 til 12226 i 2007 og i 2008 hele
13727 deltakere.
Team Athletics Games er stadig i utvikling, og det satses friskt rundt omkring i landet. Det er en stadig vekst i
antall arrangører, fra 6 i 2007 til 11 i 2008. Antall deltakere økte med ca 900.
Friidrettsforbundet begynte i 2005 å gi støtte til klubber som ville starte opp friidrettsskoler. Her har det vært

en enorm pågang for å få støtte. De første klubbene som
søkte fikk oppstartstøtte.
		
Arrangører
Deltakere

2005
11
449

2006
14
1000

2007
38
1460

2008
86
5664

NCC-lekene for 13 og 14 åringer er blitt et populært arrangement for klubber og kretser. Her får kretsene tildelt
en kvote med antall deltakere, hvor de tar ut et lag som
skal representere kretsen. Arrangementet blir arrangert
tre steder i landet på samme helg. I tillegg til Stjørdalsalliansen vil NCC-lekene i 2009 bli arrangert av Osterøy
IL og Minerva IS/Lørenskog FIL/Strømmen IF. Takk til
Haugesund IL og IL Tyrving for flotte arrangement.
Tilbakemeldingene fra evalueringsskjemaene som
ungdommene fyller ut etter helgen er positive og de fleste
har dette som det store målet i løpet av sesongen. I forkant av NCC-lekene arrangerer kretsene samlinger for
aktuelle utøvere med mye fart og spenning. Antall samlinger har økt hvert år og mange kretser gjør en kjempe
innsats for denne aldersgruppen.
Barne- og ungdomstiltakene viser en økning i mange
av prosjektene, samtidig som man ser at deltakelsen til
ungdomsstevnene har hatt en positiv utvikling. Oversikt
over antall startere:
UM inne
UM ute

2003 2004
1137 1229
918 1286

2005
1384
1128

2006
1376
1204

2007 2008
1477 1213
1275 1192

Når det gjelder trenerutdanningen i denne tingperioden
har det vært en liten nedgang i antall nye aktivitetsledere,
men fremdeles ganske stabil deltakelse. Mens det for
ungdomstrenerkurset var det en stor nedgang fra 2007. I
2008 ble det arrangert en kurslærersamling med 15 deltakere for ungdomstrenerkurset, og med mer fokus på ungdomstrenere håper vi at disse tallene igjen vil gå oppover.
Trener II kurs har ikke blitt arrangert på mange år, men
her fikk vi endelig planlagt et kurs som hadde oppstart
november 2008. Her er det 47 deltakere som har begynt
utdannelsen. Vi opplever at mange kretser sliter med å få
nok deltakere til å melde seg på planlagte kurs. Flere blir
avlyst og andre gjennomført med få deltakere. Det blir
viktig fremover å få klubbene til å skjønne hvor viktig
det er å ha kompetente trenere for å skape gode miljøer i
klubbene, slik at barn og ungdom fortsetter med friidrett.
*
2004 2005 2006 2007 2008
Aktivitetslederkurs 149 198
233
186 177
Ungdomstrenerkurs 36
44
110
45
64
Trener II-kurs				
Oppstart
* Kun kurs registrert i idrettens læringsportal
Innenfor kompetanse har det også vært fokus på klubbutvikling gjennom NCC-klubbene, som har ført til økt
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friidrettsaktivitet i flere sovende klubber. Her har mange
kretser gjort en stor innsats for å løfte klubben en steg
videre i en klubbutviklingsprosess i samarbeid med forbundet.
Skolen har også fått en viktigere plass gjennom et
samarbeidsprosjekt med fire andre særforbund: Skiforbundet, Svømmeforbundet, Orienteringsforbundet og
Golfforbundet. Gjennom prosjektet Idrettsglede i skolen
jobber man for å skape mer og bedre aktivitet i skolen,
samt rekruttere flere barn og unge til friidretten.
2004 2005 2006 2007 2008
Medlemstall 					
Tall
(6-19 år)
22617 24386 24960 26931 ikke
Totalt
52175 54064 46354* 46420 klare
* Det har vært en reduksjon under idrettsregistreringen
generelt, ikke kun friidrett
Når man ser på alle tiltak og aktiviteter, har det vært en
positiv utvikling innen barne- og ungdomsfriidretten.
Flere barn strømmer til arrangementene og mange klubber har fått nye utfordringer. Det gjelder spesielt mottakerapparatet. Samtidig ser man at flere ungdommer slutter, så ungdommen bør få et større fokus fremover. Norsk
friidrett må høre mer på hva ungdommen sier, la de sette
større preg på aktiviteten gjennom medbestemmelse og
inkludering. Med en god tilstrømning av barn og unge
til klubbene, samtidig som klubbene klarer å ta vare på
ungdommene lenger, vil friidrett få en enda større vekst
i tiden fremover.

2.3 Integrering

Norges Fri-idrettsforbund overtok ansvaret for integrering av funksjonshemmede fra Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund pr. 1. januar 2006. Dette betyr at
mennesker med funksjonshemninger på sikt skal ha de
samme mulighetene som andre for å få et aktivitetstilbud
i sitt nærmiljø. Hovedmålet for prosessen er at friidrett
skal ta det fulle ansvar for å gi tilbud til funksjonshemmede gjennom klubbene. På den måten må funksjonshemmede integreres i alle områder
Fra og med 2007 er funksjonshemmede integrert i
NFIFs toppidrettsstruktur. 3 utøvere var i 2007 kvalifisert:
Elitegruppe:
Runar Steinstad, IL Runar, Spyd, F42
Mesterskapsgruppe:
Elin Holen, IF Sturla, Lengde/100m, F42
Øivind Sletten, Team FIR, Langdistanse rullestol,
T53/54
Det er bekymringsfullt at det ikke synes å komme nye
unge utøvere nedenfra, som kan utfordre de etablerte.
Klubber og kretser må i større grad ta ansvar for å rekruttere funksjonshemmede fremtidige topputøvere. PL
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2012 er kun 3,5 år unna, og uten nyrekruttering er det en
meget stor fare for at norsk friidrett ikke blir representert
i London.
Stadig flere klubber tar ansvaret på alvor og legger til
rette for funksjonshemmede. Alle friidrettsstevner og arrangement skal være åpne for alle, men i en overgangsperiode i integreringsprosessen er det viktig at klubbene
markedsfører dette spesielt.
Friidrett har vært presentert på ulike stand, rekrutteringsleire, arrangement for å synliggjøre at friidrett er en
åpen og inkluderende idrett, som passer for alle.

2.4 Anlegg

Anleggspolitisk har NFIF hatt tre hovedmål i tingperioden.
Få nye friiidrettshaller realisert.
Få modellanlegg av Friplassen klart.
Utføre anleggskontroll og sikre vedlikehold på eksisterende anlegg.
Anleggspolisk arbeid.
NFIF har fått en representant i NIFs anleggspolitiske utvalg. Det er NIF som innstiller hvilke kostnadskrevende
anleggstyper som KKD bør prioritere. Friidrettshaller
har i perioden blitt et prioritert anlegg i KKDs tildelinger
til kostnadskrevende anlegg.
I 2008 har NFIF hatt kontakt med 6 steder som har
konkrete planer om bygging av Friidrettshall. Det er Bærum, Sandnes, Bergen, Trondheim, Steinkjer og Hvam.
NFIF har etablert et Friidrettshallforum, der NFIFs
styre, KKDs idrettsavdeling og disse 6 utbyggerne hadde
sitt første nettverksmøte i januar 2009.
NFIF har utarbeidet en prioriteringsliste over krav som
settes til friidrettshaller. Denne er gjort kjent for utbyggere og KKD. Det er KKD som tildeler spillemidler til
kostnadskrevende anlegg. NFIF blir bedt om å lage prioriteringer.
NFIF har organisert befaring for de utbyggere som
har ønsket det i ulike friidrettshaller i Estland og Sverige. Vi har et behov for å få bygget noen modellhaller
i Norge. Ulike typer haller har derfor blitt besøkt. Det
gjelder både ”rene” friidrettshaller og friidrettshaller med
multifunksjoner.
Status for spillemidler til kostnadskrevende anlegg er
pr. januar 2009: Bærum har fått tilsagn i 2006 på 8 mill til
sin hall. KKD er innstilt på at en hall får 9. mill for 2008.
(Sted som får klarlegges våren 2009). NIF er innstilt på å
innstille nok en hall for 2009. NFIFs strategiske plan er å
få tilsagn til totalt 5 haller innen 2014. Dette er tildelinger
som kommer i tillegg til ordinære spillemidler.
Friplassene er definert som moderne anlegg og fikk
1.million til to modellanlegg fra KKDs programsatsingsmidler i forrige tildelingsperiode.(2003-2006).
NFIF hadde en grundig utlysningsperiode og fikk flere
søkere. Sparebankstiftelsen stilte også en million til disposisjon for to utbyggere. Sarpsborg og Bærum har ikke

overholdt kontraktene om å ha modellanlegg på plass til
august 2008. Kontraktene er nå reforhandlet. Begge de
tildelte har nå lovet å ha modellanleggene på plass innen
august 2009.
Anleggskontroll og sikring av vedlikehold.
Anleggskontrollutvalget har sine årlige befaringer som
resulterer i konkret dokumentasjon på anleggstilstanden
for anlegg i fylkene.
Tilstanden er ofte avhengig av kompetansen de ulike
anleggseiere har på vedlikehold. For de fleste anlegg er
det kommuner som står som eiere.
Anleggsutvalget har hatt møte med ledelsen i Park og
Idrett som arrangerer Anleggskonferansen i Oslo i 2010.
Vedlikehold av Friidrettsanlegg vil bli eget tema på denne konferansen.
I møter med lokale politikere og byggeansvarlige har
Friidrettspresident og generalsekretær deltatt for å understreke betydningen av lokalt ansvar for bygging av friidrettsanlegg.

2.5 Marked

Norsk friidrett har styrket seg ytterligere sportslig i perioden. Flere utøvere har prestert internasjonalt og fremstått
som spennende profiler, særlig gjelder dette nye spennende ungdomsprofiler. Dette har styrket vår markedsposisjon. Vi har hatt lite negative saker i media med et tøft
unntak om en sak med spiseforstyrrelser. Begrensinger
på muligheter for profilering i internasjonal friidrett reduserer dessverre fortsatt noe av salgspotensialet. NFIF
har jobbet internasjonalt for at de nasjonale særforbund
skal kunne ha reklame på konkurransedrakt i VM. Vi mener også at det skal kunne profileres flere sponsorer på
konkurransedrakt i internasjonale stevner, uten at vi har
nådd frem så langt.
Sponsorinntektene har hatt følgende utvikling de senere
år, se illustrasjon under:

*Barter på henholdsvis kr 950.000 i 2005, kr 1.109.019
i 2006, kr 1.087.580 i 2007 og kr 898.439 i 2008 er tatt
med, mens 2003 og 2004 er uten barterinntekter.
NFIF har fått flere nye og viktige samarbeidspartnere
i perioden. Etter mange års samarbeid med Adidas har

Puma kommet inn som en spennende samarbeidspartner
og tilført oss et løft spesielt på design og utvikling av
egen norsk kolleksjon. Bemanningsselskapet Jobzone
har kommet inn som en meget positiv sponsor for forbundet, firmaet har også tegnet avtaler med flere klubber, utøvere og arrangement, og er blitt en svært viktig
samarbeidspartner for norsk friidrett. I tillegg har Necon
som har sine aktiviteter som kompetanseselskap innenfor oljebransjen blitt en ny god samarbeidspartner, firmaet har store ambisjoner og satser på friidretten for å
utvikle omdømme og merkevare. Avtalen med Tine om
Tinestafetten ble i 2007 forlenget med 4 nye år, en viktig
avtale som gir oss gode ressurser til å utvikle stafetten
ytterligere som en flott arena for rekruttering. SAS avtale
er fornyet med et år ut 2009 samt at det ble inngått ny 3
års avtale med Rica ut 2010. Sportsdrikkeleverandøren
Maxim er fornyet med 2 år til ut 2010.
Vår generalsponsor DnB NOR er fortsatt forbundets
klart viktigste samarbeidspartner med et omfattende engasjement i friidretten, nåværende avtale varer ut 2009.
Vi må også særlig nevne Kjetil Holta som gjennom sitt
firma Holta Invest gir betydelige midler til et sprintprosjekt over 6 år frem til 2012. Fotballen har mange rike
onkler, friidretten har nå også en slik onkel. Vi vil også
takke Friidrettens venner for fin støtte til et mellomdistanseprosjekt og støtte til elitestevne.
Vi er dessverre inne i en tid med finanskrise og det blir
spennende hvordan dette slår ut i sponsormarkedet. Etter
at automatinntektene ble borte så utgjør sponsorinntektene for tiden omtrent halve inntektsgrunnlaget for forbundet og vi er sårbare for reduksjoner. Viktige avtaler skal
reforhandles i 2009, generalsponsoravtalen med DnB
NOR, hovedsponsoravtalen for barn- og ungdom med
NCC, og Jobzone som hovedsponsor for toppidrett. Vi er
av den oppfatning at vi har et godt produkt og har god tro
på at vi skal kunne forsette samarbeidet med disse gode
samarbeidspartnerne videre.
NFIF har ved utgangen av 2008 følgende avtaler:
DnB NOR
Jobzone
Necon
Puma
Holta Invest
Tine
NCC
NRK
Bakers
SAS
Maxim
Rica
avogtil

2.6 Økonomi

Friidrettstinget i Haugesund i 2007 vedtok et rammebudsjett for 2008 med et underskudd på kr 60 000, og for
2009 med et underskudd på kr 10 000.
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Budsjett og regnskap 2007
Landstyret vedtok for 2007 et budsjett med et underskudd på kr 890 000.
Positive endringer i forutsetningene for de fleste inntektsposter fra rammebudsjettallene, gjorde at inntektssiden i budsjettet for 2007 ble økt med nesten 6 mill. til
kr 21 545 000. Dette muliggjorde også en økning i aktivitetsnivået, slik budsjettert underskuddet også ble økt.
Regnskapet for 2007 viser et overskudd på 832 312.
Egenkapitalen 31.12.07 var på 14 569 878, som utgjør
77 % av totalkapitalen.
En ytterligere økning på inntektssiden på litt over 4
mill. fra budsjettet til kr 25 807 595, og en ikke tilsvarende økning av kostnadene forklarer at budsjettert underskudd ble til et regnskapsmessig overskudd. Det var
spesielt inntektspostene Automatinntekter og Samarbeidsavtaler som økte.
Budsjett og regnskap 2008.
Landstyret vedtok for 2008 et budsjett med et underskudd på 1 000 000. Her var ikke økningen i inntekter
og kostnader fra rammebudsjettet så store som for 2007.
Men med bakgrunn i få satt i gang/gjennomført ressurskrevende tiltak og NFIF solide egenkapital, fremla styret
et budsjettforslag med økning i underskuddet fra kr 10
000 i rammebudsjettet til kr 1 000 000.
Regnskapet for 2008 viser at underskuddet ble på kr
362 402.
Egenkapital 31.12.08 er på 14 207 476 som utgjør 74
% av totalkapitalen.
Ytterligere positiv utvikling på inntektssiden fra budsjettet på ca. 3.5 mill gjorde at inntektssiden økte til kr
26 572 887, og ikke tilsvarende økning på kostnadssiden,
bidro til at det regnskapsmessige underskuddet ble mindre enn det budsjetterte.
Generelt for økonomien i perioden.
Gode rapporteringsrutiner og solid regnskapsoppfølgning gjør at styret mener å ha hatt god kontroll over økonomien gjennom perioden. Og selv om aktivitetsnivået
har økt i perioden, har styret vært passelig med ikke å øke
kostnadssiden før endringer på inntektssiden har gitt rom
for dette. Styret har lagt vekt på å følge retningslinjene i
strategisk plan. Spesielt i budsjettarbeidet med et realistisk inntektsbudsjett med i hovedsak ”sikre” inntekter, og
sikre at egenkapitalen skal være på minst 10 mill.
Ved inngangen til perioden var det mye fokus på å finne muligheter for å kompensere for tapte automatinntekter, slik at det ikke skulle bli nødvendig å redusere aktivitetsnivået, men helst kunne øke dette. Noe av dette har
vi klart gjennom økning i samarbeidsavtaler. I løpet av
perioden har Puma, Necon og Holta Invest kommet inn
som nye solide samarbeidspartnere. NFIF ser det viktig
å profilere seg på en slik måte at vi fremstå som en solid
og attraktiv samarbeidspartner i sponsormarkedet. Dette
av betydning for å kunne få etablert gunstige avtaler av
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langvarig karakter, som igjen gir forutsigbarhet på inntekstsiden. Alt i år er dette viktig, fordi to av våre store
avtaler med DnB NOR og jobzone utløper og skal reforhandles. Med den usikkerhet som preger økonomien,
både nasjonal og internasjonalt, er det en viss spenning
hvordan dette vil påvirke sponsormarkedet og de forhandlinger NFIF skal gjennomføre. Men vi er optimister,
og har derfor på en offensiv måte for 2009 budsjettert
med et noe høyere aktivitetsnivå.
Høyere overføringer fra NIF, dette gjelder både rammetilskudd, regionstilskudd og olympiatoppen, har også
vært med på å kompensere for tapte automatinntekter.
Fortsatt er det slik her at det meste av disse midler er øremerket konkrete tiltak/prosjekter, og noe er overgangsmidler for 2008 og 2009.
En fremgang idrettslig, både i topp og bredde, påvirker aktivitetsnivå. Spesielt mange kvalifiserte utøvere til
aldersbestemte er selvsagt høyst gledelig, men også en
økonomisk utfordring for NFIF. Og selv om økonomien
til per dato må karakteriseres som svært god, må det fortsatt jobbes målrettet på økonomisiden for å sikre inntekter i en slik størrelsesorden at det skapes grunnlag for
å finansiere et aktivitetsnivå som kan ivareta en fortsatt
idrettslig og organisatorisk fremgang og videreutvikling
på en betryggende måte.
Og med en egenkapital på vel 14 mill. ved inngangen
av 2009, har NFIF en solid økonomisk plattform videre
fremover til å kunne takle økonomiske utfordringer som
måtte komme.

2.7 Administrasjon

Sentraladministrasjonen har i perioden hatt en stabil stab.
Vi har lite utskiftninger de senere år. Ketil Tømmernes
sluttet etter nesten 6 år som sportssjef, mens Trond Håvard Brunes kom tilbake i 2008 i ny rolle i et engasjement på 50 % som organisasjonssjef. Ronny Nilsen ble
ansatt som sportssjef og begynte i jobben 1. august 2008
og overtok formelt som sportssjef fra 1. september. Økonomisjef Berit Nøbben kom tilbake etter permisjon og
gikk fra 100 % til 80 % stilling og Roar Uglem ble ansatt
i 20 % stilling. Olav Magne Tveitå er reengasjert som
ansvarlig for regionale sportslige aktiviteter fram til oktober 2009.
I noen av kretsene har det vært oftere skifte av medarbeidere i administrasjonen. Dette skyldes til dels usikre
rammebetingelser og dels interne prioriteringer i forhold
til bruk av midler på administrasjon og aktivitet. Styrene
har i disse kretsene påtatt seg et større ansvar for driften.
Det er relativt mange og store oppgaver for en liten administrasjon og vi er hele tiden sårbare for sykdom blant
ansatte. Størrelsen på administrasjonen må hele tiden
vurderes i forhold til bruk av ressurser på aktivitetene.
Prosjektengasjement har også vært brukt for å gjennomføre tidsavgrensede tiltak.
Sentraladministrasjonen holder til på Ullevaal Sta-

dion. Lokalene er 162.5m2. Nåværende husleiekontrakt
går frem til 1. juli 2009.

2.8 Organisasjon

Aktivitetstallene har vært ganske stabile siste årene både
på klubber og enkeltpersoner.
Dessverre er det fortsatt mange ”sovende” klubber,
men det er fokus både i NFIF sentralt og blant kretsene
på å revitalisere disse klubbene. Stimulansetiltak som
NCC klubben, der en gir støtte og oppfølging av utvalgte
klubber, er spennende tiltak for å få flere aktive klubber.
Utviklingen de senere år:
Aktivitetstallene:
2002: 52921
2003: 54057
2004: 55854

2005: 46353
2006: 46462
2007: 46342
2008 (ikke klart pr dato)
Antall klubber:
1993: 922 klubber
1995: 875 klubber
1997: 820 klubber
1999: 790 klubber
2001: 566 klubber
2002: 661 klubber
2003: 717 klubber
2004: 721 klubber
2005: 731 klubber
2006: 705 klubber
2007: 719 klubber
2008 (ikke klart pr dato)

3. Styreoppnevnte utvalg
3.1

Anleggsutvalget

Utvalgets sammensetning: Kalle Glomsaker, Sentralstyret/Mandal & Halse IL (leder), Kjellaug Eik, Vågsbygd
IL (leder anleggskontrollutvalget), Johnni Håndstad, IL i
BUL Tromsø, Runar Tyssebotn, IL Bjarg. Administrasjonens representant har vær teknisk konsulent Ole Petter
Sandvig, IK Tjalve.
Utvalgets mål er å bidra til å øke friidrettsaktiviteten
gjennom å stimulere til flere og bedre anlegg, sertifisere
og sikkerhetsklarere eksisterende anlegg, veilede i drift
og vedlikehold og profilere friidretten i de kretsene vi
besøker.
Det har lenge vært kontrollutvalgets ønske at anleggsbefaringene knyttes opp mot fagkonferanser i kretsenes
regi. Anleggsbefaringene er en viktig kunnskapsformidling og en nødvendig og god kontakt opp mot banemannskap, politikere og friidrettens administrasjon. Samtidig legges grunnlaget for en målrettet anleggspolitikk
der fagområdene anlegg og drift bør være nært knyttet
sammen. Det drøftes i øyeblikket hvordan et slikt befaringsopplegg kan gjennomføres med den begrensede tid
utvalget har til rådighet og det antall anlegg som må besøkes innenfor en turnus på 8 år. Utvalget mener at den
befaringsform vi har nå er hensiktsmessig og vil i kommende periode videreføre den,
Utvalgets arbeid: Det er i alt 115 fullverdige friidrettsanlegg med kunststoffdekke, 44 nærmiljøanlegg/
delanlegg, 13 haller med rundbane og 56 anlegg uten
rundbane.
Utvalget gjennomfører to 2-dagers befaringer årlig fortrinnsvis vår og tidlig høst. Befaringene legges opp
i samarbeid med Friidrettskretsen og fylkeskommune,

kommuner, idrettslag, anleggseiere og politikere inviteres til å delta på befaringene. Mange møte opp og bidrar
til gode diskusjoner om både aktivitet, anleggspolitikk og
drift.
En fyldig rapport med anbefalinger, detaljert anleggsbeskrivelse og en god bildedokumentasjon av banens
tilstand sendes de respektive deltakere og Kulturdepartementets idrettsavdeling. I tillegg inneholder rapporten en
orientering om hvem som er i anleggsutvalget, hvordan
vi er organisert, hva sertifisering av friidrettsbaner omfatter og hvilke konsekvenser det har hvis sertifisering ikke
oppnås. Utvalget mener dette både er en viktig del av vårt
informasjonsansvar og imøtekommer det kontaktbehovet
som vi møter ved befaringene.
Anleggsutvalget har også satt i gang arbeidet med å
registrere hvor mange personer fra friidrettens lag og foreninger som har verv i de kommunale idrettsråd, rundt
om i landets kommuner. Kartleggingsarbeidet er omfattende og målet er å ha en oppdatert oversikt over dette i
løpet av sommeren 2009. Utvalget ser det som viktig at
friidretten er med å engasjere seg på det kommunale planet, for å kunne være med å påvirke anleggsutviklingen i
kommunene rundt om i landet.
Utvalgets arbeid i perioden: Det er i perioden gjennomført befaring av i alt 35 anlegg og rapport er sendt de
respektive deltakere. Etter befaring av 14 anlegg i Akershus våren 2007 og 12 anlegg i Rogaland høsten 2008 er
en komplett befaringsrunde avsluttet, og de fleste anlegg
er sertifisert eller er i gang med utbedringer i tråd med
gjeldende krav. Høsten 2008 befarte vi 9 anlegg i Nord
Trøndelag, og deltok i et informasjonsmøte i forbindelse
med utvikling av Guldbergaunet Idrettspark på Steinkjer.

17

3.2 Barne-, Ungdoms-og
Kompetanseutvalget

Utvalgets sammensetning: Helga Reigstad, Sentralstyret/Osterøy IL (leder), Ingrid Ness Rolland, Sentralstyret/
IK Tjalve, (ungdomsrepr.), Johnny Evjen, Sortland FIK,
Espen Aam, Bergens TF, Karin Eftedal, Sentraladministrasjonen og Tonje Antonsen, Sentraladministrasjonen.
Utvalget har hatt 5 møter i perioden.
Utvalgets arbeid:
Barn og ungdom
Det har vært viktig for utvalget å ta vare på alle tiltakene
for å få flere barn til å ha lyst til å begynne med friidrett
og for å få flere ungdom til å fortsette.
Rekrutteringstiltak har vært: Friidrettsskole, NCC
Friidrettens dag, TineStafetten, oppfølgingstiltak ifm Tinestafetten, idrettsglede i skolen.
Tiltak for å skape gode arrangement for at flest mulig
barn og unge skal fortsette med friidrett har vært: Team
Atletics Games, NCC-lekene, samlinger i forbindelse
med NCC-lekene, speakerskole, NCC-Sommerleir og
ScandiCamp.
FIFUK har vært en god samarbeidspartner i forhold til
tiltak rettet mot ungdom.
Vi synes det er veldig mye positiv som skjer i friidrettskretsene og klubbene. Med økonomisk støtte tror
vi det har vært mulig å sette i gang mange tiltak, men det
viktigste har vært engasjementet i klubbene og kretsene.
Friidrett skal være gøy. Det sosiale aspektet i treningsmiljøene og under arrangementene har vært sentralt, og
det bør man bygge videre på.

ungdomstrenere bør ha et større fokus i neste periode.
Utvalget har også sett på trenerutdanning på høgere
nivå, og dette bør være et satsingsområde for kommende
utvalg. Trener II kurs hadde oppstart høsten 2008. Etter
gjennomført kurs, må kursplanen revideres.
Det er viktig å følge opp kurslærerne til trenerkursene
gjennom samlinger. Dette gir kompetanseheving og inspirasjon. Utvalget har også støttet samlinger og kompetanseheving gjennom deltakelse på Friidrettens trenerseminar.
Dommerutdanning
Utvalget har samarbeidet med dommerutvalget for å flere
unge dommere. Det er tatt initiativ til å legge deler av
dommerutdannelsen over til e-læring, som vi håper kan
stimulere flere ungdom til å ta dommerkurs.
Kompetanseflyt
I samarbeid med toppidrett og utvikling ønsker utvalget
å støtte videre arbeide med å arrangere åpne regionale
samlinger for ungdom og deres trenere. Hensikten med
samlingene har vært at ungdom trener sammen med
andre ungdom og får inspirasjon til det videre treningsarbeidet. Trenere fra de sentrale faggruppene har vært
benyttet. Det har også vært til hensikt at lokale trenere
blir skolert gjennom de regionale samlingene i uformelle
former eller gjennom trenerkurs.

3.3 FIFUK –
Friidrettens Ungdomskomité

Klubbtiltak
Friidrettsforbundets viktigste tiltak rettet mot klubbutvikling har vært NCC-klubben. Revitaliseringstiltak rettet mot sovende klubber har blitt godt mottatt.
Et nytt prosjekt utvalget har støttet, har vært klubbutvikling – startmøter. Dette er et prosjekt NIF har satset
mye på og kommer til å ha et enda sterkere fokus i tiden
fremover.
K4 sport klubbutviklingsstipendet er blitt delt ut hvert
år, som er en viktig økonomisk støtte til tiltak ute i klubbene og kretsene.

FIFUK har i perioden hatt følgende medlemmer: Atle
Aaltvedt (leder), Minerva IS, Ingrid Ness Rolland, IK
Tjalve, Vibeke Sletten, T&IL Hovding, Tormod Tvare, IL
Forsøk, Håkon Kinn, IK Tjalve, Tina Marii Skare (frem
til november 2007), Minerva IS, Tale Brenna, IK Tjalve.
Fra administrasjonen har barne- og ungdomsansvarlig
Tonje Antonsen vært ungdomskomiteens kontaktperson
og vært tilstedet på noen møter.
Det har vært avholdt 7 styremøter i denne perioden.
FIFUK har også hatt mye uformell kontakt og medlemmer har møttes på diverse stevner, kurs og arrangementer. Ingrid Ness Rolland har vært medlem av sentralstyret
hele perioden.

Trenerkurs
Utvalget har konsentrert seg om oppfølging av gjennomføring av Aktivitetslederkurs for barnefriidrett og
Ungdomstrenerkurset. Vi ser at økende behov for flere
kurslærere. Noen kretser er aktive kursarrangører, andre
er ikke like engasjerte. Vi vet at det er behov for mange
flere trenere i friidrettsklubbene på alle nivå. I dag er det
flere klubber der rekrutteringen blant barn til friidrett er
mye større enn hva klubbene har kapasitet til i forhold til
trenere, tillitsvalgte, lokaler og treningstider. Innholdet i
trenerkursene for trenere til barn og ungdom er meget
bra, nå gjenstår det å få flere på kurs. Utdanning av flere

Hovedarbeidsområder 2007-2009:
Ungdomsnettverk:
En viktig arbeidsoppgave for ungdomskomiteen er å
engasjere og få kontakt med ungdommer i hele landet.
Det er derfor essensielt at vi klarer å opprettholde et ungdomsnettverk av engasjert friidrettsungdom fra nord til
sør. Etter som ungdommen stadig vokser opp er dette noe
som stadig må jobbes med. Vi forsøker å opprettholde og
utvide nettverket ved å engasjere ungdommer som sommerleirledere, som deltakere på speakerskolen og ved å
arrangere ungdomssamlinger.
Ungdommens 5. friidrettsting arrangeres i mars 2009.
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Markedsføring:
FIFUK drifter en egen nettside for friidrettsungdom:
www.ungdomsfriidrett.no. Her prøver vi å legge ut informasjon om vårt arbeide og aktuelle saker for ungdomsfriidretten. Men vi kan stadig bli flinkere til å informere
og opplyse om denne siden slik at flere får vite om FIFUK og arbeidet vi holder på med. Vi har også fått artikler på trykk i bladet Friidrett om FIFUKs arbeid og våre
arrangementer.
FIFUK har også vært representert på de største ungdomsstevnene som NCC-lekene og UM ute og inne. Her
har vi blant annet bidratt med å holde taler og også vært
delaktige i speakertjenesten en rekke ganger.
Sommerleir:
Det har vært arrangert to sommerleirer i inneværende periode. Den tradisjonelle NCC Sommerleir på Rena ble
arrangert for 10. gang i 2008. Konseptet fungerer meget
godt og er det største prosjektet FIFUK driver. Det utrolig moro for oss som arrangerer å se at interessen og deltakelsen er så stor som den er etter snart 10 år.
I både 2007 og 2008 var det over 100 deltakere og 12
ledere i leiren en uke, til tross for at vi måtte ty til gymsal
i motsetning til de vante kasernene det siste året. Leiren
består av trening, sosialt samvær, temaforedrag og mye
annen moro og festelige aktiviteter.
ScandiCamp:
ScandiCamp ble arrangert for første gang sommeren
2008. ScandiCamp er et nytt konsept som FIFUK arrangerer sammen med ungdomskomiteene i Sverige og
Danmark. Dette prosjektet har vært planlagt lenge så det
var moro å endelig få det på beina. ScandiCamp en ”sommerleir” for ungdommer fra 18 til 25 år fra de tre skandinaviske landene. Leiren ble arrangert i Stenungsund, litt
nord for Göteborg i Sverige, der det var samlet rundt 40
ungdommer og ledere fra Norge, Sverige og Danmark i 4
dager etter Värdsungdomsspelen.
Dagene på leiren gikk med til god trening med gode
trenere, foredrag, sosiale aktiviteter, konkurranser og
mye moro. Vi tar sikte på å også arrangere ScandiCamp
denne sommeren og håper da på enda bedre deltakelse.
Speakerskole:
I april 2008 arrangerte FIFUK i samarbeid med NFIF for
andre gang speakerskole i Oslo. Denne gangen var det
invitert både ungdommer og voksne både med og uten
speakererfaring. Målet med arrangementet var å få flere
unge inn i speakertjenesten og å få til en mer ungdommelig profil over stevnene ved å blant annet bruke lyder,
effekter og musikk i større grad.
I etterkant av denne speakerskolen har de ferske ungdomsspeakerne vært i aksjon ved flere anledninger. Det
har blant annet vært ungdomsspeakere på UM i Sigdal
og på alle de tre NCC-Lekene arrangert i 2008. Vi vil
fremover fortsette å følge opp disse ungdomsspeakerne,

så de vil nok også bli sett og hørt på ungdomsstevner i
tiden som kommer.
Samarbeid:
FIFUK har, som tidligere nevnt, denne perioden samarbeidet tett med den svenske og den danske ungdomskomiteen om få arrangert en felles ”sommerleir”, ScandiCamp, for de tre landene. Dette er et samarbeid hvor vi
også utveksler erfaringer og kan lære mye av hverandre.
Dette er et viktig samarbeid for oss i FIFUK som vi også
ønsker å fortsette med i årene som kommer.
FIFUK har også vært deltakende på Nordiske konferanser, som arrangeres for barne- og ungdomsfriidretten
i de nordiske landene, og European Athletics Youth Conference som ble arrangert i Oslo desember 2008.
Fremover:
Ungdomsnettverket ser vi som en grunnpilar for FIFUKs
videre arbeid. Vår største utfordring er fortsatt å skape et
større engasjement blant ungdom rundt om i kretsene slik
at ungdommer kan påvirke på alle nivå. I tillegg trenger
FIFUK innspill fra lavere nivå om ønsker og behov slik
at ungdomsfriidretten kan utvikles videre. Det er vår mening at ungdom selv skal få være med å forme idretten
sin og øve innflytelse på alt fra stevnekonsept til klasseinndeling og øvelsesutvalg. Det betyr også at ungdommen selv må vise initiativ og ta ansvar.
Vi ønsker å ha ungdom i alle roller i organisasjonen,
det være seg som utøver, trener, dommer, leder, arrangør
og speaker. For FIFUK er det viktig å vise at friidretten
tilbyr mange områder å engasjere seg på. Vi må bli flinkere til å ta vare på de som måtte slutte som aktive, og
inspirere til å gjøre en innsats på andre områder innenfor
friidrett.
Når det gjelder utdanning har vi en utfordring med å få
flere unge til å ta trener- og dommerkurs gjennom NFIF
og lederkurs gjennom FIFUK.
Vi må fortsette å fortelle Friidretts-Norge hvem vi er,
at vi er der og hva vi holder på med. Da i form av artikler
og informasjon i blad og på nett, og ikke minst gjennom
representasjon på stevner.

3.4 Forbundets Dommerutvalg

Utvalget har i perioden bestått av: Nils Kr. Wiig, Ullensaker/Kisa IL (leder), Odd Bratt, Oppsal IF, Astri Herzeth,
IL i BUL, Kjell Steen, Asker Skiklubb, Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF og Jan Olav Hay, Tønsberg FIK.
Tore Hordnes har vært kontaktperson mot Sentralstyret
og Ole Petter Sandvig fra NFIF’s administrasjon har også
denne perioden vært utvalgets sekretær og en viktig støttespiller.
Utvalget har i perioden hatt 7 ordinære møter i tillegg
til at utvalget var samlet ved hovedmesterskapet. Det arrangeres årlige dommerseminar med over 30 deltakere
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fra kretsene hvor aktuelle dommerspørsmål behandles.
Dommerseminaret i 2007 hadde spesielt fokus på etikk
og moral i oppgaven som dommer i friidrett. Innledere
var sogneprest Einar Gelius og judo-dommer Sven-Ove
Johansen. I 2008 var hovedtema humor på friidrettsbanen og i dommerrollen. Innleder var ”dr. humor” Stein
Tyrdal.
Et annet viktig tema var idrett for funksjonshemmede
med innledning av Terje Roel, medlem av integreringsutvalget.
Sammen med Norges Idrettsforbund arbeides med utvikling av e-læringskurs for friidrettsdommere. Utvalget
tror dette kursopplegget vil bli et viktig utgangspunkt for
å rekruttere nye dommere, samt for å opprettholde kompetansen for våre krets- og forbundsdommere. 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.
Det er utarbeidet kursopplegg med utgangspunkt i Arrangementshåndboka som ble ferdig i 2006. Det er utvalgets håp at boka og kurset vil bli brukt av arrangører både
til store og mindre friidrettsstevner, og at vi får mange
gode stevner hvor alle som er tilstede får lyst til å komme
tilbake til et nytt friidrettsarrangement senere.
Kursheftet for startere er oppdatert i perioden og ligger tilgjengelig på www.friidrett.no. Det er avholdt forbundsstarterkonferanser og utvalgets starteransvarlige
har hatt oppfølging av startere under flere NM-arrangementer.
På www.friidrett.no har utvalget også lagt ut et lite
hefte ”Friidrett for publikum” som kort beskriver friidrettens mangfold.
Utvalgets leder har satt av mye av sin tid, også arbeidstid, til et samarbeidsprosjekt med NIF-IT om å legge til
rette for dommerkursene også som e-læring. Det vil si at
kursene vil ligge tilgjengelig over internett med interaktiv kontakt med instruktør. Samtidig vil en del av kurset
være åpent for nysgjerrige. Utvalget håper at effekten vil
være at man treffer en ny, og sannsynligvis yngre målgruppe enn tidligere. Det er slik at det fremdeles er en
utfordring å rekruttere dommere og særlig yngre dommere. Dette er et pilotprosjekt for NIF-IT, som vil stå for
en vesentlig del av kostnaden. Dessverre har framdriften
i prosjektet vært langt dårligere enn ønsket, hvilket etter
utvalgets oppfatning ikke skyldes utvalget selv.
Utvalgets medlemmer har hatt oppgaver som TD, starter og jury ved NM og elitestevner, og har ellers i perioden fulgt opp og løst spørsmål i forbindelse med dommeroppgaven som er kommet opp i perioden.

3.5

Integreringsutvalget

Utvalgets sammensetning: Utvalget har i perioden vært
sammensatt slik: Ragnar Eimhjellen, Sentralstyret/Gloppen FIL (leder), Hans Graff, IL i BUL, Geir Nordtømme,
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Steinkjer FIK, Maj Britt Nyheim, Strømmen IF, Terje
Roel, Team FIR, Tonje Antonsen, Administrasjonen.
Møtevirksomhet.
Utvalget har hatt 3 møter i 2007 og 5 møter i 2008.
Generelt om utvalgets arbeid.
Utvalgets arbeid er forankret i Strategisk plan for norsk
friidrett og det er utarbeidet årlige tiltaksplaner hvor følgende prosjekter er prioritert: Toppidrett, rekruttering (til
toppidrett), pilotprosjekt, klubbprosjekt, kursutvikling,
klassifisering av funksjonshemmede, Bislett Special
Olympics. Medlemmene i utvalget har ansvar for oppfølging av ”sine” prosjekter. Prosjektene er finansiert gjennom øremerkede midler til integrering fra NIF.
Toppidrett, prosjekt Paralympics 2008
Fra og med 2007 er funksjonshemmede integrert i NFIFs
toppidrettsstruktur. 3 utøvere var i 2007 kvalifisert:
Elitegruppe:
Runar Steinstad, IL Runar, Spyd, F42
Mesterskapsgruppe:
Elin Holen, IF Sturla, Lengde/100m, F42
Øivind Sletten, Team FIR, Langdistanse rullestol,
T53/54
Hovedmål 2007 var kvalifisering til PL 2008 og IWAS
World Games i Taipei. Runar og Øivind forbedret sine
prestasjoner i 2007. Runar ble operert i skulderen i juli,
og startet umiddelbart rehabiliteringen for å være klar
til Paralympics (PL) 2008. På bakgrunn av manglende
fremgang ble Dan Simion engasjert som Elins personlige
trener høsten 2007. Til tross for fremgang i 2007, ble Øivind ikke støttet fra NFIF i 2008, da vi anså fremgangen
for liten i forhold til avstand frem til verdenseliten.
Runar jobbet godt og strukturert i 2008 for å komme
tilbake etter skaden. Dessverre kom PL noe for tidlig i
forhold til fullstendig opptrening. Han kastet ca 2m etter
pers, og endte på 10. plass. Det må nevnes at 2 klasser var
slått sammen i PL, og Runar ble nr. 2 i sin klasse.
Elin hadde og fremgang i 2008 både i tester og konkurranser, med lengder rundt pers-nivå. Dette fikk hun
ikke ut i PL, hoppet 20 cm bak pers og endte på 7. plass.
Både Elin og Runar har personlige trenere, hhv Dan Simion og Bjørn Kjæreng. Terje Roel har vært prosjektleder for PL 2008 og Arild Indresand har vært fagansvarlig.
Vi har hatt et godt samarbeid med Olympiatoppen, som
har bidratt med økonomi og faglige/medisinske ressurser.
Det er bekymringsfullt at det ikke synes å komme nye
unge utøvere nedenfra, som kan utfordre de etablerte.
Klubber og kretser må i større grad ta ansvar for å rekruttere funksjonshemmede fremtidige topputøvere. PL
2012 er kun 3,5 år unna, og uten nyrekruttering er det en
meget stor fare for at norsk friidrett ikke blir representert
i London.

Rekruttering -arrangement
Flere klubber har arrangert stevner og arrangement spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Her forsøker vi
å stimulere klubber som ønsker å gjøre en ekstra innsats
for å tilrettelegge aktivitet for denne gruppen.
Klubber og arrangement som er verdt å nevne:
- IL BUL har i flere år arrangert Bislett Special Olympics
for utviklingshemmede, 100-150 deltakere.
- Snåsa IL, friidrett har arrangert Maries Idrettsfest, 5080 deltakere.
- Snøgg Friidrett har arrangert Notodden-lekene for utviklingshemmede i flere år. 100-150 deltakere.
- Gjøvik FIK arrangerte NCC Friidrettens Dag i 2008, 50
deltakere.
- FIK Stein har arrangert Isbjørn-lekene i flere år med
utøvere inkludert, 10-20 deltakere.
Stadig flere klubber tar ansvaret på alvor og legger til
rette for funksjonshemmede. Alle friidrettsstevner og arrangement skal være åpne for alle, men i en overgangsperiode i integreringsprosessen er det viktig at klubbene
markedsfører dette spesielt.
Friidrett har vært presentert på ulike stand, rekrutteringsleire, arrangement for å synliggjøre at friidrett er en
åpen og inkluderende idrett, som passer for alle.
Klassifisering
Klassifisering er en måte å sette i system og å gjøre konkurranser for utøvere med funksjonshemning rettferdige
på. Tidligere NFI (Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund) har hatt ansvar for dette, og etter nedleggelsen
av forbundet har NIF overtatt dette ansvaret. De har i
dag et nettverk av klassifisører til forskjellige idretter.
Friidrett ønsker å utdanne egne klassifisører med spesielt
kjennskap til friidrett. Det er dessverre svært vanskelig
å finne kurs, men jobber videre med saken. Vi har to aktuelle kandidater til et kurs, og håper dette kommer på
plass i løpet av kort tid. Det er viktig med tanke på rekrutteringen at vi har folk tilgjengelig for å klassifisere
nye utøvere.
Pilot-prosjekt
Generelt
Etter evalueringsmøte -07 (integreringsutvalg og pilotklubbene) ble det raskt klart at framdriftsplan og milepeler i prosjektet var kraftig ambisiøse og dette ble derfor
raskt endret slik at prioritet på skolering av eksisterende
Pilot-klubber skulle være fokus for 2008. Vårt mål om 3
til 4 nye Pilotklubber i 2008 ble derfor ”lagt på is” til vi
hadde mer erfaring gjennom arbeidet i og med de eksisterende Pilot-klubbene.
Stor geografisk spredning av klubbene har også vist
seg å være en stor utfordring i forhold til gjennomføring
av fellesmøter med erfaringsutveksling og utvikling. I tillegg gir det også store utfordringer ved at alle klubbene
drives på frivillighet (ingen ansatte).

Klubbene
Snåsa IL er den klubben som pr dato har kommet lengst.
Dette skyldes nok i første rekke at klubben har hatt stabilitet i drift og ledelse. Her har det blitt gjennomført en
rekke møter så vel i klubbens styre og styringsgruppen for
Maries Idrettsfest med tilstedeværelse av representant fra
integreringsutvalget. Klubben har i -08 gjennomført en
klubbutviklingsprosess, tilrettelagt kurs for aktivitetsledere/trenere, kommunens kroppsøvingslærere og idrettskontakter hvor aktivitet for barn med funksjonshemming
er vektlagt. Klubben har siden dette hatt et ukentlig tilbud til ALLE som ønsker å drive med friidrett og skolene
i kommune har fått friidrett inn i kroppsøvingsfaget som
en naturlig del for ALLE. I tillegg har klubben deltatt på
Erfa møte Pilot-klubbene og FAF konferansen 2008 ved
NIH.
Maries idrettsfest ble en stor suksess med en økning
i antall starer på nært 100 %. Her deltok ca 80 barn og
unge i alderen 8 – 20år i alt fra reine friidrettsøvelser
til egne tilrettelagte øvelser og aktiviteter. Under dette
stevnet stilte NFIF med godkjent klassifisør som orienterte trenere/ledere/foreldre og aktive om systemet og en
utøver ble under stevnet klassifisert. Klubben vil i 2009
få ny friidrettsbane med fastdekke og vil i løpet av vinter/
vår gjennomføre arrangementskurs.
FIK Stein har gjennomført sin aktivitet som tidligere
med et nært samarbeid med kommunen og FUTT. Klubben har gjennom året gjennomført 1 til 2 ukentlige fellestreninger i samarbeid med FUTT. I tillegg er det arrangert flere stevner med Isbjørn-lekene som det største.
Klubben har slitt noe med samarbeidet med FUTT og
var i en periode usikker på det videre arbeidet og om de
ønsket å fortsette sitt engasjement som Pilot-klubbene.
Dette er nå avklart og vi starter samme prosess med FIK
Stein som er gjennomført med Snåsa IL. Oppstartsmøte
er berammet til jan/feb -09. Fik Stein var dessverre forhindret fra å delta på Erfa-møte Pilotklubb og FAF konferansen 2008.
Gol IL har i løpet av året ansatt en person som kun skal
jobbe med integrering i klubben, samt ta seg spesielt av
Pilotprosjektet. Hun var operativ fra høsten og har brukt
tiden godt på kartlegging og satt seg inn i prosjektet. Det
har vært en del diskusjoner rundt opplegg for å få Gol
kommune med på en ordning med idrettskontakter. Noe
komplisert etter som de fleste som har dette behovet i
klubben er aktive med utviklingshemming noe som igjen
krever noe mer grunnkompetanse for de som ev kan delta
på en slik skolering. Klubben har fått tilbud om oppfølging og vi i løpet av vinter/vår -09 iverksetter en prosess med møter, planlegging og kurs etter samme modell
som er gjennomført i Snåsa IL. Klubben har gjennomført ukentlige treninger/aktiviteter for ALLE. I tillegg til
dette har klubben deltatt på Erfa-møte Pilot-klubbene og
FAF konferansen 2008.
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Kurs
Det er utviklet et tilleggshefte om tips og ideer og tilpasninger til funksjonshemmede i barnefriidrett. Engasjert
egne illustratører som jobber med tegninger til heftet, lager forside og innholdsfortegnelse. MÅL: legge dette ut
som link til tema funksjonshemmede under forbundets
egne sider.
Friidrett for funksjonshemmede er integrert i trenerkursene, aktivitetslederkurs barnefriidrett og ungdomstrenerkurs. Jobbes videre med Trener II og III.
Jobber videre med å lage et presentasjonsprogram om
tilpasninger og friidrett på powerpoint, som kan brukes
til andre trenere og ledere. Skal legges ut på forbundets
hjemmesider.
2 timers kurs har vært arrangert i forbindelse med Trenerseminaret i november 08 med obligatorisk oppmøte
for kurslærere og deltakere på Trener II kurset med vekt
på tilpasninger og muligheter for å inkludere funksjonshemmede i friidrettsklubber.

3.6 Motbakkeløpsutvalget

I november 2008 vart motbakkeløputvalet utvida frå 4
til 5 medlemmer. Fram til november 2008 hadde utvalet
denne samansetninga; Christian Prestegård, IL Fanaråk,
(leiar), Ingrid Kristiansen, IL i BUL, Knut A. Maråk,
Geiranger IL og Helge Kårstad, Gaular IL. Narve Heggheim, Jølster IL og sentralstyremedlem, kom inn som
ny leiar i utvalet. Tim Bennett, SK Vidar (2005 – 2007)
gjekk i perioden ut av utvalet og vart erstatta av Ingrid
Kristiansen.
Fagansvarleg for motbakkeløp:
I 2007 engasjerte NFIF Christian Prestegård som fagansvarleg for motbakkeløp. Han er re-engasjert til og med
2009.
2 nye år med kraftig opptur for motbakkeløp i Noreg
Motbakkeløping har på kort tid blitt utruleg populært i
Noreg. I beretninga for 2005-2006 kunne vi vise til ei
auke frå 6 motbakkeløp i 2002 til 43 løp i 2006. I perioden 2007-2008 har veksten i nye motbakkeløp vore
over 70 %. I 2008 vart det arrangert 75 løp med om lag
22.000 deltakarar. Vi opplever den største veksten som vi
har hatt i Noreg innan kondisjonsidrett når det gjeld nye
løp sidan joggebølgja på 1980-talet. Media, nasjonalt og
ikkje minst lokalt, har hekta seg på motbakkeløpbølgja
og er med på å forsterke oppturen med praktfulle reportasjar.
6 Gullmedaljer , 4 Sølvmedaljer og
1 Bronsemedalje i EM og VM
I juli 2007 vann Anita Håkenstad Evertsen, Øystre Slidre IL ein sensasjonell gullmedalje i det 6. offisielle EM
i motbakkeløp (Mountain Running Uphill) i Cauterets i
Frankrike og Kirsten Melkevik Otterbu (BFG Fana) vann
bronsemedaljen. Ei historisk bragd! I september 2007
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vann Anita også VM i langdistansefjelløp i Jungfrau Marathon i Sveits.
I 2008 vann 3 damer senior og 4 herrar junior tilsaman
4 gull og 4 sølv-medaljer i VM i motbakkeløp i Crans
Montana i Sveits. Gullmedaljen til Sindre Buraas, Hurdal
IL, i juniorklassa og lag-gullet til Noreg i dameklassa ved
Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana, Anita Håkenstad
Evertsen, Øystre Slidre IL og Ingunn Weltzien, IL Tyrving blei dei store høydepunkta og den aller største oppturen for det norske laget. Heile det norske VM-laget på
11 løparar feira også sølvmedaljen til Noreg i lagkonkurransen for junior som ein kjempeprestasjon ved Sindre
Buraas, Hurdal IL, Lars Bakke, IL Fri, Joel Dyrhovden,
Samnanger IL og Sjur Prestsæter, Lillehammer IF.
I lagkonkurransen for herrar senior forbedra Noreg
13. plassen frå forrige VM i Tyrkia til ein 9.plass i Crans
Montana i konkurranse med 27 fullførande lag med 4 løparar på kvart lag. På seniorlaget deltok; Jon Tvedt, IL
Gular, Svein Inge Buhaug, SK Vidar. Øyvind Heiberg
Sundby, IK Tjalve og Tormod Tjørnhom, Kristiansands
IF.
I 2009 er EM i motbakkeløp for senior og junior i Østerrike 12. juli sesongens hovudmål
NM og Norgescup i motbakkeløp
Under NM i motbakkeløp 2007 i Fanaråken Opp vart
det for fyrste gong med suksess også arrangert NM for
U23 og Veteraner. 200 løparar deltok i NM og totalt 550
i Fanaråken Opp. Konseptet med NM for Senior, U23 og
Veteraner i det same arrangementet vart også gjennomført med suksess under NM i motbakkeløp 2008 i Storehesten Opp der 165 deltok i NM og om lag 1200 totalt.
Favorittane Anita Håkenstad Evertsen, Øystre Slidre
IL, og Jon Tvedt, Gular IL, vann i 2008 begge sine 4
strake NM i motbakkeløp for senior.
I regi av NFIF vart det i 2008 for fyrste gong arrangert
Norgescup i motbakkeløp med Powerade som hovudsponsor. Av totalt 6 løp var 5 teljande i samanlagtresultatet. Det var om lag 6000 startar i dei 6 løpa. Merete
Helgheim , Gloppen IL og Jon Tvedt, IL Gular vann totalt og Kine Eide Kvitne, Voss IL og Joel Dyrhovden,
Samnanger IL vann U23-klassa. Det blir Norgescup i
motbakkeløp også i 2009.

3.7 Serieutvalget

Serieutvalget har i perioden 2007-2008 bestått av: Bjørge Pedersen, Horten FIK (leder), Petter Wessel, Nittedal
IL, Tore Bredesen, Snøgg Friidrett, Helge Brueland, IL
Skjalg, Stein Fossen, IL Fri, Arnt Heggelund, Jægervatnet IL, Rolv Gunnar Gitlestad, Lyngdal IL.
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 publi-

sere foreløpige poengstillinger løpende på NFIFs hjemmeside gjennom sesongen. 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.
Vi skrev i forrige beretning at stadig flere arrangører
sender resultatlister elektronisk. Den positive utviklingen har fortsatt i denne perioden. Flere arrangører sender
nå inn resultater til NFIF samme kveld som stevnet arrangeres. Det er veldig bra. Fortsatt gjenstår noe, og vi
må dessverre bruke litt for mye tid etter sesongslutt på
å etterspørre manglende resultatlister. Det forsinker tidspunktet for ferdigstillelse av serien, og bidrar dessuten til
unødvendig merarbeid.
I løpet av denne perioden har det vært en del diskusjon
om seriens statutter. Et viktig prinsipp har blitt bekreftet av Idrettens Advokater; seriestatuttene kan fravike
NFIFs generelle lov dersom det er hensiktsmessig. Det
vil naturligvis kun skje unntaksvis, men er gjeldende for
ordlyden omkring overbygningsklubber.
Serien favner alle friidrettsresultater ut fra et seniorper spektiv, og kan som sådan fungere som måleparameter for bredden i norsk friidrett. Antall lag over utvalgets minimumsgrense på 5.000 poeng har dessverre gått
ned i denne perioden. Toppnoteringen på 380 lag i 2006,
ble redusert til 367 i 2007 og ytterligere til 358 i 2008. Vi
må tilbake til 2003 for å finne færre lag. Tilbakegangen er
størst i Hordaland, Nord Trøndelag og Sogn og Fjordane,
mens Akershus og Rogaland har hatt markant og gledelig
framgang.
Framtidsutsikter
Utvalget er avhengig av stor arbeidsinnsats av enkeltpersoner, og det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer.
Arbeidet er også ekstra tidkrevende fordi det ikke finnes noen sentral statistikkdatabase i NFIF. Planene om
en slik database har vært der lenge, men det synes som at
det har vært liten fremdrift i denne perioden, noe som er
beklagelig sett fra vårt ståsted.
En sentral database medfører enklere datafangst som
igjen frigjør tid for medlemmene som igjen vil kunne
gjøre det lettere å rekruttere nye medlemmer og samtidig
gjøre det mulig å bruke mer tid på å markedsføre serien i
stedet for nesten all vår tid på resultatregistrering.

3.8

Statistikk-og Rekordutvalget

Utvalgets sammensetning: Jo Nesse (Leder), IL Tyrving,
Bjarte Bogstad, IL Gular, Elin Dølør, IL i BUL, Stein
Fossen, IL Fri, Morten Haave, IL Tyrving, Geir Hongrø,
Ski IL, Tore Johansen, Kjelsås IL, Jan Jørgen Moe, IK
Tjalve, Ole Petter Sandvig, IK Tjalve, Stig Vangsnes,
Oppegård IL. I tillegg har Tor A. Hagen, Fagernes IL,

Tore Bredesen, Snøgg Friidrett og Lars Arve Røssland,
BFG Fana, ført statistikker. Sammensetningen illustrerer
at arbeidet med nyrekruttering og foryngelse av utvalget
har vært vellykket. Arbeidsmengden for den enkelte statistikkfører er dessuten såpass stor at en viss fortløpende
utskifting må påregnes. På slutten av 2008 er dessuten
ytterligere fire nye statistikkførere bragt inn i arbeidet.
Utvalget har i sitt arbeid hatt meget god støtte fra
en rekke entusiastiske statistikere, i første rekke Børre
Lilloe, Rolv G. Gitlestad, Lyngdal IL, Bernt A. Solaas,
IL Skjalg og Willy Hauge, Minerva IS.
Utvalgets arbeid:
SRU har gjennom tingperioden sørget for kontinuerlig
oppdatering av statistikken for alle aldersgrupper fra 13
år til senior gjennom både utendørs- og innendørssesongen. Arbeidet er meget omfattende og tidkrevende og har
bare vært mulig gjennom økning av antall medlemmer i
utvalget.
Det er også gledelig at utvalget også har kunnet registrere fortsatt økning i aktivitetsnivå for de yngste utøverne, ikke minst på jentesiden, gjennom nye deltagerrekorder i de fleste store ungdomsstevnene.
Den økende grad av ajouritet har ført til øket oppmerksomhet og interesse for statistikk. Dette fører igjen til
flere tilbakemeldinger og dermed til bedre statistikk. Statistikken for aldersbestemte klasser er også betydelig dypere enn tidligere. I sum mener utvalget at forbedringene
har ført til øket mediainteresse både sentralt og lokalt.
I perioden er statistikkavsnittet på NFIF’s hjemmeside
vesentlig oppgradert. Dette gjelder især oversikten over
internasjonale mesterskapsdeltagere og ikke minst den
omfattende alle-tiders-statistikken både for senior og for
aldersbestemte klasser.
I løpet av Tingperioden har arbeidet med revisjon og
oppgradering av årsstatistikkene for tidligere år blitt intensivert og oppdateres nå fortløpende. Her kommer det
nå statistikker for både kvinner og menn senior og for
aldersklassene fra 13 til 18 år for begge kjønn. Når dette
arbeidet er avsluttet, er det neppe mange land som kan
oppvise noe lignende! Tore Johansen er primus motor i
dette arbeidet som også har engasjert en rekke lokale statistikere i tillegg til de faste bidragsyterne.
Som i tidligere år har utvalget bistått Idrettslig avdeling med identifisering og oppfølgning av utviklingen for
unge talenter. Utvalget har også bistått ved uttak av landslag og øvelsesgrupper.
Utvalgets medlemmer har dessuten forestått seeding
og speakertjeneste på en rekke mesterskap og større stevner.
Teknologi:
On-line stevnerapportering er nå nærmest enerådende og
en forutsetning for å kunne produsere løpende, oppdatert
statistikk. Blant de positive bieffektene er øket oppmerksomhet og interesse for friidrettsresultater og statistikk
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og redusert arbeid i alle ledd i norsk friidrett gjennom at
arrangører slipper postforsendelser eftersom rapportene
tikker simultant inn til kretser, forbund og statistikkførere. Dette frigjør tid som heller kan brukes til idrettslig
arbeid.
Rapporteringen er gjennomgående god, og de fleste
kretsene har etter hvert fått gode rutiner for oppfølging.
Fortsatt ber vi imidlertid om at samtlige kretser krever av
sine stevnearrangører at rapportering skal skje elektronisk og umiddelbart etter stevneslutt. Vi håper dessuten
fortsatt på en automatisk kobling mellom terminlistesystemet og stevnerapporteringen for automatisk purring på
manglende rapporter.
Norsk friidrett har i en årrekke lidd under mangelen av
et databasesystem for statistikkgenerering. Dessverre har
heller ikke denne tingperioden kunnet by på den forventede statistikkmodul tilknyttet norsk friidretts mest benyttede system, Frires. Her var det ventet at vi skulle få
automatisk behandling av resultater fra utøveren meldes
på til stevnet via deltageroversikter, seeding, startlister til
resultatlister til ferdig statistikk.
De øvrige elementene i systemet ser ut til å være plass,
men statistikkdelen lar vente på seg. Dette er sterkt å beklage, ikke minst fordi det synes meningsløst å iverksette
et omfattende og ressurskrevende arbeid med en alternativ løsning når de andre elementene i Frires står så sterkt
i markedet. SRU har derfor igjen tatt initiativ overfor
NFIF for å få revitalisert systemutviklingen.
SRU har dessuten fremmet forslag overfor NFIFs styre og administrasjon om at NFIF tar et initiativ overfor
IAAF for å finansiere utviklingen av et system som tar
hånd om alt fra utøverregister, via påmelding, startlister,
resultater og statistikk. Det later ikke til at noen andre
land har slike systemer heller og fordelene ved et felles
system for bruk i alle medlemsland, synes åpenbare.
Rekorder:
Det er registrert intet mindre enn 104 nye rekorder (66
utendørs rekorder og 38 innendørs bestenoteringer) i
tingperioden mot 54 2005-2006, 23 i 2003-2004 og 34 i
2001-2002. Det har med andre ord vært en betydelig heving av toppnivået i enkelte øvelser, som i forrige tingperiode gjelder dette særlig i nyere øvelser for kvinner som
hinder, stav og slegge, men denne gangen også i andre
kastøvelser for menn og i sprint.

3.9 Teknisk komite

Komitéen har bestått av Ole Petter Sandvig, Administrasjonen/IK Tjalve (leder), Odd Bratt, Lovutvalget/Oppsal
IF, Jo Nesse, Statistikk-og Rekordutvalget/IL Tyrving,
Nils Kr. Wiig, Dommerutvalget/Ullensaker-Kisa IL.
Utvalget har i perioden gjennomgikk spesielt dagsprogrammet i hoved-NM etter de instrukser som ble gitt
etter forbundets forhandlinger med NRK. Dette ga et
program som ga NRK hva de ønsket, men ikke var like
godt for de aktive. Utvalget har også som vanlig forestått
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gjennomgang av NM og UM-reglementene, samt øvrige
dagsprogrammer for mesterskapene basert på erfaringer
og innspill fra flere hold. Utvalget har også vurdert tidsskjemaene for Hovedmesterskapet innenfor rammen av
dagsprogrammet. Utvalget har i samarbeid med Lovutvalget oppnevnt tekniske delegater og juryledere til alle
mesterskap.

3.10 Toppidrettsutvalget

Utvalget har hatt følgende sammensetning: Tore Hordnes, Sentralstyret/IL Bjarg (leder), Mari Bjone, Sentralstyret/IL i BUL, Odd Bergh, Friidrettsklubbenes Forening/Tønsberg FIK, Ketil Tømmernes, administrasjonen
(sekretær), Trond Knaplund, administrasjonen (utviklingsansvarlig) og Olav Magne Tveitå, administrasjonen (regional utvikler).
Toppidrettsutvalget er et rådgivende organ for NFIFs
styre innenfor toppidrettssaker og har i perioden avholdt
2 møter.
Utvalget har i perioden behandlet følgende saker:
Krav og kriterier for satsningsgrupper, regional oppfølging, OL, Junior VM, konkurranseopplegg.

3.11 Ultraløpsutvalget

Ultrautvalget har i 2007 og 2008 bestått av Olav Engen,
Geir Frykholm, Bjørn Hytjanstorp, Ulf Jacobsen og Per
Lind.
2007
Ultraløping fikk sitt virkelige gjennombrudd i 2005. Året
2006 så en klar og positiv utvikling, både i antall løp hvor
norske utøver deltok, og antall utøvere.
I 2006 startet 108 menn og 22 damer i 32 løp i 15 land,
til sammen 218 starter.
I 2007 startet 33 damer og 142 menn i 38 løp i 15 land,
til sammen 333 starter. Mao, en økning på nesten 50 %.
I 2004 var det 3 ultraløp i Norge – St Olav Ultra, Rallarvegsløpet og Bergen Ultra.
I 2005 kom Eidsvoll 6 timers i tillegg, med god dekning på kondis.no og i en rekke lokalaviser.
I 2006 kom nok et løp, Bislett 12&24 timers. NRK 1
var til stede og laget en kort reportasje til Dagsnytt kl.
1900 lørdag 9. desember. Ved siden av flere lokalaviser,
hadde også Aftenposten en sak mandagen etter løpet.
I 2007 ble antall ultraløp økt til 6, med nykommeren
Halden Ultra 8 x 10 km på 24 timer. I St Olav Ultra inngikk en landskamp mellom Norge og Sverige, som ble
vunnet av Norge. Rallarvegsløpet ble så populært at arrangøren faktisk så seg nødt til å heve taket for deltakelse
for å få med alle som ønsket det. I Eidsvoll 6 timers fikk
vi to nordiske og to norske rekorder ved henholdsvis Helge Hafsås og Margrethe Løgavlen. Sistnevntes resultat,
79.090 km, ga henne førsteplass på den internasjonale
rankinglisten for 2007. Bergen Ultra fikk en sterk økning

i deltakelsen på 63 km. Under Bislett 12&24 timers fikk
vi to norske damerekorder.
Verken under EM eller VM på 24 timers greide vår
eneste deltaker å fullføre. Under EM/VM på 100 km i
Winschoten kunne Norge for første gang stille med lag i
både dame- og herreklassen. Selv om ingen av de norske
deltakerne kunne måle seg med de beste, fullførte samtlige, en prestasjon ingen av de andre deltakerlandene
greide.
Ultrautvalget greide også å skaffe seg en treårig sponsoravtale med firmaet Hytteplan, godt hjulpet i sluttforhandlingene av Kondis. I samarbeid med sponsoren innstiftet ultrautvalget Hytteplanken, et trofé til de løperne
som fullførte minst tre av årets norske ultraløp. Ultrautvalget har også vedtatt, og arbeider med, en utmerkelse
kalt ”Ultraløper’n”, som skal deles ut til løpere etter tilbakelagte 1000, 5000 og 10000 km.
Men det kanskje mest gledelige som skjedde i 2007,
var at Friidrettstinget i Haugesund enstemmig vedtok å
innføre offisielle Norgesmesterskap på 100 km og 6 timers fra henholdsvis 2008 (100 km) og 2009 (6 timers).
NFIF er dermed det første friidrettsforbund i Norden som
innfører offisielle mesterskap. NM 100 km 2008 gikk i
Bergen den 18. oktober.
Ultrautvalget er overbevist om at dette vil øke interessen for ultraløping betraktelig i tiden framover. Når
det gjelder 2008, fikk vi minst ett nytt ultraløp, Kristins
Runde i Nordmarka, et tøft terrengløp på 80.5 km (50
miles), hvor de 5 høyeste toppene i marka skal bestiges.
2008
Den positive utviklingen for ultraløping fortsatte også i
2008. Dette kan illustreres ved følgende oversikter:
Antall deltakere (damer)
Antall deltakere (menn)
Antall deltakere (totalt)
Antall løp
Antall starter
Antall land
Antall løp i Norge

2004
3

2006
22
108
130
32
218
15
2005
4

2007
33
142
175
38
333
15

2008
37
160
197
46
371
16

2006 2007 2008
5
6
7

Årets nykommer var Kristins Runde, 80,5 km (50 miles)
gjennom Nordmarka, hvor løperne skulle over de fem
høyeste toppene. Det var bare ett punkt hvor deltakerne
kunne plassere klær, sko, mat og drikke, noe som innebar
at de måtte være selvforsynt underveis. Løpet, som innledet ultraløpssesongen, ble en stor suksess.
Rallarvegsløpet måtte også i år slippe til langt flere
enn planlagt. Dette løpet er utrolig populært. Vant gjorde
Alemayehu Sitotaw og Nancy Sommer. Eidsvoll 6 timers
hadde noen flere deltakere i år enn i fjor, og det ble satt
flere nye personlige rekorder. Helge Hafsås’ 83,205 km

plasserte ham som nr. 6 på årets internasjonale ranking.
Bergen Ultra 63 km ga igjen en økning i antall deltakere.
Bergen Ultra 100 km hadde innlagt NM. Dette var det
første offisielle Norgesmesterskap i ultraløping, og visepresident Tore Hordnes i NFIF var til stede store deler av
dagen, og delte ut medaljene i herreklassen. Deltakelsen
i NM var mindre enn forventet; 19 menn og bare 3 damer stilte til start. Medaljevinnere i dette første offisielle
NM ble: Helge Hafsås (gull), Per Olav Bøyum (sølv) og
Runar Gilberg (bronse). Sharon Broadwell (gull), Edna
Leikvoll (sølv). Arrangørene hadde også lagt inn veteranmesterskap på distansen.
Halden Ultra 8 x 10 km på 24 timer så en ørliten økning i deltakelsen. Denne formen for løp stiller kanskje
litt andre krav til deltakerne enn andre ultraløp. Bislett
12&24 timers opererte med ventelister helt fra påmeldingen åpnet tidlig på høsten. Det er tydelig at det å løpe
innendørs i desember er mektig populært, og det ser ut til
å bli stadig flere utlendinger som ønsker å løpe her.
En del nordmenn deltok også internasjonalt i 2008. Vi
kan nevne følgende: Peter Tubaas tok en suveren seier
på 100 km på Sicilia i april; den første norske seier på en
100 km utenfor Norden siden Kasper Berg vant i Winschoten i 1977. Margrethe Løgavlen tok i mai en klar
totalseier i Stige 100 km på 7.43.27, et resultat på høyt
internasjonalt nivå. Eiolf Eivindsen satte norsk rekord
på 48 timers på Bornholm i mai. Jon Harald Berge var
nær norsk rekord på 24 timers på Bornholm i mai. Trond
Sjåvik gjennomførte Trans Gaule (1146 km på 18 dager)
for tredje gang, og kom igjen på pallen. Eiolf Eivindsen
fullførte Spartathlon for sjette gang. Geir Frykholm ble
den sjette nordmann som fullførte denne klassikeren.
EM/VM på 100 km gikk av stabelen i Tarquinia i Italia den 8. november. Løypa var meget hard, med til dels
lange og seige bakker. I tillegg ble det etter hvert også
veldig varmt, noe som bl.a. bidro til at Gjermund Sørstad
fikk krampeproblemer, etter å ha løpt glimrende fram til
godt over halvveis. Også Margrethe Løgavlen fikk det
tøffere enn ventet, og da hun i tillegg fikk problemer med
magen, måtte hun bare konsentrere seg om å komme til
mål. Alle de norske fikk beskjedne plasseringer, men skal
ha heder for sin innsats.
VM 24 timers ble arrangert i Seoul i Sør-Korea 18/19
oktober. Jon Harald Berge presterte et kjempeløp under
vanskelige klimatiske forhold. Etter et utrolig jevnt løp,
satte han ny norsk rekord med 249,361 km, og endte på
7. plass. Ingen annen norsk mannlig løper har noen gang
greid dette i et internasjonalt mesterskap på distanser fra
maraton og oppover.
Som en konklusjon på sesongen må vi kunne si at den
har vært meget vellykket: Fire nye norske rekorder og
en 7. plass i VM viser at norsk ultraløping er i framgang.
Ultraløpsutvalget var representert ved samtlige ultraløp i Norge i 2008, og vil prøve å få til det samme i 2009.
Fem løpere – en svensk og fire norske – fikk tildelt utmerkelsen ”Ultraløper’n” under avslutningen av Bislett
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12&24 timers. I 2007 var det 23 løpere som kvalifiserte
til Hytteplan-ken, en spesiallaget premie for løpere som
deltok i minst 3 norske ultraløp, i 2008 var det 28 som
greide det.
Ultraløpsutvalget vil i 2009 arbeide med å få til minst
én samling for løpere som er aktuelle for representasjon i
internasjonale mesterskap.
Geir Frykholm trakk seg på våren som redaktør for
kondis.no/ultra, etter å ha gjort en kjempejobb siden han
overtok vervet for tre år siden. Einar Cyvin tok på seg
jobben og fortsetter der Geir slapp, med stadige nyheter
på ultrasiden fra ultraløpingens verden.
Ultraløpsutvalget har fortsatt et nært samarbeid med
administrasjonen i Kondis.
Samarbeidet med vår hovedsponsor, Hytteplan, har
vært meget positivt, og til nytte for begge parter.
Ultraløpsutvalget har ennå ikke vært flinke nok til å gi
friidrett.no tilstrekkelig informasjon fra ultraløpsmiljøet
nasjonalt og internasjonalt, og dette beklager vi sterkt. Vi
vil imidlertid bestrebe oss på å rette på dette i 2009.
Til slutt vil Ultraløpsutvalget takke for den positive
velviljen vi hele tiden har møtt hos administrasjonen i
NFIF.

3.12 Veteranutvalget

Arbeidsdeling i utvalget
Knut Henrik Skramstad, Kongsberg IF. Leder, internasjonale kontakter, koordinering, webmaster og redaktør
av Veteran-Nytt, Grete Rivenes, Gjøvik FIK. Reisekoordinator, drakter med mer. Knut Alme, Oslo Politis IL,
Lagserien, poengberegning, rekorder og statistikk. Kjartan Sølvberg, Sandefjord Turn & IF. Distribusjon Veteran-Nytt og medaljer til NM arrangører. Inger Austbø,
Kongsberg IF. Kasserer, påmeldinger til internasjonale
stevner utenfor Norge. Vemund Wemundstad, fagansvarlig lange løp. Kjell Fossen, IL Fri, Representant for distriktene.
Tilbakeblikk 2007 -2008.
Vårt største problem har vært å få til innendørs NM.
I 2007 benyttet vi Ekeberghallen og i 2008 måtte vi
igjen arrangere vårt eget NM i Stangehallen.
Dette er en stor belastning å både være arrangør og
deltaker. Da Hedmark Friidrettskrets ikke ville påta seg å
arrangere NM. Derfor funksjonærer og for 2009 hadde vi
ikke muligheten til å benytte Stangehallen.
Vi måtte derfor dra til Sverige der IF Göta i Karlstad
var villig til å arrangere NM!
Et avbud på et messearrangement i Drammenshallen,
ble den åpning som skulle til for å ha NM i Norge. IF
Hellas reddet den norske ære denne gangen. Vi ligger
nok sørgelig etter svenskene med hensyn til hensiktsmessige haller for friidrett.
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Kommunikasjon
Antall abonnenter på papirutgaven av Veteran-Nytt har
nå sunket til 100. Hjemmesiden på Internett overtar, men
ikke alle kan eller har data.
Statistikk.
Stein Fossen, Reidar Dahl, Jostein Myrvang og Arne Warem har gjort en formidabel innsats på statistikk siden. Vi
har nå oversikt over:
• Norske bestenoteringer 2007, 2006 og 2005. Stein
• Mangekamp rekorder. Arne
• Kastfemkamp. Jostein
• Norgesmestre 1971 – 2008, resultat, sted og dato, Reidar
• Mesterskapsrekorder NM. Reidar
• Antall NM per utøver1975 – 2008, tid og sted. Jostein
• Oversikt over norske VM medaljører. Jostein
Se: www.Veteranfriidrett.no
Internasjonale stevner.
Antall deltakere i VM er fra 8 000- 12 000 fordelt på ca.
100 nasjoner. Innendørs er deltakerantallet ca. 3000. Med
andre ord store arrangementer.
Norsk deltakelse fra 50 – 80 avhengig av sted om sommeren og15 – 70 om vinteren.
2007
• EM inne, Helsingfors, 25 delt. Medaljer; 4 G, 4 S, 5 B
• Nordisk i Århus, 79 deltakere, 69G, 59 S, 41 B.
• VM, Riccione, Italia, 55 delt., 10 G, 8 S, 7 B.
2008
• Nordisk inne, Island, 71 delt. 71G, 58 S, 31 B (Best i
Norden)
• VM inne, Frankrike, 15 delt. 4 G, 3 S, 3 B
• EM Ljubljana, Slovakia, 55 delt., 11 G -15 S -14 B
De viktigste oppgavene i kommende planperiode.
Få ferdigstilt;
Regelverket for norske mesterskap.
Norske rekorder i enkeltøvelser.
Veteranfriidrett
Friidrettsveteranene med følge er som en stor familie. Vi
reiser veden rundt og opplever mye spennende både på
og utenfor banen. Ikke minst får vi mange nye venner fra
andre kulturer.
Friidretten er stimulerende fordi den er individuell og
målbar. Den systematiske treningen med den personlige
bestenoteringene er utfordringen.
Friidretten, med sine mange valgmuligheter, er god
medisin for både legeme og sjel.

4. Styrets konklusjon

Fremgangen for norsk friidrett fra forrige tingperiode
fortsatte også i 2007 og 2008.
Høydepunkter var det mange av, men høyest rager selvfølgelig Andreas Thorkildsens gull i de olympiske leker i
Beijing. Andreas var den dominerende spydkaster i verden i 2008 og han ble også meget fortjent valgt til årets
europeiske mannlige utøver av European Athletics.
Men ikke bare Andreas har prestert strålende resultater. Jaysuma Saidy Ndure er også i ferd med å etablere
seg i verdenstoppen på både 100 m og 200 m. Hans 200
m i Stuttgart i 2007 på 19.89 og hans 10.01 i Doha i mai
2008 er resultater det står respekt av. Jays var dessverre
skadet store deler av 2008-sesongen, vi håper på en skadefri Jays i 2009.
Junior-EM i Hengelo i 2007 ble et utrolig mesterskap
for norsk friidrett. 2 gull og 2 sølv!
Ezinne Okparaebo tok Norges første gull i et juniormesterskap ved å vinne 100 m, Karoline Bjerkeli Grøvdal
fulgte opp med gull på 3000 m hinder, Kristine Eikrem
Engeset og Ingunn Opsahl tok begge sølv på henholdsvis
3000 m hinder og 5000 m.
Ezinne fulgte opp i 2008 med å sette norsk rekord på
100 m i Beijing, Christina Vukicevic satte personlig rekord i forsøket, prestasjoner de og vi er stolte av.
Vi har i perioden deltatt med store tropper i alle mesterskap, spesielt for de yngre, med tildels meget gode resultater. Vi har idag en rekke unge utøvere som vi tror på
og som kan slå til allerede i sommerens arrangementer og
helt sikkert i EM i Barcelona i 2010.
Det følges godt opp med regional talentutvikling som
ble startet i forrige periode. Det har i tingperioden blitt
avholdt flere samlinger enn noen gang før, og det deltar
flere i ungdomskonkurransene våre enn noen gang tidligere.
Vi vil også gi honnør til arrangørene av alle våre mesterskap, det har vært flotte arrangement som norsk friidrett er stolte av.
Tine-stafetten forsetter suksessen, med nesten 100 000
deltagere er den verdens største friidrettsarrangement.
Et viktig arbeidsområde for styret har vært anleggssituasjonen og da spesielt innendørshaller. Innendørshaller
er nødvendig for at norsk friidrett skal få videre fremgang, og endelig kan vi se med optimisme på muligheten
for at 2 haller åpnes i 2010, i Bergen og i Sandnes, Steinkjer ligger også godt an, mens Bærum som var kommet
lengst, er blitt forsinket pga kommuneøkonomien og meget dyrt anlegg.

Friplassen er også blitt forsinket da det ikke har vært
mulig å få noen til å bygge under den pågående høykonjunktur, men nå tror vi at Friplassene i Bærum og Sarpsborg står ferdige i 2009.
Vi har gode samarbeidspartnere som gjør at økonomien har vært god i perioden. 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 foran oss. Det er
viktig å fortsette som vi har gjort, med holde kostnadene
så lave som mulig, men samtidig må også aktivitetene
fortsette.
DnB NOR og våre andre sponsorer er alle samarbeidspartnere som har troen på norsk friidrett og som det er
svært viktig blir tatt godt vare på av hele organisasjonen.
Vi har fått ny utstyrsleverandør i 2008, Puma er vår nye
leverandør, med en flott ny landslagsdrakt som det mest
synlige i den sammenhengen. Videre har vi avtale med
NRK som sikret overføringer fra Hoved-NM uten kostnader for oss.
Den strategiske planen Norsk Friidrett mot 2012 er videreført og planen følges også opp kontinuerlig.
Vi har et godt samarbeide med forbundene i ski, skiskyting, golf, svømming og orientering om idrettspolitiske spørsmål og vår generalsekretær Kjetil Hildeskor er
med i styringsgruppen for særforbundene.
Vi har også blitt bedt av NIF om å ta opp Norges Gangog Mosjonsforbund i vårt forbund. Dette vil bli drøftet
på tinget. Hvis vi får en sammenslåing med NGF, så får
vi foruten flotte utøvere også mulighet til å arbeide mere
mot mosjonsidretten.
Kompetanse er viktig, vi trenger både flere ledere, trenere og dommere i årene som kommer, dette arbeides det
med hele tiden og dette arbeidet må også fortsette i neste
periode.
Styret vil benytte anledningen til å takke alle ansatte i
kretsene og på forbundskontoret for en stor og flott innsats de siste 2 årene.
Tilslutt vil vi 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
oppleve at det er gøy å være med i friidrett.
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5. Vedlegg til styrets beretning
Utmerkelser og diplomer
Gullmedaljen for aktiv idrett:

Gullmedaljen for 2007 ble tildelt Susanne Wigene, IK
Tjalve
Gullmedaljen for 2008 ble tildelt Quincy Douglas, IL
Gular

Fortjenestemedaljen for administrativ innsats:

Fortjenestemedaljen for 2006 ble tildelt Arild Kjæreng,
Lillehammer IF
Fortjenestemedaljen for 2007 ble tildelt Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF

Kongepokalene:

Kongepokalene ble i 2007 tildelt Jaysuma Saidy Ndure,
IL i BUL og Mona Holm, IL Norna-Salhus
Kongepokalene ble i 2008 tildelt Jaysuma Saidy Ndure,
IL i BUL og Cathrine Larsåsen, IL i BUL

Fortjenestediplomer i perioden:

Solgun Ellingsen, Ask Friidrett
Torstein Erichsen, FIK BFG Fana
Åge Lavik, Ask Friidrett
Tore Silseth, Ask Friidrett
Gøsta Hagenlund, Syril IL
Per Hjelle, Breimsbygda IL
Jørgen Rørvik, Førde IL
Ole Hagen, Tønsberg FIK
Gunnar Hansen, Tønsberg FIK
Per Morten Hansen, Tønsberg FIK
Bjørn Moss, Tønsberg FIK
Erik Gjemmestad, IF Sturla
Runar Brandt Gundersen, IF Hellas
Bjørn Rolland, Tingvoll IL
Rune Skavnes, Torvikbukt IL
Arve Hatløy, Dimna IL
Ove Midtflø, Hareid IL
Finn Arne Høstmark, Elnesvågen og Omegn IL

Erkjentlighetsbevis i perioden:
Peter Prydz, FIK Stein
Jarle Eik, Møre og Romsdal FIK
Eystein Enoksen, IK Tjalve
Veslemøy Hausken, IK Tjalve
Gro Næsheim-Bjørkvik, IL Skjalg
Charlotte Svensen, Tønsberg FIK
Hilde Stokke, Fredrikstad IF

Aktiv deltakelse:

Deltakelse i internasjonale mesterskap m.v. 2007:
E-cup klubblag, Istanbul
SK Vidar nr. 6 – kvinner
SK Vidar nr. 11 – menn
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EM innendørs, Birmingham
Ezinne Okparaebo, BUL 60 m 7.33 (19. plass)
Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll 1500 m 4.19.31 (11.
plass – utslått)
Anne Gerd Eieland, Iveland høyde 1.79 m (21 plass)
Martin Rypdal, BUL Tromsø 60 m 6.74 (forsøk), 6.79
semifinale (8 heat)
Henrik Johnsen, BUL Tromsø 60 m 6.88 (25. plass)
Joachim Brøndbo, Steinkjer 1500 m 3.48.72 (16. plass)
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes 3000 m 8.07.66 (18.
plass - utslått)
VM terrengløp, Mombasa, Kenya
Ingen norske deltakere
European 10000 m Challenge, Ferrara, Italia
Ingen norske deltakere
Nordic 10000 m Challenge, Kerava, Finland
Svein Inge Buhaug, SK Vidar – brøt
Nordisk mesterskap mangekamp, Vejle, Danmark
U20 - Lars Vikan Rise, Nidelv nr. 1 med 7348 poeng
Anders Lerberg, Stjørdal nr. 9 med 6112 poeng
Mikkel Bugge, Asker nr. 11 med 5751 poeng
U20 - Inger Anne Frøysedal, Tjalve nr. 3 med 4919 poeng
U18 - Jonas Møgenburg, Tyrving nr. 7 med 6075 poeng
Europacup menn 2. divisjon, Odense, Danmark
100 m – Martin Rypdal, BUL Tromsø 10.57 – 1. plass
200 m – Christian Settemsli Mogstad, Snøgg 21.72 – 4.
plass
400 m – Quincy Douglas, Gular 47.15 – 3. plass
800 m – Ådne Svahn Dæhlin, Gular 1.51.48 – 5. plass
1500 m - Morten Velde, Haugesund 3.54.08 - 1. plass
3000 m – Bård Kvalheim, Tjalve 8.23.62 – 2. plass
5000 m – Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes 14.18.05 3. plass
110 m hekk – Eivind Stavang, Florø 14.20 – 3. plass
400 m hekk – Andreas Totsås, SK Vidar 52.24 - 1. plass
3000 m hinder – Øystein Sylta, SK Vidar 8.45.45 - 2.
plass
Kule – Stian Andersen, Urædd 16.08 - 6. plass
Diskos – Gaute Myklebust, Norna Salhus 56.16 – 3.plass
Spyd – Andreas Thorkildsen, Kristiansand – 87.64 –
1.plass
Slegge – Steffen Nerdal, Norna Salhus 59.90 - 5. plass
Høyde – Andreas Aune Viken, Fredrikstad 2.03 – 5. plass
Lengde – Lars Eric Sæther, Steinkjer 7.03 – 5. plass
Stav – Benjamin Jensen, Norna Salhus – 4.80 – 4. plass
Tresteg – Lars Ytterhaug, Tjalve 15.21 – 4. plass
4 x 100 m stafett – Rasmus Rypdal, BUL Tromsø, Henrik
Johnsen, BUL Tromsø, Christian

Settemsli Mogstad, Snøgg og Martin Rypdal BUL Tromsø – 40.47 – 3. plass
4 x 400m stafett: Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer,
Quincy Douglas, Lars Erik Sæther,
Kristoffer Nyhuus, SK Vidar – 3.10.58 – 2. plass
Sammenlagt:
Østerrike
- 119.5 poeng
Norge 		
- 117 poeng
Estland 		
- 116.5 poeng
Latvia 		
- 110 poeng
Danmark
- 104 poeng
Litauen
- 71 poeng
Island 		
- 49 poeng
Andorra
- 29 poeng
Norge rykker opp i 1. divisjon
Europacup kvinner 1. divisjon, Vaasa, Finland
100 m - Ezinne Okparaebo, BUL 11.52 – 4. plass
200 m - Elisabeth Slettum, Skjalg 23.67 – 2. plass
400 m – Benedicte Hauge, Kristiansand 56.03 – 8. plass
800 m – Ingvill Måkestad, Tjalve - 2.08.91 – 7. plass
1500 m - Ragnhild Kvarberg, SK Vidar 4.21.67 – 2. plass
3000 m – Silje Fjørtoft, Ørsta 9.31.43 – 2. plass
5000 m – Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden – 15.56.62
– 2. plass
100 m hekk – Christina Vukicevic, Tyrving – 13.16 – 3.
plass
400 m hekk – Stine Tomb, Trondheim Friidrett – 61.19
– 8. plass
3000 m hinder – Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll –
10.10.56 – 4. plass
Høyde – Anne Gerd Eieland, Iveland – 1.75 – 7. plass
Lengde – Ida Marcussen, Våg – 5.99 – 6. plass
Stav – Cathrine Larsåsen, BUL – ikke begynnerhøyde
Tresteg – Mia Haave, Tyrving – 12.71 – 6. plass
Kule – Charlotte Lund Abrahamsen, Sandvin – 14.69 – 6.
plass
Diskos – Grete Etholm Snyder, IK Tjalve – 4 ugyldige
kast
Spyd – Ina Cathrin Kartum, Stjørdal – 45.31 – 7. plass
Slegge – Mona Holm, Norna Salhus – 67.11 – 3. plass
4 x 100 m stafett – Ezinne Okparaebo, Elisabeth Slettum,
Folake Akinyemi, BUL,
Siri Eritsland, SK Vidar nr. 6 - 45.49
4 x 400m stafett – Irene Høvik Helgesen, Fri, Elisabeth
Slettum, Stine Tomb, Benedicte Hauge – 3.39.36 - 6.plass
Sammenlagt:
Storbritannia – 131 poeng
Sverige – 110 poeng
Tsjekkoslovakia – 102 poeng
Finland – 98 poeng
Nederland – 78 poeng
Irland – 76 poeng
Norge – 73 poeng

Slovakia - 50 poeng
Norge rykker ned i 2. divisjon
U18 VM, Ostrava, Tsjekkia
Eivind Henriksen, Tjalve diskos 51.03 utslått, nr. 18
Eivind Henriksen, Tjalve slegge 70.71 i forsøk nr. 8. Finalen nr. 9 med 71.10
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden 2000 m hinder
6.25.30 nr. 3
Mia Haave, Tyrving tresteg nr. 5 i forsøk 12.65 og nr. 4 i
finale med 12.82
Trude Raad, Gloppen diskos nr. 10 i forsøk 44.30. Nr. 12
i finale med 41.95
Trude Raad, Gloppen slegge nr. 10 i forsøk 53.81. Nr. 11
i finale med 50.62
Katja Vangsnes, Oppegård slegge nr. 16 i forsøk og utslått med 51.02
E-cup mangekamp, Maribor, Slovenia
Hans Olav Uldal, Grane 7963 poeng – 1. plass
Benjamin Jensen, Norna Salhus 7402 poeng – 3. plass
Bjørn Sigurd Sommerfeldt, Hellas 6915 poeng – 11. plass
Knut H. Sommerfeldt, Hellas 6870 poeng – 12. plass
Laget vant divisjonen og rykket opp i 1. divisjon i 2008
EM motbakkeløp, Frankrike
Svein Inge Buhaug, SK Vidar 24. plass
Jon Tvedt, Gular 28.plass
Tormod Tjørnhom, Kristiansand 39. plass
Anita Håkenstad Evertsen, Øystre Slidre 1. plass
Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana 3. plass
Christina Bus Holth, SK Vidar 38. plass
EYOF, Beograd, Serbia
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes 1500 m nr. 4 i forsøk
4.03.44. Finale nr. 7 med 3.56.55
Lars Erik Malde, Skjalg 3000 m nr. 7 med 8.43.70
Anders Erlend Idås, Horten 110 m hekk, 14.06 utslått
Kjølv Egeland, BUL, høyde 1.99 i forsøk – 2.00 i finalen
nr. 11
Eivind Henriksen, Tjalve, diskos nr. 9 i forsøk 52.43 – nr.
11 i finalen med 47.95
Paul Redford, Nittedal, spyd nr. 13 og utslått i forsøk
med 62.71
Folake Akinyemi, BUL 100 m 11.89 i forsøk, 11.86 i semifinale og nr. 4 i finale med 11.91
Linn Helene Bakke, Ullensaker/Kisa 200 m forsøk 24.79
– semifinale utslått med 25.09
Martine Eikemo Borge, BFG Fana, 800 m 2.12.87 utslått
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden 3000 m – startet
ikke
Tine Teigene Dalen, Tyrving 100 m hekk – forsøk 13.86,
finale nr. 6 med 13.92
Tonje Angelsen, Trondheim, høyde 1.76 i forsøk, 1.70 i
finale nr. 9
Oda Utsi Onstad, Fagernes, lengde 6.02 i forsøk, 5.92 i
finale nr. 7
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Mia Haave, Tyrving, tresteg 12.64 i forsøk, 12.67 i finale
nr. 3
Trude Raad, Breimsbygda, diskos 42.23 i forsøk, 44.24
i finale nr. 5
4 x100 m stafett jenter – startet ikke
EM U23, Debrecen, Ungarn
Christian Settemsli Mogstad, Snøgg, 100 m 10.78 nr. 5
– utslått
200 m, 21.59 nr. 3 – utslått
Steffen Nerdal, Norna Salhus, diskos 53.23 nr. 15 utslått
Slegge 62.91 nr. 14 – utslått
4 x 100 m stafett (Rasmus Rypdal, BUL Tromsø, Henrik
Johnsen, BUL Tromsø,
Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer og Christian Settemsli Mogstad, Snøgg),
kom ikke til mål.
Elisabeth Slettum, Skjalg 200 m 23.48 nr.4, 23.72 i semifinalen utslått
Irene Høvik Helgesen, Fri, 400 m 54.61 – utslått
Silje Fjørtoft, Ørsta 3000 m hinder 10.10.85 nr. 5 i forsøk, 10.09.81 i finale nr. 6
Marie Hagle, Fredrikstad 100 m hekk 14.05 i forsøk –
utslått
Christina Vukicevic, Tyrving 100 m hekk 13.13 i forsøk,
13.27 i semifinale og 13.08 i finale nr. 2.
Christine Næsheim-Bjørkvik, Skjalg 400 m hekk 61.00 i
forsøk – utslått
Stine Kufaas, Trondheim, høyde 1.85 i forsøk, 1.86 i finale nr. 6
Øyunn Grindem, Sandvin, høyde 1.81 i forsøk, 1.78 i finale nr. 12
Cathrine Larsåsen, BUL, stav 4.15 i forsøk, 4.10 i finale
nr. 9
Margrethe Renstrøm, Tjalve, lengde 6.27 i forsøk, 6.10
i finale nr. 11
Charlotte Abrahamsen, Sandvin, kule 15.10 i forsøk,
14.89 i finale nr. 11
Ida Marcussen, IK Våg, 7-kamp, 5.961 nr. 8
EM junior, Hengelo, Nederland
Philip Bjørnå Berntsen, Ski, 100 m 10.76 – utslått
200 m 21.75 i forsøk, 21.92 i semifinale – utslått
Lars Bakke, Fri, 10 000 m – brøt
Stian Andersen, Urædd, kule 16.61 – utslått (nr. 22)
Diskos 51.22 – utslått (nr. 23)
Fredrik Amundgård, Oppegård, diskos 54.41 i forsøk,
51.45 i finale nr. 11
Vegard Henriksen, Tjalve, diskos 47.87 – utslått (nr. 30)
Eivind Henriksen, Tjalve, slegge 61.48 utslått (nr. 22)
Steinar Kleppe, Florø, slegge 60.66 utslått (nr. 24)
Lars Vikan Rise, Nidelv, mangekamp 7246 nr. 12
Sindre Buraas, Hurdal, 5000 m 14.59.35 nr. 12
Ezinne Okparaebo, BUL, 100 m 11.60 i forsøk, 11.46 i
semifinale, 11.45 i finale nr. 1
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Folake Akinyemi, BUL, 100 m 11.90 i forsøk, 11.93 i
semifinale – utslått
Benedikte Hauge, Kristiansand, 400 m 55.41 utslått
Ingunn Opsal, Tjalve, 5000 m 16.14.59 nr. 2
Tale Ørving, Minerva IS, 100 m hekk, 14.13 – utslått
Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll, 3000 m hinder
10.20.64 i forsøk, 9.47.35 i finale nr. 2
3000 m 9.15.60 nr. 4
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden, 3000 m hinder
10.23.95 i forsøk, 9.44.34 i finale nr. 1
Rachel Nordtømme, Steinkjer, 400 m hekk 60.02 i forsøk, 60.85 i semifinale – utslått
Oda Utsi Onstad, Fagernes, lengde 5.94 utslått (nr. 13)
Mia Haave, Tyrving, tresteg 12.77 utslått (nr. 14)
Ina Cathrin Kartum, Stjørdal, spyd 46.46 utslått (nr. 16)
Nordisk juniorlandskamp U20, Esbjerg Danmark
Kvinner:
Sverige: 218.5 poeng
Finland: 208.5 poeng
Norge: 182 poeng
Menn:
Finland: 211 poeng
Sverige: 206 poeng
Norge: 149.5 poeng
VM senior, Osaka, Japan
Andreas Thorkildsen, Kristiansand IF, spyd, 82.33 (nr.7
forsøk), 88.61 finale (2. plass)
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes, 3000 m hinder
8.34.84 (24. plass)
Hans Olav Uldal, Grane, 10-kamp 6698 poeng (23. plass)
Ragnhild Kvarberg, SK Vidar, 1500 m 4.21.22 (33. plass)
Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana, maraton 2.41.57
(29. plass)
Christina Vukicevic, Tyrving 100m hekk 13.07 (24.
plass)
Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll 3000m hinder
10.56.45 (48. plass)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden 3000 m hinder
9.56.41 (27. plass)
Silje Fjørtoft, Ørsta 3000 m hinder 10.32.33 (45. plass)
Mona Holm, Norna Salhus, slegge 65.65 (24. plass)
Ida Marcussen, IK Våg, 7-kamp 6226 poeng (11. plass)
Nordisk mesterskap terrengløp, Sødertalje, Sverige
Kvinner junior:
Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll nr. 1
Monika Kørra, Løten nr. 8
Runa Skrove Falch, Steinkjer nr. 10
Miriam Berg Hovda, Haugesund nr. 11
Kristin Brøndbo, Steinkjer nr. 16
Lagkonkurransen nr. 3 (19 poeng)
Kvinner senior:
Kirsten Otterbu, BFG Fana nr. 1

Jorunn Rekkedal, Ås nr. 8
Kjersti Karoline Danielsen, SK Vidar nr. 13
Lagkonkurransen nr. 2 (22 poeng)
Menn junior:
Sondre Nordstad Moen, Strindheim nr. 1
Sindre Buraas, Hurdal nr. 3
Lars Erik Malde, Skjalg nr. 5
Lars Nesbø Bakke, Fri nr. 6
Tom Erling Kårbø, Stord nr. 15
Lagkonkurransen nr. 1 (9 poeng)
Menn senior:
Øystein Sylta, SK Vidar nr. 3
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes nr. 13
Terje Aggvin, Gular nr. 15
Jon Preststulen, Tjalve nr. 18
Rune Fenne, SK Vidar nr. 20
Lagkonkurransen nr. 3 (49 poeng)
EM terrengløp, Toro, Spania
Kristine Eikrem Engeset, Skjalg nr. 9
Kirsten Otterbu, BFG Fana nr. 24
Øystein Sylta, SK Vidar - brøt
Sondre Nordstad Moen, Strindheim nr. 6
Lars Erik Malde, Skjalg, nr. 28
Lars Nesbø Bakke, Fri, nr. 68
Sindre Buraas, Hurdal, nr.53
Tom Erling Kårbø, Stord nr.69
Juniorlaget ble nr. 10 i lagkonkurransen (4 tellende)
Golden League
Andreas Thorkildsen
Bislett 87.79 – 3. plass
Paris 86.28 – 2. plass
Roma 88.36 – 1. plass
Zurich 89.51 – 1. plass
Brussel 87.30 – 2. plass
Berlin 80.71 – 4. plass
Stuttgart 85.06 – 2. plass
Jaysuma Saidy Ndure
Zurich 10.20 – 2. plass
Brussel 10.12 – 2. plass
Berlin 10.14 – 1. plass
Stuttgart 19.89 – 1. plass – 10.06 – 2. plass
Susanne Wigene
Roma 5000 m – 15.24.25 (9)

Deltakelse i internasjonale mesterskap m.v. 2008:
E-cup klubblag, Albufeira, Portugal
SK Vidar – kvinner – nr. 10
Kristiansand IF – menn – nr. 15

Innendørs VM, Valencia, Spania
Ezinne Okparaebo, BUL 60 m - 7.42 i forsk (5 heat) –
7.34 i semifinale (6)

Winther Throwing, Split, Croatia
Ingen deltakere
VM terrengløp Birmingham, England
Sondre Nordstad Moen, Strindheim 28. plass (junior)
European 10000 m Cup, Istanbul, Tyrkia
Ingen deltakere.
Nordisk mesterskap mangekamp, Jyväskylä, Finland
Lene Secher Myrmel, Fri (U23) nr. 1 5030 poeng
Katrine Haarklau, Gular (U20) nr. 4 5040 poeng
Ingvild Rønhovde, Stord (U18) nr. 5 4777 poeng
Nordic 10000 m challenge, Roskilde, Danmark
Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana 32.31.45 (1)
Mikael Olsen, Namdal Løpeklubb 31.14.05 (10)
Europacup kvinner, 2.divisjon, Tallinn, Estland
100 m – Ezinne Okparaebo, IL BUL, 11.54 1. plass
200 m – Elisabeth Slettum, Skjalg 23.98 1. plass
400 m – Irene Høvik Helgesen, Fri 54.19 3. plass
800 m – Cecilie Isern, Trondheim 2.07.11 2. plass
1500 m – Ingvill Måkestad, Tjalve 4.20.25 1. plass
3000 m – Silje Fjørtoft, SK Vidar 9.19.50 2. plass
5000 m – Christina Bus Holth, SK Vidar 16.47.44 4. plass
100 m hekk – Christina Vukicevic, Ski 13.04 1. plass
400 m hekk – Stine Tomb, Trondheim 59.36 3. plass
3000 m hinder – Monika Kørra, Ren-Eng 10.49.96 6.
plass
Høyde – Stine Kufaas, Trondheim 1.85 1. plass
Stav – Katrine Haarklau, Gular 3.60 5. plass
Lengde – Hilde Røsvik, Ålesund 6.01 4. plass
Tresteg – Hanne Haugland, SK Vidar 11.49 7. plass
Kule – Charlotte Lund Abrahamsen, Sandvin 13.75 5.
plass
Diskos – Grete Etholm Snyder, Tjalve 51.33 2. plass
Slegge – Mona Holm, Tjalve 61.26 2. plass
Spyd – Ina Cathrin Kartum, Stjørdal 51.38 4. plass
4 x 100 m stafett – Siri Eritsland, SK Vidar, Folake Akinyemi, BUL, Elisabeth Slettum, Skjalg, Ezinne Okparaebo, BUL 44.35 – 1. plass
4 x 400 m stafett – Irene Høvik Helgesen, Fri, Stine
Tomb, Trondheim, Benedicte Hauge, Kristiansand, Cecilie Isern, Trondheim 3.37.50 1. plass
Sammenlagt:
1. Norge - 124 poeng
2. Estland - 119 poeng
3. Sveits - 116 poeng
4. Latvia - 98 poeng
5. Østerrike - 89 poeng
6. Island - 70 poeng
7. Danmark - 66 poeng
8. Luxembourg - 37 poeng
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Europacup menn, 1. divisjon, Leiria, Portugal
100 m – Christian Settemsli Mogstad, Snøgg 10.69 7.
plass
200 m – Jaysuma Saidy Ndure, BUL 20.57 1. plass
400 m - Kristoffer Nyhuus, SK Vidar 48.47 6. plass
800 m – Eivind Jenssen, Steinkjer 1.54.16 8. plass
1500 m – Morten Velde, Haugesund 3.46.01 5. plass
3000 m – Bård Kvalheim, Tjalve 8.18.11 7. plass
5000 m – Joachim Brøndbo, Steinkjer 14.37.74 7. plass
110 m hekk – Eivind Stavang, Florø 14.55 7. plass
400 m hekk - Andreas Totsås, SK Vidar 52.74 6. plass
3000 m hinder – Øystein Sylta, SK Vidar 8.47.17 7. plass
Høyde – Brede Raa Ellingsen, Norna Salhus 2.18 2. plass
Stav – Maciek Musial, BUL 4.90 7. plass
Lengde – Sindre Almsengen, Tjalve 6.69 8. plass
Tresteg – Lars Ytterhaug, Tjalve 15.16 6. plass
Kule – Knut Steinar Syversen, FIL Borg 16.78 8. plass
Diskos – Gaute Myklebust, Norna Salhus 59.22 5. plass
Slegge – Steffen Nerdal, Norna Salhus 64.38 6. plass
Spyd – Andreas Thorkildsen, Kristiansand 83.16 1. plass
4 x 100 m stafett – Philip Bjørnå Berntsen, Tjalve, Henrik Johnsen, BUL Tromsø,
Christian Settemsli Mogstad, Snøgg, Paul Anders Holte,
Skjalg 40.72 7. plass
4 x 400 m stafett – Mauritz Kåshagen, Moelven, Lars
Eric Sæther, Steinkjer, Jørgen Hasle Johansen, Norna
Salhus, Kristoffer Nyhuus, SK Vidar 3.12.33 5. plass
Sammenlagt:
1. Tsjekkia - 106 poeng
2. Nederland - 106 poeng
3. Portugal - 105 poeng
4. Belgia - 96 poeng
5. Finland - 92 poeng
6. Hviterussland - 82 poeng
7. Østerrike - 67.5 poeng
8. Norge - 63.5 poeng
Europacup mangekamp, Jyväskylä, Finland
Bjørn Sigurd Sommerfeldt, Hellas 6977 poeng – 20. plass
Knut Harald Sommerfeldt, Hellas - brøt
Ove Lindekleiv, Sandnes – 6138 poeng - 24. plass
Junior VM, Bydgoszcz, Polen
Mia Haave, Tyrving – tresteg nr. 22 med 12.72 utslått
Trude Raad, Gloppen – slegge nr. 14 med 57.67 utslått
Isabelle Pedersen, Norna Salhus – 100 m hekk nr. 3 i heat
med 13.92 – nr. 6 i semifinalen 13.82
Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett – høyde nr. 28 med
1.70 utslått
Folake Akinyemi, BUL – 100 nr. 5 i heat 11.87, nr. 6 i
semifinalen med 11.81
200 m nr. 5 i heat 24.50 - utslått
Inger Anne Frøysedal, Tjalve – tresteg – 3 ugyldige hopp
Tine Teigene Dalen, SK Vidar – 100m hekk nr. 3 i heat
med 14.14 – nr. 6 i semifinalen, 13.98
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Benedicte Hauge, Kristiansand – 400 m nr. 6 i heat med
56.08
400 m hekk nr. 4 i heat 58.89 – nr. 7 i semifinalen 59.16
Monika Kørra, Ren Eng – 3000 m hinder nr. 12 i heat
10.42.94
Ina Katrin Kartum, Stjørdal – spyd nr. 12 med 50.98 – nr.
12 i finalen med 48.39
Eivind Henriksen, Tjalve – slegge – 3 ugyldige kast
Fredrik Amundgård, Tyrving – diskos 55.33 nr. 9 – nr. 7
i finalen 56.75
Sondre Nordstad Moen, Strindheim – 5000 m 14.02.95
nr. 14 i finalen
Philip Bjørnå Berntsen, Tjalve – 100 nr. 5 heat 10.74 –
utslått
200 m – nr. 6 i heat 21.99 - utslått
Mauritz Kåshagen, Moelven – 400 m nr. 4 heat 47.75, nr.
7 i semifinalen 48.22 - utslått
Vladimir Vukicevic, Ski - 110 m hekk nr. 8 i heat 14.59
utslått
Magnus Røsholm Berntsen, Aurskog Høland – diskos nr.
29 48.75
Anders Erlend Idås, Horten – 110 m hekk nr. 5 i heat
14.89 utslått
OL Beijing, Japan
Andreas Thorkildsen, Kristiansand spyd 79.85 kval.nr. 9
– finale 90.57 nr.1
Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL 100 m 10.37 nr. 3 heat,
10.14 nr. 4 i mellomheat - utslått
200 m – 20.54 nr. 2 i forsøk – 20.45 nr. 3 i mellomheat.
Startet ikke i semifinale.
Ida Marcussen, IK Våg – mangekamp 6015 poeng - 21.
plass
Christina Vukicevic, Ski – 100 m hekk 13.05 (4.plass
heat) utslått
Ezinne Okparaebo, BUL 100 m 11.32 (2.plass heat) –
mellomheat 11.45 (4. plass) utslått
Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana – marathon 2.34.35
– 34. plass
Nordisk juniorlandskamp U20, Bergen
Menn:
Finland: 211.5 poeng
Sverige: 208.5 poeng
Norge: 202 poeng
Danmark/Island: 63 poeng
Kvinner:
Norge: 211 poeng
Sverige: 207 poeng
Finland: 201.5 poeng
Danmark/Island: 67.5 poeng
Paralympics, Beijing
Elin Holen, Sturla lengde 3.38 nr. 7
Runar Steinstad, Runar spyd 44.55 nr. 10

Nordisk-baltisk U23, Tampere, Finland
Menn:
100 m: Henrik Johnsen, BUL Tromsø 10.89 (3)
Alexander Karlsson, Gular 10.92 (4)
Jarle Hollund, Gular 11.04 (7)
200 m: Henrik Johnsen, BUL Tromsø 21.73 (4)
Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer 22.15 (7)
Eirik Tanberg, Sigdal 22.18 (9)
400 m: Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer 48.69 (5)
Jørgen Hasle Johansen, Norna Salhus 48.76 (6)
Kristian Magnussen, Haugesund 49.83 (7)
800 m: Eivind Jenssen, Steinkjer 1.53.80 (7)
1500m: Vidar Dahle, Gular 4.04.78 (7)
5000 m: Hassan Abdi Ali, Horten 14.32.12 (1)
Asbjørn Ellefsen Persen, Tjalve 14.34.84 (3)
400 m hekk: Alexander Dahlstrøm Winger, Iveland 55.54
(7)
3000 m hinder: Christian Søreng Bjørge, Haugesund,
9.53.07 (7)
Tresteg: Jan Olav Horten, Stjørdal 14.24 (6)
Stav: Kim Nes Leirvik, Florø 4.40 (6)
Lengde: Sindre Rørvik, Kaupanger 6.95 (8)
Kule: Stian Andersen, Urædd 15.19 (9)
Diskos: Vegard Henriksen, Tjalve 47.75 (5)
Stian Andersen, Urædd 46.94 (6)
Slegge: Steinar Kleppe, Florø 57.29 (6)
Spyd: Paul Redford, Nittedal 58.17 (11)
4 x 100 m stafett: Jarle Hollund, Gular, Henrik Johnsen,
BUL Tromsø, Alexander Karlsson, Gular og
Eirik Tanberg, Sigdal 41.32 (2)
4 x 400m stafett: Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer,
Eivind Jenssen, Steinkjer, Kristian
Magnussen, Haugesund, Jørgen Hasle Johansen,
Norna Salhus 3.12.14 (3)
Kvinner:
100 m: Tine Teigene Dalen, SK Vidar 12.29 (5)
200 m: Benedicte Hauge, Kristiansand 24.99 (4)
Tine Teigene Dalen, SK Vidar 25.22 (7)
400 m: Cecilie Benedicte Isern, Trondheim 56.83 (5)
800 m: Cecilie Benedicte Isern, Trondheim 2.10.84 (5)
1500 m: Kristin Brøndbo, Steinkjer 4.41.66 (8)
5000 m: Runa Skrove Falch, Steinkjer 17.56.97 (6)
100 m hekk: Hege Vold, Gjesdal 14.08 (1)
400 m hekk: Benedicte Hauge, Kristiansand 58.62 (3)
Hege Vold, Gjesdal 59.64 (4)
3000 m hinder: Kristin Brøndbo, Steinkjer 11.14.07 (4)
Tresteg: Oda Utsi Onstad, Fagernes 13.00 (2)
Stav: Katrine Haarklau, Gular 3.95 (2)
Lengde: Ida Marcussen, IK Våg 6.15 (1)
Oda Utsi Onstad, Fagernes 6.01 (3)
Høyde: Øyunn Grindem, Sandvin 1.77 (3)
Kule: Ida Marcussen, IK Våg 12.78 (6)
Diskos: Mari Kogstad, Skjalg 31.41 (6)
Spyd: Ida Marcussen, IK Våg 42.08 (6)
Slegge: Katja Vangsnes, Oppegård 52.43 (6)

4 x 100 m stafett: Marie Hagle, Fredrikstad, Ida Marcussen, IK Våg, Tine Teigene Dalen,
SK Vidar, Hege Vold, Gjesdal 47.29 (3)
4 x 400 m stafett: Hege Vold, Gjesdal, Martine Borge,
BFG Fana, Cecilie Benedicte Isern,
Benedicte Hauge, Kristiansand 3.42.23 (1)
VM motbakkeløp, Crans Montana, Sveits
Menn senior:
Svein Inge Buhaug, SK Vidar nr. 38
Tormod Tjørhom, Kristiansand nr. 63
Jon Tvedt, Gular nr. 35
Øyvind Heiberg Sundby, Tjalve nr. 48
Menn junior:
Lars Bakke, Fri nr. 9
Sindre Buraas, Hurdal, nr. 1
Joel Dyrhovden, Samnanger nr. 10
Sjur Prestsæter, Lillehammer nr. 30
Juniorlaget tok sølv i lagkonkurransen.
Kvinner senior:
Anita Håkenstad Evertsen, Øystre Slidre nr. 6
Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana nr. 4
Ingunn Weltzin, Tyrving nr. 13
Jentene tok gull i lagkonkurransen.
Nordisk mesterskap terrengløp København,
Danmark
Kvinner junior:
Veronika Blom, Modum nr. 3
Heidi Weng, Driv nr. 4
Ragnhild Helene Gerhardsen, Askim nr. 10
Kjersti Herberg, Lillehammer nr. 16
Lagkonkurransen nr. 3
Kvinner senior:
Kirsten Otterbu, BFG Fana nr. 2
Christina Bus Holt, SK Vidar nr. 8
Kjersti Karoline Danielsen, SK Vidar nr. 12
Lagkonkurransen nr. 2
Menn junior:
Sondre Nordstad Moen, Strindheim nr. 1
Sindre Burås, Hurdal nr. 2
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes nr. 5
Lars E. Malde, Skjalg nr. 6
Lars Bakke, Fri nr. 7
Tom Erling Kårbø, Stord nr. 8
Thomas Solberg Eide, Haugesund nr. 22
Lagkonkurranse nr. 1
Menn senior:
Øystein Sylta, SK Vidar nr. 1
Asle Rønning Tjelta, Skjalg nr. 10
Terje Aggvin, Gular nr. 14

33

Svein Inge Buhaug, SK Vidar nr. 19
Kjetil Foss Angeltveit, Skjalg nr. 20
Lagkonkurranse nr. 3
EM terrengløp Brussel, Belgia
Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana nr. 26
Sondre Nordstad Moen, Strindheim nr. 2
Lars Erik Malde, Skjalg nr. 16
Lars Nesbø Bakke, Fri nr. 24
Sindre Buraas, Hurdal nr. 10
Tom Erling Kårbø, Stord nr. 63
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes nr. 23
Det ble sølv i lagkonkurransen for menn junior.
Golden League:
Andreas Thorkildsen
Berlin: 85.19 – 2. plass
Bislett: 87.73 - 1. plass
Roma: 82.31 – 4. plass
Zurich: 90.28 - 1. plass
Brussel: 82.39 – 3. plass
Jaysuma Saidy Ndure:
Roma: 10.10 – 4. plass

Rekorder:

Utendørs:
Menn senior:
Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL 100m 10.07 (Stockholm,
SWE 07.08.07)
Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL 100m 10.06 (Stuttgart,
GER 22.09.07)
Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL 200m 19.89 (Stuttgart,
GER 23.09.07)
Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL 100m 10.01 (Doha, QAT
09.05.08)
Kvinner senior:
Mona Holm, IL Norna-Salhus Slegge 66.75 (Oslo/So
12.05.07)
Mona Holm, IL Norna-Salhus Slegge 67.80 (Halle, GER
19.05.07)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL 3000m hinder
9:33.19 (Neerpelt, BEL 02.06.07)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.15 (Oslo/So 19.06.07)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.18 (Karlstad, SWE
26.07.07)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.21 (Tønsberg
03.08.07)
Ida Marcussen, IK Våg 7-kamp 6226 poeng (Osaka, JPN
25.-26.08.07)
Norges landslag 4x100m 44.35 (Tallinn, EST 21.06.08)
(Siri Eritsland, Folake Akinyemi, Elisabeth Slettum,
Ezinne Okparaebo)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.30 (Trondheim
19.07.08)
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Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.32 (Beijing, CHN
16.08.08)
Menn junior 22:
Ingen rekorder i tingperioden
Kvinner junior 22:
Christina Vukicevic, IL Tyrving 100m hekk 13.20 (Hengelo, NED 26.05.07)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL 3000m hinder
9:33.19.(Neerpelt, BEL 02.06.07)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.15 (Oslo/So 19.06.07)
Christina Vukicevic, IL Tyrving 100m hekk 13.16 (Vaasa, FIN 24.06.07)
Christina Vukicevic, IL Tyrving 100m hekk 13.13 (Debrecen, HUN 13.07.07)
Elisabeth Slettum, IL Skjalg 200m 23.48 (Debrecen
13.7.07)
Christina Vukicevic, IL Tyrving 100m hekk 13.08 (Debrecen, HUN 14.07.07)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.18 (Karlstad, SWE
26.07.07)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.21 (Tønsberg
03.08.07)
Ida Marcussen, IK Våg 7-kamp 6226 poeng (Osaka,
JPN, 25.-26.8.07)
Christina Vukicevic, IL Tyrving 100m hekk 13.07 (Osaka, JPN 27.08.07)
Ida Marcussen, IK Våg Spyd 52.95 (Götzis, AUT
01.06.08)
Christina Vukicevic, Ski IL 100m hekk 13.07 (Stockholm, SWE 22.7.08)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.30 (Trondheim
19.07.08)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.32 (Beijing, CHN
17.08.08)
Ida Marcussen, IK Våg 7-kamp 6226 poeng (Osaka, JPN
25.-26.08.07)
Menn junior 19:
Stian Andersen, Urædd Friidrett Kule 6,0 kg 17.74 (Oslo/
Bi 31.05.07)
Fredrik Amundgård, Oppegård IL Diskos 1.75 kg 57.82
(Helsingborg, SWE 08.07.07)
Eivind Henriksen, IK Tjalve Slegge 6,0 kg 68.26 (Tønsberg 08.12.07)
Eivind Henriksen, IK Tjalve Slegge 6,0 kg 69.89 (Tønsberg 13.04.08)
Eivind Henriksen, IK Tjalve Slegge 6,0 kg 70.17 (Oslo/
So 02.05.08)
Fredrik Amundgård, IL Tyrving Diskos 1,75 kg 58.76
(Oslo/So 11.05.08)
Eivind Henriksen, IK Tjalve Slegge 6,0 kg 71.85 (Halle,
GER 24.05.08)
Sondre Nordstad Moen, Strindheim IL 10000m 29:21.92
(Neerpelt, BEL 31.05.08)

Mauritz Kåshagen, Moelven IL 400m 47.77 (Oslo/Bi
06.06.08)
Eivind Henriksen, IK Tjalve Slegge 6,0 kg 72.30 (Nadderud 08.06.08)
Mauritz Kåshagen, Moelven IL 400m 47.75 (Bydgoszcz,
POL 08.07.08)
Sondre Nordstad Moen, Strindheim IL 5000m 14:02.95
(Bydgoszcz, POL 13.07.08)
Fredrik Amundgård, IL Tyrving Diskos 2,0 kg 56.53
(Helsingborg, SWE 13.07.08)
Mauritz Kåshagen, Moelven IL 400m 47.58 (Trondheim/
St 20.07.08)
Fredrik Amundgård, IL Tyrving Kule 6 kg 17.97 (Stavanger 10.08.08)
Fredrik Amundgård, IL Tyrving Diskos 1,75 kg 59.16
(Greverud 29.08.08)
Kvinner junior 19:
Trude Raad, Gloppen FIL Slegge 55.19 (Benidorm, ESP
11.04.07)
Trude Raad, Gloppen FIL Slegge 55.44 (Halle, GER
19.05.07)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL 3000m hinder
9:33.19 (Neerpelt, BEL 02.06.07)
Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll FIK 1500m 4:09.40
(Florø 2.6.07)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.52 (Vaasa, 23.6.07)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.46 (Hengelo,
NED 19.7.07)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.45 (Hengelo,
NED 20.7.07)
Mia Haave, IL Tyrving Tresteg 13.36 (Malaga, ESP
10.05.08)
Trude Raad, Gloppen FIL Slegge 57.97 (Byrkjelo
15.05.08)
Trude Raad, Gloppen FIL Slegge 58.07 (Halle, GER
24.05.08)
Ina Cathrin Kartum, Stjørdal FIK Spyd 51.38 (Tallinn,
EST 21.06.08)
Katrine Haarklau, IL Gular Stav 3.85 (Trondheim/St
19.07.08)
Trude Raad, Gloppen FIL Slegge 58.55 (Stavanger
08.08.08)
Katrine Haarklau, IL Gular Stav 3.90 (Stavanger
09.08.08)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL 2000m hinder
6:21.39 (Stavanger 10.08.08)
Trude Raad, Gloppen FIL Slegge 58.90 (Bergen 17.08.08)
Trude Raad, Gloppen FIL Slegge 59.37 (Byrkjelo
23.08.08)
Trude Raad, Gloppen FIL Slegge 60.47 (Prestfoss
29.08.08)
Katrine Haarklau, IL Gular Stav 3.95 (Tampere, FIN
06.09.08)

Innendørs: (Bestenoteringer)
Menn senior:
Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL 60m 6.55 (Gent, BEL
24.02.08)
Kvinner senior:
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.00 (Oslo/So 19.01.07)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.10 (Budapest, HUN
27.01.07)
Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll FIK 1500m 4:16.07
(Stockholm, SWE 20.02.07)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.36 (Florø 24.02.07)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.78 (Florø 24.02.07)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.33 (Birmingham,
ESP 03.03.07)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.10 (Malmö, SWE
26.01.08)
Ida Marcussen, IK Våg 5-kamp 4214 poeng (Frankfurt,
GER 27.01.08)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.11 (Drammen
03.02.08)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.12 (Göteborg, SWE
09.02.08)
Christina Vukicevic, Ski IL 60m hekk 8.03 (Karlsruhe,
GER 10.02.08)
Menn junior 22:
Joachim Brøndbo, Steinkjer FIK 1500m 3:45.43 (Stockholm, SWE 20.02.07)
Kvinner junior 22:
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.00 (Oslo/So 19.01.07)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.10 (Budapest, HUN
27.01.07)
Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll FIK 1500m 4:16.07
(Stockholm, SWE 20.02.07)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.36 (Florø 24.02.07)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.78 (Florø 24.02.07)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.33 (Birmingham,
ESP 03.03.07)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.10 (Malmö, SWE
26.01.08)
Ida Marcussen, IK Våg 5-kamp 4214 poeng (Frankfurt,
GER 27.01.08)
Christina Vukicevic, Ski IL 60m hekk 8.14 (Drammen
01.02.08)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.11 (Drammen
03.02.08)
Kristine Eikrem Engeset, IL Skjalg 3000m 9:12.07 (Düsseldorf, GER 08.02.08)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.12 (Göteborg, SWE
09.02.08)
Christina Vukicevic, Ski IL 60m hekk 8.03 (Karlsruhe,
GER 10.02.08)
Silje Fjørtoft, SK Vidar 5000m 17:05.23 (Houston, USA
29.02.08)
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Menn junior 19:
Eivind Jenssen, Steinkjer FIK 800m 1:51.43 (Bratislava,
SVK 28.01.07)
Philip Bjørnå Berntsen, IK Tjalve 100m 10.67 (Florø
09.02.08)
Mauritz Kåshagen, Moelven IL 400m 48.69 (Stange
16.02.08)
Philip Bjørnå Berntsen, IK Tjalve 60m 6.81 (Birmingham, GBR 23.02.08)
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Kvinner junior 19:
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.48 (Stange 13.01.07)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.42 (Bratislava, SVK
28.01.07)
Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll FIK 1500m 4:16.07
(Stockholm, SWE 20.02.07)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.36 (Florø 24.02.07)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.78 (Florø 24.02.07)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.33 (Birmingham,
ESP 03.03.07)
Katrine Haarklau, IL Gular Stav 3.86 (Stange 16.02.08)

II Beretning tingvalgte utvalg
1. Appellutvalget

Appellutvalget har i denne perioden hatt følgende medlemmer:
Reidun Aa. Corneliussen, Ready (leder), Dag Rasmussen, Fana IL, Gerd von der Lippe, IL Skarphedin. Varamedlemmer: Per Kåre Hage, Ranheim IL, Arnt Heggelund,
Jægervatnet IL.
Utvalget har ikke hatt saker til behandling i perioden.

2. Domsutvalget

Domsutvalget har i valgperioden bestått av representantene:
Anne Britt Norø, Bodø FIK (leder), Hilde Lombnæs,
IL i BUL, Geir Pedersen, Laksevåg T&IL. Varamedlemmer: Andreas Høiby, IK Tjalve og John A. Lie, Kristiansands IF.
Utvalget har i valgperioden ikke hatt noen saker til
behandling og det har derfor ikke vært grunnlag for å
avholde noen møter.

3. Kontrollutvalget

Utvalget har i 2007 og 2008 bestått av Eiliv Gjesdal, SK
Vidar (leder), Anne Merete Dahlen, Stovnerkameratene
og Ragna Jørgensen, Bodø FIK. Varamedlem har vært
Arne Skogsbakken, Land FIK.
Utvalgets viktigste oppgave er å følge opp NFIF’s
økonomi ved å se til at organisasjonens midler er anvendt
i henhold til lover og fattede vedtak og se til at forbundets
interne kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. Arbeidet
basers i høy grad på mottatte styresaker og protokoller
samt kvartalsvise møter med administrasjonen.
Kontrollutvalget har avgitt sine kommentarer til
NFIF’s årsregnskap foruten andre forhold utvalget har
funnet grunn til å ha en mening om.

4. Lovutvalget

Lovutvalget har i perioden bestått av: Leder:Odd Bjørn
Bratt, Oppsal IF, Medlemmer: Knut Alme, Oslo Politis
IL, Asgeir Thomassen, IL Gular, Inger Brit Steinsland,

Kristiansands IF, og Kristin Hunstad, Bodø FIK. Varamedlemmer: Nils Kristen Wiig, Ullensaker-Kisa IL og
Bodil Høstmælingen, IF Hellas. Ole Petter Sandvig, Administrasjonen har fungert som utvalgets sekretær/referent.
Utvalget har i perioden avholdt 8 møter, foruten at det
har vært kontakt og utvekslet løpende informasjon både
via E-Mail og telefon.
Utvalgets medlemmer har deltatt i komplettering og
justering av lover og bestemmelser i henhold til vedtak
på siste Friidrettsting.
Utvalgets leder stått til disposisjon for forbund, kretser,
klubber og enkeltmedlemmer i spørsmål om fortolkning
av våre lover og reglementer.
Flere av utvalgets medlemmer har vært oppnevnt som
både Teknisk Delegert, medlem og leder av Juryer i både
internasjonale og nasjonale stevner og mesterskap.
Lovutvalgets leder, samt leder i Dommerutvalget og Administrasjonens sekretær/referent deltok også i “Nordic
Technical Conference” i Stockholm i slutten av november.
I den senere tid har utvalget i flere møter og samtaler behandlet og redigert de innkomne tingforslagene til
NFIF`s ting 2009.
Av oppgaver og utfordringer som ligger foran oss vil
gjennomgang og oppdatering av Håndboken (ny utgave
2010) være en prioritert oppgave av stor viktighet. Videre vil det alltid etter et ting være et oppdaterings- og
redigeringsbehov som vil kreve kapasitet og innsats.
Det er en styrke for Lovutvalgets arbeide og kompetanse
at sammensetningen av utvalget har en god geografisk
spredning og at vi også innehar meget god juridisk kompetanse. Det er også en klar fordel at representanter fra
Dommerutvalget er valgt inn som medlemmer i utvalget.
Mange av sakene som er meldt inn har hatt relevans innenfor både Dommerutvalgets og Lovutvalgets områder.
Med en slik utvalgssammensetning og kompetanse vil
Lovutvalget være meget godt skodd også til fremtidige
oppgaver og regel- og lovmessige uttalelser.
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III Regnskap
Årsregnskap 2008 og 2007
Rammebudsjett 2010 og 2011
Årsresultat 2008 og 2007
DRIFTSINNTEKTER
Overføringer fra NIF
Olympiatoppen
Spilleautomater
Samarbeidsavtaler
Regionstilskudd
Integrering
Aktivitetsmidler
Spillemidler til utstyr
Friidrettskortet
Diverse inntekter

Noter
2008

3

SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Toppidrett/utvikling
Administrasjon/Personal/Info
Regionstilskudd
Spillemidler til utstyr
Organisasjon
Barn/Ungd./Komp./Integrering
Friidrettskortet
Salg/Marked
Avskrivninger
Tap på fordringer
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
Netto finansinntekter
ÅRSRESULTAT
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3, 4
4, 9

4
5

Budsjett
2008

Regnskap
31.12.08

3.200.000
1.500.000
0
12.198.000
1.225.000
400.000
3.000.000
600.000
500.000
440.000

4.177.184
1.850.000
289.030
13.115.681
1.570.697
800.000
2.568.302
600.000
559.270
1.042.723

23.063.000

26.572.887

9.600.000
4.294.000
1.225.000
600.000
1.459.000
6.030.000
500.000
1.055.000

11.996.040
4.040.398
1.570.711
600.000
2.080.201
6.476.805
577.025
691.526
3.312

24.763.000

Noter
2007

4
3

Budsjett
2007

Regnskap
31.12.07

2.600.000
1.200.000
2.100.000
10.400.000
1.225.000
400.000
2.000.000
600.000
500.000
520.000

2.611.669
1.100.000
3.915.779
11.853.505
1.291.923
594.843
1.950.000
895.078
571.545
1.023.253

21.545.000

25.807.595

8.750.000
4.262.000
1.225.000
600.000
1.508.000
5.200.000
500.000
640.000

10.940.489
3.955.298
1.291.925
895.078
1.724.500
5.191.162
568.076
1.197.564

28.036.018

22.685.000

25.764.092

-1.700.000

-1.463.131

-1.140.000

43.503

700.000

1.100.729

250.000

788.809

-1.000.000

-362.402

-890.000

832.312

3, 5
5, 10

5

Balanse 2008 og 2007
EIENDELER

Anleggsmidler
Maskiner/inventar

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Markedsbaserte verdipapirer
Betalingsmidler
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
GJELD/EGENKAPITAL
Egenkapital
Annen egenkapital 01.01
Årsresultat pr. 31.12
Sum egenkapital

Noter
2008
5
2
8
7

Pr. 31.12.08

Noter
2007

pr. 31.12.07

118.589

6

0

4.028.992
657.635
549.450
13.767.566
19.003.643
19.122.232

2

2.015.409
305.831
6.383.324
10.115.526
18.820.090
18.820.090

118.589

10

14.569.878
-362.402
14.207.476

Gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM GJELD/EGENKAPITAL		

1.974.994
994.274
1.945.488
4.914.756
19.122.232

9
8

11

13.737.566
832.312
14.569.878
1.492.080
858.769
1.899.363
4.250.212
18.820.090

Oslo, 03.02.2009/30.1.2008
Svein Arne Hansen, President (sign.), Tore Hordnes (sign.), Ingrid Ness Rolland (sign.), Kalle Glomsaker (sign.),
Helga Reigstad (sign.), Anne Sophie Hunstad (sign.), Arne-Hugo Hansen (sign.), Ragnar Eimhjellen (sign.), Mari
Bjone (sign.), Narve Heggheim (sign.), Kjetil Hildeskor, generalsekretær (sign.)

Noter 2008

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, fortsatt 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 regnskapsavleggelsen, 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 anskaffelseskost og virkelig verdi.
Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris
redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler
er klassifisert som anleggsmidler. 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
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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 forbigående, 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, kalt ytelsesplaner.
Pensjonsforpliktelser ut over årlige kostnadsførte premier er i samsvar med God Regnskapsskikk for små foretak
ikke balanseført. For øvrig vises det til note 5.
Note 2 Fordringer		
Friidrettskretsene
Sponsorer
EA
NIF
Diverse kunder
Tapsavsetning

Totale fordringer

2008
1.766.545
689.805
409.373
994.917
198.352
-30.000
4.028.992

2007
1.297.454
116.450
580.000
51.505
-30.000

2.015.409

Note 3 Barteravtaler
Barteravtalene er inntektsført under samarbeidsavtaler
og kostnadsført under toppidrett/utvikling. Verdien av
bokførte barteravtaler er henholdsvis kr. 898.439 i 2008
og kr. 1.087.580 i 2007.
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Note 4 Lønnskostnader / antall ansatte /
godtgjørelser / pensjoner
Gjennomsnittlig antall ansatte:
2008
Adm. sentralt				
8
Kretsene				
14
Trenere					
0
Prosjekter				
2
Gjennomsnittlig antall ansatte		
24

2007
8
13
0
2
23

Personalkost. administrasjon
2008
Lønninger
10.329.770
Folketrygdavgift
1.562.999
Pensjonskostnader
551.544
Andre ytelser
293.022
Ref. personalkost. kretsene -4.587.773
Sum lønnskostnader
8.149.562

2007
9.145.176
1.397.356
571.477
312.329
-4.576.785
6.849.553

Godtgjørelser:
Lønn (inkl utbetalt feriep.)
Bonus av sponsorarbeid
Annen godtgjørelse
Ytelse til pensjonsforpl.

President
304.592

Gen.sekr.
623.540
245.000
27.293
62.847

11.509

Forbundet har kollektiv pensjonsordning i Vital Forsikring, og ordningen oppfyller kravene i loven om offentlig
tjenestepensjon. Pr 31.12 2008 er 21 personer inkl. i ordningen hvorav 12 er fra kretsene. Det er kun de løpende
innbetalinger som er kostnadsført.
Premiefond pr. 31.12.07:		
Avk. premiefond 2007			
Tilført premiefond			
Dekket fra premiefond			
Garantert rente 2008			
Premiefond pr. 31.12.08:		

362.752
98.027
19.338
-12.501
14.226
481.842

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør kr. 50.000
ekskl. mva. I tillegg utgjør revisjon av utøverfondet kr.
15.800.
Note 5 Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost,
fratrukket akkumulerte avskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført
verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være
forbigående, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi.

		
Lydanlegg
Ansk.kost
121.901
Tilgang
0
Avgang
0
Ansk.kost
121.901
Akk.avskr.
3.312
Balansef. verdi pr 31.12
118.589

Øko.levetid
Avskr.plan

4 år
lineær

2008
Sum
121.901
0
0
121.901
3.312
118.589

Note 10 Egenkapital
NFIF har ingen bindinger på egenkapitalen.

Note 6 Fonds til forvaltning		
Følgende bundne fonds forvaltes av NFIF utenfor regnskapet:
		
Beholdn.
Renter Beholdn.
		
01.01 2008
2008 31.12 2008
Norcemfondet 174.4756.582 181.057
Charles London fondet 43.876 1.622 45.498
Norcemfondet ble opprettet i 1986 og kriterier for utdeling er sletting av lengderekorden til Berit Berthelsen fra
1968.
Charles London fondet ble opprettet i 1974 og er en
gave til norsk juniorfriidrett. Avkastningen er disponert
etter noe varierende kriterier.
Note 7 Bundne midler
Pr. 31.12.2008 er kr. 757.801 innestående på bankkonto
for skattetrekk.
Pr. 31.12.2008 er kr. 82.687 innestående på utøverfond, forpliktelsen er klassifisert som leverandørgjeld.
Betalingsmidler
Kasse
Bank
Utøverfond
Skattetrekk
Totalt

2008
5.981
12.921.097
82.687
757.801
13.767.566

NFIF underskrev pr. 01.08.2004 ny kontrakt med Norges
Idrettsforbund for leie av lokaler på Ullevål Stadion. Leieforholdet varer frem til 01.07.2009.
Utgiftsført leie for 2008 utgjør kr. 524.100 inkl. felleskostnader og 4 garasjeplasser.
NFIF underskrev pr. 14.03.208 en leie- og serviceavtale med Konica Minolta på en kopimaskin. Leieforholdet
varer frem til 31.03.12. Utgiftsført leie for 2008 utgjør kr.
49.205 inkl. mva.

2007
3.832
9.449.896
44.320
617.478
10.115.526

Note 8 Verdipapirer
NFIF har plassert midler i markedsbaserte verdipapirer.
Pengene er plassert etter en lav risikoprofil. Verdipapirene er oppført i balansen i henhold til kursverdien pr.
31.12.2008.
Beholdningen pr. 31.12.2008 er:		
Kostpris Verdiøkn. Mark.verdi
2008
2008
31.12.08
DnB NOR OBX
487.350
62.100
549.450
Note 9 Lån og leie / - leasingavtaler
NFIF har ikke lån utover leverandørkreditter og ordinær
offentlig gjeld og feriepenger.

Sentralstyret beretning for 2008

Norges Fri-idrettsforbund er et særforbund i Norges
idrettsforbund og driver sin virksomhet fra kontorer på
Ullevål Stadion i Oslo.
Landsstyret vedtok for 2008 et budsjett med en inntektsside på kr 23 063 000 og en kostnadsside på kr 24
763 000, samt finansinntekter på kr 700 000, og derav et
underskudd på kr 1 000 000.
Styret og administrasjonen har fortsatt sin praksis med
en tett regnskapsoppfølgning med en streng kostnadskontroll, og har vært forsiktige med å øke utgiftene og
aktivitetsnivået ut over det som har vært vedtatt i strategisk plan, vedtatte handlingsplaner, landsstyrevedtak og
hva som endringer på inntektssiden har gitt rom for.
Regnskapet for 2008 viser inntekter på kr 26 572 887,
som er en økning fra budsjettet med kr 3 509 887. Økningen skyldes i det vesentlige høyere overføringer fra NIF
og høyere inntekter fra samarbeidsavtaler/sponsorer enn
hva som var budsjettert med.
Driftskostnader i 2008 er regnskapsført med kr 28 036
018, som er en økning fra budsjettet med kr 3 273 018.
Økningen på kostnadssiden er i det vesentlige i regnskapsposter som kan knyttes til overnevnte økte inntekter
i overføringer fra NIF og samarbeidsavtaler.
Årsresultatet for 2008, etter finansinntekter på kr 1 100
729, viser et underskudd på kr 362 402. Dette foreslås
dekket av forbundets frie egenkapital som pr. 31.12.08
dermed vil være på kr 14 207 476.
Egenkapitalens størrelse er 53 % av inntektssiden,
og egenkapitalprosenten er 74 %. Dette gir Norges Friidrettsforbund en soliditet og finansiell styrke som gir
mulighet til både å kunne opprettholde og øke aktivitetsnivået.
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i kretsene og sentraladministrasjonen er
godt. Jevnlige avholdte daglige ledersamlinger og planleggingsseminar påvirker samarbeidet mellom sentraladministrasjon og kretsansatte på en positiv måte. For
å styrke dette og kunne bedre arbeidet i kretsleddet, er
det i 2008 ansatt en organisasjonssjef i sentraladministrasjonen som spesielt skal ivareta forannevnte overfor
kretsene.
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I sentraladministrasjonen ledes og utføres arbeidet med
kvalitet, effektivitet og entusiasme. Samarbeidet i styret
og mellom styret og administrasjonen må betegnes som
veldig bra.
Det kortvarige sykefraværet har i 2008 vært lavt, og
ikke noe sykefravær av langvarig karakter.
Ytre miljø
Norges Fri-idrettsforbunds virksomhet forurenser ikke
det ytre miljø.
Likestilling
NFIF`s styre, som ble valgt på forbundstinget i Haugesund i 2007, består av 4 kvinner og 6 menn. Nåværende
styre har den samme kjønnsfordelingen som det forrige.
Både styret og administrasjonen er bevisst på å følge NIF
regler for kjønnskvotering, og oppfordrer begge kjønn til
å delta aktivt i forbundets utvalg og komiteer.
Budsjett for 2009
Forbundstinget i Haugesund vedtok et rammebudsjett
med inntekter på kr 21 625 000 og kostnader på kr
21 935 000, samt finansinntekter på kr 300 000, og derav
et underskudd på kr 10 000.
På grunn av den positive utviklingen i forbundets økonomi etter forbundstinget og de utfordringer friidretten i
Norge står ovenfor, ble det fremlagt og vedtatt av Landsstyret i november 2008 et budsjett for 2009 med en inntektsside på kr 25 650 000 og kostnadsside på kr 26 673
500, samt finansinntekter på kr 1 100 000, noe som igjen
øker underskuddet fra kr 10 000 til kr 1 023 500.
Siden målet for egenkapital i strategisk plan på minst
10 000 000 klart er nådd, anses det for økonomisk forsvarlig å budsjettere med et underskudd av denne størrelsesorden for å møte de utfordringer organisasjonen står
ovenfor i 2009.
Oslo, 03.02.2009
Svein Arne Hansen, President (sign.), Tore Hordnes
(sign.), Helga Reigstad (sign.), Arne-Hugo Hansen
(sign.), Ragnar Eimhjellen (sign.), Mari Bjone (sign.), Ingrid Ness Rolland (sign.), Anne Sophie Hunstad (sign.),
Kalle Glomsaker (sign.), Narve Heggheim (sign.)

Kontrollutvalgets uttalelse
vedrørende årsregnskapet for 2008

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til NFIF for
2008. Regnskapet viser et underskudd på kr. 362 402 mot
et budsjettert underskudd på kr. 1 000 000.
Til tross for bortfall av inntekter fra spilleautomater
har økte overføringer og økte inntekter fra samarbeidsavtaler ført til at sum driftsinntekter har økt og er betydelig høyere enn budsjettert. Økte inntekter motsvares
i betydelig grad av økte kostnader både som et resultat
av øremerkede inntekter og som følge av foretatte prio-
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riteringer. Økte finansinntekter medvirker også til at det
faktiske resultat er bedre enn det budsjetterte. Det er med
stor tilfredshet at kontrollutvalget konstaterer både en
sterk vilje og evne til å følge de oppsatte budsjettrammer.
Underskuddet dekkes av oppbygget egenkapital.
Egenkapitalen utgjør ved slutten av året 50 % av årlig
aktivitetsnivå målt ved kostnadsforbruket og egenkapitalprosenten er 74 %. Økte inntekter fra samarbeidsavtaler og en solid egenkapital gir NFIF et solid fundament.
Styret og administrasjonen har videreført den tette økonomiske oppfølgningen og viser god budsjettdisiplin.
NFIF’s bokførte egenkapital er redusert fra kr.
14.569.878 til kr. 14.207.476 pr 31.12.08. Netto pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i balansen og endringen i forpliktelse i løpet av året er likeledes ikke inkludert i resultatregnskapet. Behandlingen er i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser og forbundets pensjonsforpliktelser er nærmere beskrevet i form av noteopplysning.
Kontrollutvalget mener det fremlagte årsregnskap gir
et riktig bilde av driften i 2008 og NFIF’s økonomiske
stilling pr 31.12.08 og tilrår at resultatregnskap og balanse fastsettes som regnskap for 2008 for Norges Friidrettsforbund.
Oslo, 9. februar 2009
Ragna Jørgensen (sign.), Anne Merethe Dahlen (sign.),
Eiliv Gjesdal (sign.)

Revisjonsberetning 2008

Ledelsens ansvar og revisors oppgave
Vi har revidert årsregnskapet for Norges Fri-idrettsforbund for regnskapsåret 2008, som viser et underskudd på
kr 362 402. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift
og forslaget til dekning av underskuddet. Årsregnskapet
består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger.
Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge
er anvendt ved utarbeidelse av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av forbundets sentralstyre
og generalsekretær. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens
krav.
Grunnlag for vår uttalelse
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrifter og
god revisjonskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder
vedtatt av Den Norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for
å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de
benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revi-

sjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av
forbundets formuesforvaltning og regnskaps- og intern
kontroll- systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

midler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring
som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet.

Uttalelse
Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov, forskrifter
og Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser og
gir et rettvisende bilde av forbundets økonomiske stilling 31. desember 2008 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i
Norge
• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig
og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov, god bokføringsskikk i Norge og Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser
• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning
av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og
er i samsvar med lov, forskrifter og Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser.

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.

Drammen, 4. februar 2009.
Revisjonsselskapet Per Arne Strindeberg AS
Per Arne Strindeberg (sign.)
Statsautorisert revisor

Noter 2007

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 gjeldende pr. 31.
desember 2007.
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt 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 regnskapsavleggelsen, 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 anskaffelseskost og virkelig verdi.
Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris
redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler
er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggs-

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 forbigående, 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, kalt ytelsesplaner.
Pensjonsforpliktelser ut over årlige kostnadsførte premier er i samsvar med God Regnskapsskikk for små foretak
ikke balanseført. For øvrig vises det til note 5.
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Note 2 Fordringer		
2007
Spilleautomater
666.701
Friidrettskretsene
1.297.454
Sponsorer
116.450
NIF; spillemidler til utstyr
580.000
Diverse kunder
51.505
Tapsavsetning
-30.000
Totale fordringer
2.015.409

2006
1.728.993
391.978
365.855
-30.000
3.123.527

Note 3 Barteravtaler
Barteravtalene er inntektsført under samarbeidsavtaler og kostnadsført under toppidrett/utvikling. Verdien
av bokførte barteravtaler er henholdsvis kr. 1.087.580 i
2007 og kr. 1.109.019 i 2006.
Note 4 Spilleautomater
NFIF har hatt tillatelse for lotteri gjennom oppstilling av
spilleautomater i perioden 01.01-30.06.07. Vilkårene er
at inntektene skal benyttes til organisasjonens arbeid for
barn og unge. Alle inntektene fra spilleautomater er anvendt innenfor formålet pr. 31.12.07.
Note 5 Lønnskostnader / antall ansatte /
godtgjørelser / pensjoner
Gjennomsnittlig antall ansatte:
2007
Adm. sentralt
8
Kretsene
13
Trenere
0
Prosjekter
2
Gjennomsnittlig antall ansatte
23

2006
9
15
0
2
26

Personalkostnader administrasjon2007
Lønninger
9.145.176
Folketrygdavgift
1.397.356
Pensjonskostnader
571.477
Andre ytelser
312.329
Ref. pers.kostn. kretsene -4.576.785
Sum lønnskostnader
6.849.553

2006
7.621.940
1.122.235
742.746
339.157
-4.749.373
5.076.705

Godtgjørelser:
Gen.sekr.
Lønn (inkl utbetalt feriep.)
689.914
Annen godtgjørelse
15.804
Ytelse til pensjonsforpl.
78.141

President
286.090

Forbundet har kollektiv pensjonsordning i Vital Forsikring, og ordningen oppfyller kravene i loven om offentlig
tjenestepensjon. Pr 31.12 2007 er 20 personer inkl. i ordningen hvorav 11 er fra kretsene. Det er kun de løpende
innbetalinger som er kostnadsført.
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Premiefond pr. 31.12.06
Avk. premiefond 2006
Tilført premiefond
Dekket fra premiefond
Premiefond pr. 31.12.07:

278.986
86.380
184.169
-186.783
362.752

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2006 utgjør kr.
45.000 ekskl. mva.
I tillegg utgjør annen bistand kr. 30.500 ekskl. mva. som
bl.a. dekker revisjon av utøverfondet.
Note 6 Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost,
fratrukket akkumulerte avskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført
verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være
forbigående, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi.
			
2007
Inventar Kontorm.
Sum
Ansk.kost
250.955
355.106 606.060
Tilgang
0
0
0
Avgang
0
0
0
Ansk.kost
250.955
355.106 606.060
Akk.avskr.
250.955
355.106 606.060
Balansef. verdi pr 31.12
0
0
0
Øko.levetid
5 år
3 år
Avskr.plan
lineær
lineær
Note 7 Fonds til forvaltning		
Følgende bundne fonds forvaltes av NFIF utenfor regnskapet:
Beholdn. Renter Beholdn.
01.01 2007
2007 31.12 2007
Norcemfondet
168.282
6.193
174.475
Charles London fondet 42.288
1.588
43.876
Norcemfondet ble opprettet i 1986 og kriterier for utdeling er sletting av lengderekorden til Berit Berthelsen fra
1968.
Charles London fondet ble opprettet i 1974 og er en
gave til norsk juniorfriidrett. Avkastningen er disponert
etter noe varierende kriterier.
Note 8 Bundne midler				
Pr. 31.12.2007 er kr. 617.478 innestående på bankkonto
for skattetrekk.
Pr. 31.12.2007 er kr. 44.320 innestående på utøverfond,
forpliktelsen er klassifisert som leverandørgjeld.		
			

Betalingsmidler		 2007
Kasse		 3.832
Bank		9.449.896
Utøverfond		 44.320
Skattetrekk		617.478
Totalt
10.115.526

2006
2.718
8.356.932
98.003
548.634
9.006.287

Note 9 Verdipapirer
NFIF har plassert midler i markedsbaserte verdipapirer.
Pengene er plassert etter en lav risikoprofil. Verdipapirene er oppført i balansen i henhold til kursverdien pr.
31.12.2007.
Beholdningen pr. 31.12.2007 er:
Kostpris
		
2006
Pengemarkedsfond		
DnB NOR
Likviditet
3.800.000
DnB NOR
Obligasjon 20 1.000.000
DnB NOR
Optimal
1.200.000
Totalt
6.000.000

Mark.
verdi
01.01.07
181.002

Verdiøkning
2007
6.348

Mark.
verdi
31.12.07
0

3.878.690 173.176 4.051.866
1.010.073

31.055 1.041.128

1.258.363 31.967 1.290.330
6.328.128 242.546 6.383.324

Note 10 Lån og leie / - leasingavtaler
NFIF har ikke lån utover leverandørkreditter og ordinær
offentlig gjeld og feriepenger.
NFIF underskrev pr. 01.08.2004 ny kontrakt med Norges Idrettsforbund for leie av lokaler på Ullevål Stadion.
Leieforholdet varer frem til 01.07.2009.
Utgiftsført leie for 2007 utgjør kr. 515.919 inkl. felleskostnader og 4 garasjeplasser.
NFIF har en leie- og serviceavtale med Konica Minolta
på en kopimaskin. Leieforholdet varer frem til 31.03.09.
Årsleien utgjør kr. 47.788 inkl. mva.
Note 11 Egenkapital
NFIF har ingen bindinger på egenkapitalen.

Sentralstyrets beretning for 2007

Norges Fri-idrettsforbund er et særforbund i Norges
idrettsforbund og driver sin virksomhet fra kontorer på
Ullevål Stadion i Oslo.
Landsstyret vedtok for 2007 et budsjett med en inntektsside på kr 21 545 000 og en kostnadsside på kr
22 435 000, og derav et driftsunderskudd på kr 890 000.
Regnskapet for 2007 viser inntekter på kr 25 807 595,
som er en økning fra budsjettet på kr 4 262 595. Økningen skyldes i det vesentlige at inntektspostene automatinntekter, merverdiavgiftskompensasjon og samarbeidsavtaler har blitt mye høyere enn budsjettert.

Styret og administrasjonene har fortsatt sin praksis med
en tett regnskapsoppfølgning og en streng kostnadskontroll, og vært forsiktig med å øke utgiftene og aktivitetsnivået ut over det som har vært vedtatt i strategisk plan
og vedtatte handlingsplaner.
Derfor har ikke kostnadssiden i regnskapet økt tilsvarende, slik at regnskapet for 2007 viser et overskudd på
kr 832 312.
Årets overskudd på kr 832 312 foreslås tillagt forbundets frie egenkapital som pr. 31.12.07 blir på kr 14 569
878. Egenkapitalen størrelse er 56 % av brutto inntekter,
og egenkapitalprosenten er 77 %. Dette gir Norges Friidrettsforbund en soliditet og finansiell styrke som selv
etter bortfallet av automatinntektene gir mulighet til å
kunne øke aktivitetsnivået.
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i kretsene og administrasjonen er godt.
Det blir avholdt jevnlige daglig ledersamlinger og planleggingsseminar, og samarbeidet mellom sentraladministrasjon og kretsansatte er godt.
Arbeidet i sentraladministrasjonen ledes og utføres
med kvalitet, effektivitet og entusiasme. Samarbeidet
mellom styret og administrasjonen må karakteriseres
som svært bra.
Det kortvarige sykefraværet er lavt. Det har vært noe
langvarig sykefravær, men dette skyldes ikke forhold på
arbeidsplassen.
Ytre miljø
Norges Fri-idrettsforbunds virksomhet forurenser ikke
det ytre miljø.
Likestilling
NFIF sitt styre ble på tinget i Tromsø valgt med 4 kvinner
og 6 menn. Dette styret ble avløst av en nytt styre, valgt
på forbundstinget i Haugesund i mars i år. Det nye styret
har den samme kjønnsfordelingen. Både styret og administrasjonen er bevisst på å følge NIF regler for kjønnskvotering, og oppfordrer begge kjønn til å delta aktivt i
forbundets utvalg og komiteer.
Budsjett for 2008
Forbundstinget i Haugesund vedtok et rammebudsjett
med inntekter på kr 21 125 000 og kostnader på kr
21 185 000, og derav et underskudd på kr 60 000.
På grunn av den positive utviklingen i økonomien etter forbundstinget og frem til landsstyremøte i november,
ble det fremlagt og vedtatt av Landsstyret et budsjett for
2008 med en inntektsside på kr 23 063 000 og kostnadsside på kr 24 063 000, noe som igjen øker underskuddet
fra kr 60 000 til kr 1 000 000.
Siden målet for egenkapital i strategisk plan på minst
10 000 000 klart er nådd, anses det for økonomisk forsvarlig å budsjettere med et underskudd av denne størrel-
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sesorden for å møte de utfordringer organisasjonen står
ovenfor i 2008.
Oslo, 30.1.2008
Svein Arne Hansen, President (sign.), Tore Hordnes
(sign.), Helga Reigstad (sign.), Arne-Hugo Hansen
(sign.), Narve Heggheim (sign.), Mari Bjone (sign.), Ingrid Ness Rolland (sign.), Anne Sophie Hunstad (sign.),
Kalle Glomsaker (sign.), Ragnar Eimhjellen (sign.)

Kontrollutvalgets uttalelse
vedrørende årsregnskapet 2007

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til NFIF for
2007. Regnskapet viser et overskudd på kr. 832 312 mot
et budsjettert underskudd på kr. 890 000.
Høyere inntekter fra spilleautomater enn budsjettert
samt økte finansinntekter har vært de vesentligste bidragsyterne til at det faktiske resultat er langt bedre enn
det budsjetterte. Inntektene fra samarbeidsavtaler viser en vesentlig økning fra 2006 og har finansiert økte
kostnader innenfor toppidrett/utvikling. Det er med stor
tilfredshet at kontrollutvalget konstaterer både en sterk
vilje og evne til å følge de oppsatte budsjettrammer.
Overskuddet bidrar til at forbundet styrker egenkapitalen ytterligere, og egenkapitalen utgjør ved slutten av
året 56 % av årlig aktivitetsnivå målt ved kostnadsforbruket. Økte inntekter fra samarbeidsavtaler og en solid
egenkapital gir NFIF et solid fundament for å møte utfordringene på inntektssiden etter bortfallet av inntekter fra
spilleautomater.
Styret og administrasjonen har videreført den tette
økonomiske oppfølgningen og viser god budsjettdisiplin.
NFIF’s bokførte egenkapital er bedret fra kr. 13.737.566
til kr. 14.569.878 pr 31.12.07. Netto pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i balansen og endringen i forpliktelse
i løpet av året er likeledes ikke inkludert i resultatregnskapet. Behandlingen er i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og forbundets pensjonsforpliktelser er
nærmere beskrevet i form av noteopplysning.
Kontrollutvalget mener det fremlagte årsregnskap gir
et riktig bilde av driften i 2007 og NFIF’s økonomiske
stilling pr 31.12.07 og tilrår at resultatregnskap og balanse fastsettes som regnskap for 2007 for Norges Friidrettsforbund.
Oslo, 5. februar 2008.
Ragna Jørgensen (sign.), Anne Merethe Dahlen (sign.),
Eiliv Gjesdal (sign.)

Revisjonsberetning 2007

Ledelsens ansvar og revisors oppgave
Vi har revidert årsregnskapet for Norges Fri-idrettsforbund for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på
kr 832 312. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt
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drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelse av regnskapet.
Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av forbundets
sentralstyre og generalsekretær. Vår oppgave er å uttale
oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.
Grunnlag for vår uttalelse
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrifter og
god revisjonskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder
vedtatt av Den Norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for
å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de
benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av
forbundets formuesforvaltning og regnskaps- og intern
kontroll- systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.
Uttalelse
Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov, forskrifter
og Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser og
gir et rettvisende blide av forbundets økonomiske stilling 31. desember 2007 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i
Norge
• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig
og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov, god bokføringsskikk i Norge og Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser
• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet,
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet
og er i samsvar med lov, forskrifter og Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser.
Drammen, 4. februar 2008.
Revisjonsselskapet Per Arne Strindeberg AS
Per Arne Strindeberg (sign.)
Statsautorisert revisor

Rammebudsjett 2010 og 2011

Rammebudsjettet var ikke klart når dette tingdokumentet
ble trykket. Rammebudsjettet vil være klart og sendt ut
til deltakere som har meldt seg til friidrettstinget 14 dager
før tinget. Budsjettet vil da inneholde tall som inkluderer
gang og mosjon, og ta hensyn til årets idrettsregistering.
Budsjettet publiseres også på friidrett.no.

IV Sammenslåing av
Norges Fri-idrettsforbund og
Norges Gang-og Mosjonsforbund
Etter initiativ fra Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité om sammenslåing mellom NGF og
NFIF ble det fremforhandlet en sammenslåingsplan mellom de 2 forbundene som NGF vedtok på sitt ekstraordinære ting 31. januar 2009.
Avtalen blir gyldig dersom NFIFs ting vedtar sammenslåing.
Nedenfor gjengis sammenslåingsplanen:
Forbundsstyrene i Norges Fri-idrettsforbund og Norges
Gang- og Mosjonsforbund er i dag blitt enige om å anbefale sammenslåing av forbundene på basis av følgende
forslag til sammenslåingsplan:
1. Sammenslåing
Norges Fri-idrettsforbund (“NFIF”), Sognsveien 75,
0840 Oslo, organisasjonsnummer: 869 990 612 og
Norges Gang- og Mosjonsforbund (“NGF”), Idrettsveien
47, 5063 Bergen, organisasjonsnummer: 971 438 568 (i
fellesskap betegnet “Partene”)
slås sammen med NFIF som den overtakende sammenslutning, ved at NGF (som den overdragende sammenslutning) overdrar sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til NFIF. Sammenslåingen medfører at
medlemmene i NGF på sammenslåingstidspunktet mottar medlemskap i NFIF, og at NGF avvikles som selvstendig forbund.
2. Begrunnelse for sammenslåingen - strategi
2.1 Bakgrunnen for sammenslåingen er at NGF ut fra
situasjonen forbundet befinner seg i ser at kappgang
og mosjonsgang best kan bli ivaretatt i et større fusjonert særforbund.
2.2 NFIF ser muligheten for å øke samt styrke aktivitetene som de to forbundene har drevet.
2.3 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (“NIF”) har anbefalt slik sammenslåing utfra et ønske om å redusere antall særforbund
for dermed å oppnå en mer rasjonell utnytting av
økonomiske og menneskelige ressurser og dermed
skape grunnlag for mer og bedre idrettslig aktivitet.
3.

Gjennomføring av sammenslåingen, tidspunktet
m.v
3.1 Eiendeler, rettigheter og forpliktelser i NGF skal
anses overført til NFIF med virkning fra gjennomføringstidspunktet. Fra dette tidspunkt vil transak-

sjoner i NGF’s virksomhet regnskapsmessig være
foretatt for NFIF’s regning.
3.2 Det eksisterer ikke regler om selskapsrettslig og
skattemessig fusjon (kontinuitet) for den type sammenslutninger som NFIF og NGF er. NGF er imidlertid ikke underlagt skatteplikt jfr skatteloven §.
3.3 Forbundenes regnskaper vil integreres med virkning fra Gjennomføringstidspunktet.
3.4 NGF og NFIF skal avholde forbundsting i henholdsvis 31. januar 2009 og 28.-29. mars 2009 for
behandling av sammenslåingsplanen. På NFIFs
forbundsting skal også nødvendige endringer i
NFIFs lov behandles og besluttes samtidig.
3.5.1 Medlemmene i NGF skal føres inn i medlemsregisteret til NFIF snarest mulig etter Gjennomføringstidspunktet og får fulle medlems¬rettigheter i NFIF
fra dette tidspunktet.
3.5.2 NGF skal nedlegge sine særkretser samtidig med
sammenslåingen, herunder slik at særkretsenes
virksomhet overføres til NFIFs respektive særkretser. Grenene kappgang og turmarsj vil bli videreført innenfor det sammenslåtte forbundet i henhold
til NIFs regelverk. Bestemmelsene nedfelt i denne
sammenslåingsplanen skal gjelde tilsvarende så
langt de passer mht oppløsning og videreføring av
NGFs særkretsers virksomhet i NFIFs særkretser.
	  NFIFs særkretser skal innen 30.april 2009 ta kontakt med aktive særkretser i NGF for å legge til rette
for at gang- og mosjonskretsene innlemmes i friidrettskretsene.
	  Overføring av økonomiske midler, eiendeler, arkiver mv skal skje i samsvar med retningslinjer som
framgår av Vedlegg 4 til denne sammenslåingsplan.
3.6 Partenes ansatte skal gjøres kjent med sammenslåingsplanen umiddelbart etter at den er godkjent av
Partenes forbundsstyrer.
3.7 Umiddelbart etter Gjennomføringstidspunktet skal
NGF melde oppløsningen av forbundet til Foretaksregisteret.
3.8 Partene er enige om å arbeide for å sikre at minst
1 person med bakgrunn fra NGF/gangsporten blir
innvalgt i sentralstyret i det sammensluttede forbundet i 2009 samt at minimum 1 person med bakgrunn
fra NGF/gangsporten blir innvalgt i Valgkomiteen
som skal forberede valg på ordinært ting i det sammensluttede forbundet i 2011.
	  NGF/gangsporten skal ha anledning til å delta

47

med 1 person i Valgkomitéen som forbereder valg
på NFIFs ting 28.-29. mars 2009.
4.

Rettigheter og forpliktelser for NGFs medlemmer
4.1 NGFs medlemmer som organiserer konkurranseidrett skal betale forholdsmessig redusert medlemskontingent til NFIFs respektive friidrettskretser for
2009 basert på det antall måneder man er medlem i
NFIF (regnet fra Gjennomføringstidspunktet).
	  Medlemslag som utelukkende organiserer konkurransefri mosjonsaktivitet skal fritas for medlemskontingent til særkretsene.
	  Det skal ikke betales startavgifter til forbund eller
krets for konkurransefrie gå
-arrangement som ikke er terminlisteapproberte.
4.2 NFIFs lov skal reguleres slik at
- kappgangen og mosjonsgangen og de organisasjonsledd som innlemmes i det sammensluttede
forbundet får ivaretatt sine interesser og får samme
rettigheter som øvrige grener/aktivitetsområder og
øvrige organisasjonsledd i det sammensluttede forbundet.
- andre endringer i loven som forutsettes ut fra denne sammenslåingsplan blir gjennomført.
	  Forslagene til lovendringer med bakgrunn i denne sammenslåingsavtalen skal foreligge før NGFs
ekstraordinære ting 31. januar 2009 og utgjøre vedlegg 1 til denne avtalen.
5.

Samtykke fra NGFs medkontrahenter og kreditorer
5.1 Det er en forutsetning for gjennomføring av sammenslåingen at NGFs viktigste medkontrahenter og
kreditorer samtykker til overføringen av forpliktelsene til NFIF. Partene er enige om at det innen 1
uke etter forbundstingenes godkjennelse av denne
sammenslåingsplan skal sendes brev til alle kjente
kreditorer med anmoding om å gi slikt samtykke senest 2 uker forut for gjennomføringstidspunktet.
5.2 De medkontrahenter/kreditorer som må samtykke
til sammenslåingen er opplistet i Vedlegg 2. Dersom slike medkontrahenter eller kreditorer fremsetter vilkår for å gi samtykke til gjennomføringen av
sammenslåingen, skal disse vilkår være akseptable
for begge Parter.
	  Dersom noen av de øvrige kreditorene ikke gir
slikt samtykke, skal utestående overfor slike kreditorer betales forut for Gjennomføringstidspunktet.
6.

Særforbundets virksomhet etter sammenslåingen
6.1 I det sammensluttede forbundet skal det opprettes
et mosjonsutvalg for breddeidrett som turmarsj, stavgang, vandringer og mosjonsløp. Utvalget skal
sammensettes primært av personer med bakgrunn
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fra NGF/gangidretten, og utvalget skal ha innstillingsmyndighet overfor sentralstyret i det sammensluttede forbundet.
I det sammensluttede forbundet skal det opprettes en
helt ny mosjonsavdeling hvor de konkurransefrie
gangaktivitetene vil være hovedarbeidsoppgaven
og hvor det vil være personell med fagkunnskap
som kan ivareta og videreføre og videreutvikle den
særskilte mosjonkulturen. Partene tar sikte på at den
nye mosjonsavdelingen fra starten i 2009 skal bemannes med 1-2 ansatte i heltidsstillinger.
6.2 Det skal i det sammensluttede forbundet også opprettes et kappgangutvalg som i en periode på minimum 2 tingperioder skal arbeide for at kappgang
innføres som en øvelsesgruppe på lik linje med andre øvelsesgrupper på friidrettsprogrammet.
	  Kappgangøvelsene skal bli en del av NFIFs sitt
øvelsesutvalg, og kan arrangeres i alle NFIFs stevner.
	  Rekruttering innen kappgang skal integreres
under barne- og ungdomsarbeidet på lik linje med
de andre friidrettsøvelsene. Talentutvikling innen
kappgang og toppidrett skal bli lagt inn under NFIFs
idrettslige avdeling.
	  Kappgang skal implementeres i NFIFs eksisterende kursmateriell. Det sammensluttede forbundet
skal ha en fagansvarlig for kappgang på lik linje
med de øvrige øvelsesgruppene i forbundet.
	  Videre tas det sikte på å engasjere en utviklingsansvarlig for kappgang i en kvart stilling for en periode på 3 år.
6.3 Dommerutvalget og statistikkutvalget i det sammensluttede forbundet skal ha egne medlemmer
med bakgrunn fra NGF/gangsporten som ivaretar
kappgangaktivitetene.
6.4 Det er en forutsetning for gjennomføring av det
ovennevnte at finansiering gjennom spillemidler
og/eller tilskudd fra NIF gjør det mulig å opprettholde/øke aktiviteten innen turmarsj og kappgang i
det sammensluttede forbundet, konf. pkt. 7.2 nedenfor.
7.

Forutsetninger for gjennomføring av sammenslåingen -inneståelseserklæringer
7.1 Partene er enige om følgende forutsetninger for
gjennomføring av sammenslåingen:
a) Sammenslåingsplanen, og nødvendige lovendringer/vedtektsendringer (endringer i NFIFs “lov”)
vedtas på NGFs og NFIFs forbundsting.
b) Nødvendige samtykker til sammenslåingen fra
NGFs medkontrahenter og kreditorer skal innhentes
slik dette er redegjort for i pkt. 5 ovenfor.
	  Dersom nødvendig samtykke fra vesentlige medkontrahenter/kreditorer ikke foreligger innen frist
som nevnt i pkt 5, har NFIF anledning til å heve
sammenslåingsavtalen.

c)

NIF skal godkjenne denne sammenslåingen og de
betingelser det skjer på. Slikt samtykke skal foreligge senest 14 dager før Gjennomføringstidspunktet.
d) Det forutsettes at NGF ikke beslutter eller foretar større investeringer eller forandringer i sin
virksom¬het i tiden fra styrene har inngått denne
sammenslåingsplanen og frem til Gjennomføringstidspunktet, uten at dette skjer i henhold til sammenslåingsplanen eller etter forutgående skriftlig
samtykke fra NFIF.
e) Denne avtale begrenser ikke Partenes rettigheter etter norsk rett til å heve avtalen ved vesentlig brist i
forutsetninger som avdekkes etter at Partenes forbundsting som behandler sammenslåingsplanene er
avholdt, men før Gjennomføringstidspunktet. Etter gjennomføringen av sammenslåingsplanen skal
Partene ikke kunne heve denne avtalen.
f) NGFs regnskaper pr. 31.12.2008 er oppgjort i overensstemmelse med lovgivningen slik at NGF på
Gjennomføringstidspunktet ikke har gjeld eller andre ensidig bebyrdende forpliktelser utover det som
fremgår av balansen pr 1. januar 2009. NGFs virksomhet skal fra tidspunktet for inngåelsen av denne
sammenslåingsplanen begrense seg til det normale
for NGF. Eventuelle avtaler som NGF inngår og/eller forpliktelser NGF pådrar seg etter inngåelsen av
denne sammenslåingsplanen skal godkjennes skriftlig av NFIF.
7.2 Norges idrettsforbund og olympiske- og paralympiske komité (NIF) skal som en av pådriverne for
fusjonen av NFIF og NGF påse at vilkårene i sammenslåingsavtalen oppfylles.
De økonomiske betingelsene for sammenslutningen relatert til rammetilskuddet fra NIF vil for 2009
være basert på Idrettsregistreringen i 2009. For
2010 vil den relative forskjellen i andel av totalt
rammetilskudd reduseres med 1/3 og i 2011 med
2/3 i forhold til 2009. Fra og med 2012 vil derved
det sammensluttede forbundet være underlagt de
samme fordelingskriterier som de øvrige særforbundene. De 2 grentilskuddene fra NGF skal i henhold til NIFs regelverk opprettholdes etter denne
overgangsperioden. (Ref punkt 3.5.2)
8. Sammenslåingens betydning for de ansatte
8.1 Eventuell overføring av NGFs ansatte til NFIF skal
avklares mellom Partene før de respektive forbundstingene avholdes. Dersom det ikke oppnås enighet
mellom Partene vedrørende dette, bortfaller denne
avtalen.
8.2 De ansatte skal informeres om sammenslåingsplanen i samsvar med gjeldende praksis og lovmessige
krav.
9. Foreningsrettslige beslutninger – vedtekter m.v.
9.1 Følgende beslutning skal treffes på NFIFs forbunds-

ting:
Forbundstinget godkjenner sammenslåingsplanen
og sammenslåingen med NGF
2. De foreslåtte endringer i NFIFs lov, slik de blir presentert for NGFs forbundsting 31. januar 2009 og
slik de foreligger i saksdokumentene til NFIFs ting
28.-29. mars 2009, godkjennes.”
9.2 Følgende beslutning skal treffes på NGFs forbundsting:
“1. Forbundstinget godkjenner sammenslåingsplanen
og sammenslåingen med NFIF.
1.

2.

Etter gjennomføringen av sammenslåingen sender
forbundsstyret melding om oppløsning av NGF til
Brønnøysundregisteret”
9.3 Forbundsstyrene i NFIF og NGF vil foreslå at forbundstingene vedtar sammenslåingsplanen, og
forbundsstyret i NGF vil foreslå at organisasjonen
oppløses for sammenslåing med NFIF umiddelbart
etter gjennomføringen av sammenslåingen.
10. Utkast til balanse for det sammenslåtte NFIF /
NGF
10.1 Etter Gjennomføringstidspunktet skal NGF og
NFIF føre et felles regnskap.
Basert på Partenes regnskaper per [31/12-08] vil
felles balanse per dette tidspunkt være lik det som
fremgår som Vedlegg 3 til denne sammenslåingsplan.
11. Endringer
11.1 Styrene i NFIF og NGF kan, på vegne av de respektive forbundsting, gjennomføre eventuelle tilpasninger og mindre endringer i sammenslåingsplanen
som finnes nødvendige eller ønskelige.
12. Vedlegg
Som vedlegg til sammenslåingsplanen følger:
1. Endringer i NFIF’s “lov”
2. Liste over medkontrahenter/kreditorer som må
samtykke til sammenslåingen
3. Balanse for NFIF og NGF per 31/12-08
4. Retningslinjer for sammenslåing av særkretser
				

***

Denne sammenslåingsplan i 3 –tre - originale eksemplarer, hvorav hver av partene beholder hvert sitt og Norges
idrettsforbund og olympiske- og paralympiske komité
som garantist for avtalens gjennomføring signerer og beholder et eksemplar.
Bergen/Oslo, 19. januar 2009
Norges Fri-idrettsforbund
Svein Arne Hansen, President (sign.), Kjetil Hildeskor,
generalsekretær (sign.)
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Norges Gang-og Mosjonsforbund
Kjetil Ølness, Fungerende president (sign.), Dag Gaassand, Fungerende adm.leder (sign.)
Norges Idrettsforbund og Olympiske- og Paralympiske
komité.
Tove Paule, President (sign.), Inge Andersen, generalsekretær (sign.)
Vedlegg 4.
Sammenslåingsplan
Implementering særkretser
Norges Gang- og Mosjonsforbund / Norges Friidrettsforbund
I forhold til forestående fusjon mellom Norges Friidrettsforbund og Norges Gang- og Mosjonsforbund
skal dette dokumentet peke på hvordan Norges Gang og
Mosjonsforbund sine fire kretser skal implementeres og
integreres i friidrettskretsene i de respektive fylker. Dette
som et ledd i sammenslåingsprosessen.
De fire kretsene er kretser med et politisk valgt styre
uten egne ansatte.
Disse kretsene er:
Hordaland
Østfold
Vestfold
Vest – Agder
Norges Fri-idrettsforbund ber sine friidrettskretser i disse
fire fylkene om å invitere kretslederne på alle styremøter
fra 01.februar 2009, forutsatt positivt vedtak på Norges
Gang og Mosjonsforbund sitt ting om fusjon Slik repre-
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sentasjon skjer dog uten stemme, men med forslagsrett
for vedkommende kretseleder. Styrene i disse fire kretsene kan gis forslagsrettigheter, men ikke vedtaksrettigheter da de ikke er valgt inn i respektive friidrettskretser.
Kretsene tilhørende Norges Gang og Mosjonsforbund
må selv sørge for at de blir fusjonert med tilsvarende friidrettskrets gjennom dialog og konstruktive tilpasninger
lokalt som ivaretar begge parters interesser og aktivitetsnivå. Norges Fri-idrettsforbund henstiller friidrettskretsene i disse fylkene å aktivt og positivt samspille for å få
dette hensiktmessig til.
Gang- og Mosjonskretsenes aktiva med en samlet
verdi på inntil kr. 20.000,- kan før kretsenes opphør på
grunnlag av styrevedtak bevilges til aktive klubber i de
respektive særkretsene. Om det i kretsene er aktiva for
mer enn kr. 20.000,- skal overskytende del overføres til
respektive friidrettskrets.
Kretsens arkiver av idrettshistorisk verdi, skal medbringes til friidrettskretsen. Regnskapsbilag mv fra gangog mosjonskretsen skal overleveres til friidrettskretsen
og oppbevares i henhold til gjeldende regnskapsregler.
Styret i gang- og mosjonskretsene skal på opphørstidspunktet avgi erklæring i forhold til gjeldsforhold mv som
berører kretsen.
Valgkomiteene i friidrettskretsene skal aktivt forsøke
å finne kandidater til kretsstyret som har minst en representant med bakgrunn og erfaring fra kappgang og/eller
mosjonsaktivitet. Valgkomiteens oppgave er å speile aktiviteten som skjer i fylket innenfor friidrett og gang/mosjon i form av styrerepresentasjoner.

V Tingforslag
(Endret tekst indikeres med kursiv, fjernet tekst med gjennomstreking)

1. Lovutvalget foreslår:

Sentralstyret gis dispensasjon fra forslagsfristen for
forslag som aktualiseres i forbindelse med en eventuell sammenslåing med Norges Gang-og Mosjonsforbund. De forslag dette gjelder er merket med *.
Begrunnelse:
Etter initiativ fra Norges Idrettsforbund og på bakgrunn av den organisatoriske og økonomiske situasjonen i Norges Gang-og Mosjonsforbund, pågår samtaler om en eventuell sammenslåing av Norges Gang-og
Mosjonsforbund og Norges Fri-idrettsforbund. Norges Gang-og Mosjonsforbund ekstraordinære årsmøte
foregår etter forslagsfristen til Friidrettstinget.
Sentralstyret er enig i forslaget.

2. * Sentralstyret foreslår endring i NFIFs
lov Kapittel 1, § 1, 3 og 4 – Innledende
bestemmelser.
§1 Organisatoriske bestemmelser
1. Norges Fri-idrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper
av andre lag som har friidrett og/eller mosjon på
sitt program, og som er tatt opp som medlemmer i
henhold til denne lov.
Øvrige punkter beholdes uforandret.
§3 Formål
NFIFs formål er å fremme friidretten i Norge ved å:
a. arbeide for friidretten i form av elite-, bredde- og
mosjonsaktiviteter på alle plan.
b. utvide og sikre friidrettens faglige og etiske
grunnlag.
c. bidra til samarbeid mellom lagene.
d. representere friidretten internasjonalt.
e. arbeide aktivt for å hindre bruk av dopingmidler.
§4 Medlemmer
1. Lag eller grupper av lag som er opptatt i NIF og
som driver friidrett og/eller mosjon kan tas opp som
medlem.
Øvrige ledd beholdes uforandret.
Begrunnelse:
Sentralstyret ser det som naturlig at mosjon nevnes
som en naturlig del av forbundets aktivitet. Dette blir
ytterligere aktualisert dersom en sammenslåing med
NGMF blir en aktualitet, da NGMF har en sterk mosjonssektor.
Lovutvalget har ingen merknader.

3. Sentralstyret foreslår endring i NFIFs
lov § 1 pkt. 3 – Organisatoriske bestemmelser.

3. NFIF er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), International Amateur Athletic Federation Association
of Athletics Federations (IAAF) og European Athletics Association (EAA), og er undergitt de lover og
bestemmelser som til enhver tid gjelder for disse organisasjoner, så vel som fremtidige endringer i disse.
Begrunnelse:
IAAF pålegger alle sine medlemsforbund at dette skal
tas inn i deres lover.
Lovutvalget har ingen merknader.

4. Sentralstyret foreslår tillegg i NFIFs lov
§ 13.1 – Sentralstyret

1. Sentralstyret er forbundets øverste organ mellom
Friidrettstingene og foretar den daglige ledelse av forbundet i samsvar med de retningslinjer og pålegg som
gis av Friidrettstinget og Landsstyret.
Sentralstyret består av:
Tingvalgte medlemmer, se §10.10a.
Norske statsborgere som er innvalgte som medlemmer av IAAFs styre.
1 representant valgt av og blant NFIFs ansatte møter
som fullverdig medlem og med fulle rettigheter. Representanten har personlig vararepresentant.
Begrunnelse:
IAAF pålegger alle sine medlemsforbund at dette skal
tas inn i deres lover.
Lovutvalget er ingen merknader.

5. Lovutvalget foreslår endring i NFIFs
lov §§ 20-22 – De aktives representasjon

A Redigering og ny punktfordeling i §§ 20-22.
§ 20 Hovedregler
1. En aktiv friidrettsutøver kan være medlem av
flere idrettslag, men kan ikke representere mer
enn ett lag innen kalenderåret i stevner arrangert
av NFIF, dets kretser og lag.
a. Som aktiv utøver regnes enhver som i inneværende eller foregående år har deltatt i approbert konkurranse arrangert av NFIF, dets
kretser og lag.
b. Unntatt er utøvere i åpne klasser i mosjonsløp som ikke representerer lag tilsluttet NFIF
eller utøvere som bare har deltatt for skole
eller militæravdeling iht. § 20(3).
2. Jenter og gutter 11-14 år kan få overgang i sesongen uten å ha gitt melding til gammelt lag
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innen 31/12 året før. Utøverne kan representere sitt nye lag 30 dager etter at melding er gitt
skriftlig til gammelt lag.
3. Utøvere i militærtjeneste og skoleelever i grunnskolen og videregående skole kan for hver konkurranse velge om de vil starte for sitt idrettslag,
sin skole eller sin militære avdeling. Utøveren
kan kun stille for skole eller militæravdeling
dersom dette godkjennes av utøverens lag.
4. Jenter og gutter i alderen 15-19 år kan representere ett lag i jente- og gutteklassene og et annet
lag i junior- og seniorklassene hvis det er inngått
en samarbeidsavtale om dette mellom de to lag.
En slik avtale skal godkjennes av sentralstyret
og skal gjelde for minst ett år. Avtale kan inngås
av lag som ligger i samme geografiske område
og utøvere kan representere i henhold til avtalen
3 måneder etter at den er godkjent. Kretsstyret,
og i tvilstilfelle sentralstyret, avgjør hva som er
naturlig krets eller nabokrets. Utøvere har rett
til å reservere seg mot å representere det andre
laget. Lagene kan søke NFIF om at samarbeidsavtalen utvides til å omfatte aldersklassene 2022 i stafetter utenfor bane.
§ 21 Representasjonsovergang.
1. Generelt.
a. Ønsker en aktiv utøver å representere et nytt lag
i neste kalenderår, må utøveren sende skriftlig
melding om dette til sitt gamle lag innen 31. desember.
b. Dersom et lag ønsker å melde sin interesse for
en utøver, skal dette skje skriftlig til vedkommende utøvers lag og ikke bare direkte til den
aktive.
c. En utøver er startberettiget for nytt lag først når
eventuell overgangssum er betalt.
d. I det samme, eller neste år, skal det gamle lag og
NFIF skriftlig underrettes om det nye representasjonslag. Det nye lag er ansvarlig for at meldingen sendes.
e. Utøveren kan representere sitt nye lag fra og
med den dato meldingen er poststemplet, dog
tidligst fra 1. januar, såfremt alle forpliktelser til
det gamle lag er brakt i orden.
2. Særregler for NM-kvalifiserte - Kompensasjonskrav.
a. Er utøveren kvalifisert for deltakelse i hovedmesterskapet kommende år, kan det gamle laget
kreve kompensasjon fra det nye laget, dersom
det gamle laget og utøveren har inngått skriftlig avtale om dette. For utøvere som har inngått
skriftlig avtale med sitt lag er fristen for å sende
melding til sitt gamle lag 31. oktober. Dette må
fremgå av avtalen. Er kontrakten utløpt og ikke
fornyet innen denne dato, gjelder 31. desember
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som meldingsfrist også for disse utøverne.
b. Krav om kompensasjon skal fremsettes senest
14 dager etter at overgangsmeldingen er mottatt.
Meldinger om utmelding, nytt lag og eventuell
kompensasjonskrav skal sendes rekommandert,
eller overleveres personlig mot kvittering for
mottakelse.
c. Det nye og det gamle laget har maksimalt 30
dagers frist til å bli enig om overgangsforholdet. Dersom det oppstår uenighet om beløpets
størrelse, avtalens innhold eller overholdelse av
frister kan hvert av lagene forelegge saken for
Sentralstyret til avgjørelse. Denne avgjørelse er
endelig og skal være fattet innen 30 dager etter
at NFIF har mottatt saken.
d. Når enighet er oppnådd mellom lagene, eller
beslutning er fattet av NFIF, skal overgangskompensasjon betales innen 10 dager fra beslutningsdato. Ved for sen betaling regnes den
til enhver tid gjeldende morarente ved næringskjøp.
e. Inntil endelig avgjørelse foreligger, er ikke utøveren startberettiget for noen av lagene. Utøveren kan oppnå starttillatelse for sitt nye lag
såfremt dette lag deponerer et beløp i NFIF tilsvarende det gamle lags totale krav.
f. Hvis et lag ikke har overholdt de forpliktelser
overfor den aktive som kontrakten tilsier, kan
krav om kompensasjon helt eller delvis bortfalle. Forutsetningen er at den aktive har gjort dokumenterbart krav om oppfyllelse av avtalens
bestemmelser. (Kvittering på kopi av kravet.)
g. Tvisten avgjøres av Sentralstyret etter at en
gruppe bestående av en representant fra Aktives Organisasjon og to fra de berørte lagene og
en fra Lovutvalget, har avgitt en vurdering av
hvilken grad avtalen er misligholdt og hvilke
konsekvenser det eventuelt bør få for et kompensasjonskrav.
3. Særregler for jenter og gutter 11-14 år.
Jenter og gutter 11-14 år som i kalenderåret bytter skole eller flytter, kan søke om overgang til
nytt lag. Den krets hvor flyttingen foregår, eller
den som det flyttes til, kan dispensere.
4. Unntak for ikke aktive og ved oppløsning av
lag.
a. Utøvere som i henhold til § 20.1 ikke er aktive,
kan representere et nytt lag så snart medlemskapet i laget og forhold til gammelt lag formelt er
i orden.
b. Utøvere hvis lag blir oppløst eller utmeldt av
NFIF, kan straks representere et nytt lag.
5. Unntak ved flytting til annen kommune eller
annet distrikt.
a. Ved flytting til annen kommune kan utøveren i
rekommandert brev søke sentralstyret om rett til

b.
c.
d.

e.
6.
a.

b.
c.

overgang fra lag i den gamle bostedskommunen
til lag i den nye bostedskommunen.
Ved flytting til annet distrikt kan utøveren også
søke overgang til lag i den nye kommunens nabokommuner.
Som bekreftelse på at det ikke gjelder tilfeldig
eller kortvarig opphold må vedlegges offentlig
flytteattest eller studiebevis fra læreanstalt.
Søknad om dispensasjon ved flytting skal sendes senest 3 måneder etter at flytting har funnet
sted. Ved innvilget søknad kan utøveren starte
for sitt nye lag 14 dager etter at søknaden er
poststemplet.
Dispensasjon i forbindelse med flytting kan
bare innvilges en gang i kalenderåret.
Ferierepresentasjon.
Studenter og skoleelever som bor utenfor
sitt hjemsted i studietiden og representerer et
idrettslag der, kan representere sitt hjemmelag
i sommerferien. Søknad om dispensasjon må
sendes senest 16. mai på Forbundets blankett til
den krets som studielaget tilhører. Kretsen sender omgående søknaden til forbundet.
Dispensasjonen må strekke seg over minst 1
måned, og kan bare gis for tidsrommet 1.juni 31. august.
Kontraktbundne utøvere må ha tillatelse av sitt
lag. Dette må fremgå av kontrakten.

§ 22 Andre bestemmelser om representasjon
1. Utøverrepresentanter - managere.
a. I samsvar med regel 7 i IAAFs representasjonsbestemmelser kan Forbundet i samsvar med
utøverens klubb tillate at utøveren benytter
autoriserte utøverrepresentanter når det gjelder planlegging, opplegg og forhandlinger om
utøverens program. Forbundet skal autorisere
utøverrepresentanter og føre nødvendig kontroll
med at det kun er autoriserte utøverrepresentanter som fungerer innen norsk friidrett. Forbundet skal sørge for at det utarbeides skriftlig kontrakt med utgangspunkt i det regelverk som til
enhver tid fastsettes av Forbundet. Oppstår det
uenighet i forbindelse med valg av utøverrepresentant, avgjør Forbundet hvem som skal være
utøverrepresentant.
b. Utøvere som benytter en ikke-autorisert utøverrepresentant, vil bli gjenstand for sanksjoner i
henhold til nasjonalt og internasjonalt regelverk
på dette området.
c. Utøvere som ikke benytter seg av en autorisert
utøverrepresentant skal la seg representere av
sitt lag.
2. Utenlandske statsborgere og utøvere med både
norsk og utenlandsk statsborgerskap som ikke
er startberettiget for Norge i henhold til IAAFs

bestemmelser §1.
a. Utenlandske statsborgere kan i individuelle
konkurranser representere en norsk klubb såfremt medlemskap i norsk klubb er i orden.
b. For å representere på landslag eller i internasjonale mesterskap for Norge må utøveren være
startberettiget for Norge i henhold til IAAFs bestemmelser §1.
c. For å delta i norske mesterskap, som ikke er
vedtatt å være åpne mesterskap, må utøveren ha
vært medlem av lag tilsluttet NFIF og ha vært
boende i landet 24 måneder ved påmeldingsdato. I denne perioden må arbeid/studier og trening ha foregått i Norge. Dersom utøveren oppholder seg utenfor landet i mer enn en måned,
uten at utøveren etter søknad har fått godkjent
slikt opphold av NFIF, vil utøveren måtte kvalifisere seg på nytt for startberettigelse. Det må
søkes om tillatelse om startberettigelse i hvert
enkelt tilfelle, og det må dokumenteres at ovennevnte betingelser er oppfylt. Øvrige regler om
startberettigelse i norske mesterskap finnes i
”Reglement og retningslinjer for norske mesterskap”.
d. For å delta på stafettlag og i NFIFs serier må
utøveren ha oppholdt seg i Norge sammenhengende i mer enn de 3 siste månedene forut for
konkurransen. Dokumentasjon for startberettigelse må framlegges ved påmelding. All deltakelse av utenlandske statsborgere krever starttillatelse fra vedkommendes nasjonale forbund og
av NFIF.
3. Militærtjeneste.
Idrettsutøvere i militærtjeneste, som ikke er
medlemmer av lag tilsluttet NFIF, kan representere sin militæravdeling i stevner arrangert av
forbundet, dets kretser og lag.
Begrunnelse:
Erfaring har vist at teksten kan være vanskelig å
håndtere og for mange vanskelig å forstå eller
skjønne sammenhengen i teksten. Lovutvalget har
derfor gjennomgått paragrafene i et forsøk på å
rette på dette forholdet.
Sentralstyret er enig i forslaget.
B Lovutvalget foreslår endring i NFIFs lov § 20 –
Hovedregler.
Nytt punkt 1.c:
Resultater oppnådd av aktiv utøver kan ikke i noen
sammenheng anvendes av andre enn den klubb utøveren representerte under konkurransen.
Begrunnelse:
Lovutvalget finner det nødvendig å presisere at et resultat som oppnås av en utøver i organisatorisk sammenheng kun kan benyttes av den klubb som utøveren
rettmessig representerer ved anledningen. Klubben er
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ansvarlig for utøveren og er dermed den eneste ”eier”
av prestasjonen på organisasjonssiden.
Sentralstyret er uenig i forslaget og foreslår følgende
tekst:
En aktiv friidrettsutøver kan være medlem av flere
idrettslag, men kan ikke representere mer enn ett lag
innen kalenderåret i stevner arrangert av NFIF, dets
kretser og lag.
a. Som aktiv utøver regnes enhver som i inneværende
eller foregående år har deltatt i approbert konkurranse arrangert av NFIF, dets kretser og lag.
b. Unntatt er utøvere i åpne klasser i mosjonsløp som
ikke representerer lag tilsluttet NFIF eller utøvere
som bare har deltatt for skole eller militæravdeling
iht. § 20(3).
c. Resultater oppnådd av aktiv utøver kan som hovedregel ikke anvendes av andre enn den klubb utøveren representerte under konkurransen.
Sentralstyret kan etter søknad gi dispensasjon fra dette for overbyggingsklubber og klubber som har samarbeidsavtale godkjent av NFIF iht § 21 pkt. b, c, d, e,
f, for bruk i lagserier for junior, senior og veterankla
sser. (evt også i aldersbestemte lagseriar?)
C Lovutvalget foreslår endring i NFIFs lov § 20.4
(tidl. § 20.3) – Hovedregler.
4. Jenter og gutter i alderen 15-19 år kan representere ett lag i jente- og gutteklassene og et annet lag
i junior- og seniorklassene hvis det er inngått en
samarbeidsavtale om dette mellom de to lag. En
slik avtale skal godkjennes av Sentralstyret og skal
gjelde for minst ett år.
a. Avtale kan inngås av lag som ligger i samme
krets geografiske område eller maksimalt 100
km reisevei fra respektive hjemsted som er angitt idrettsregistreringen. og En samarbeidsavtale etter denne paragraf kan ikke omfatte kun
stafetter. Utøvere kan representere i henhold til
avtalen 3 måneder 1 måned etter at den er godkjent av NFIF. Kretsstyret, og i tvilstilfelle sentralstyret, avgjør hva som er naturlig krets eller
nabokrets.
b. Den klubben utøveren representerer i senior- og
juniorsammenheng benevnes overbyggingsklubb, mens den klubb utøveren representerer
i gutte- og jentesammenheng benevnes moderklubb.
c. Søknad om godkjenning av slik avtale skal sendes NFIF på fastsatt skjema i to eksemplarer.
d. Lagene kan søke NFIF om at samarbeidsavtalen utvides til å omfatte aldersklassene 20-22 i
stafetter utenfor bane. Lag som har inngått slik
samarbeidsavtale kan også stille felles stafettlag under overbyggingsklubbens navn i klasser
opp til og med 22 år.
e. En klubb kan ikke samtidig være både overbyg-
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gingsklubb og moderklubb, men en overbyggingsklubb kan ha flere moderklubber. Avtale
skal inngås separat mellom hver og en av dem.
f. En moderklubb kan ha samarbeidsavtale kun
med en overbyggingsklubb.
g. En samarbeidsavtale kan ikke inngås for bare
enkeltutøvere.
h. Avtalen kan sies opp med minst tre måneders
varsel. Dog utløper avtalen først ved første årsskifte etter utløpet av varselsperioden.
i. Øvrig innhold i samarbeidsavtalen avtales
klubbene i mellom.
j. Utøvere i en moderklubb har rett til å reservere
seg mot å representere det andre laget overbyggingsklubben.
Begrunnelse:
Lovutvalget finner at dagens tekst er for lite presis og
åpner for avtaler av en type som strider mot intensjonen i dette punktet. Lovutvalget kjenner ikke til at det
i dag er avtaler som strider mot den nye formuleringen av punktet, men kjenner til at det noen steder har
vært arbeidet med slike avtaler. Lovutvalget foreslår
innføring av en største avstand mellom samarbeidende klubber (i henhold til Idrettsregistreringen), for at
intensjonen med paragrafen skal være oppfylt. Lovutvalget foreslår også innføring av en utvidet mulighet til å stille stafettlag på tvers av de samarbeidende
klubbene, noen definisjoner og noen mindre tekstjusteringer.
Sentralstyret er enig i forslaget.
D Lovutvalget foreslår endring i NFIFs lov § 20.4
(tidl. § 20.3) – Hovedregler.
Under forutsetning av tilslutning til det foregående
forslaget foreslås at alle eksisterende samarbeidsavtaler inngått etter dette punktet senest opphører fra
31.12.2009. Ny avtale kan inngås av klubber i henhold til det omarbeidede punktet fra det tidspunkt
eventuelt vedtak på Friidrettstinget er gjort. Registreringsskjema gjøres tilgjengelig på forbundets internettsider.
Begrunnelse:
Det foreligger ikke noen oversikt over avtaler inngått
etter NFIFs lov §20.4 (tidl. 20.3) noe som skaper dårlig oversikt. I og med at også betingelsene endres noe,
mener Lovutvalget at det er korrekt med en nyregistrering av alle slike avtaler.
Sentralstyret er enig i forslaget.
E Lovutvalget foreslår endring i NFIFs lov § 21.5
– Representasjonsovergang.
5. Unntak ved flytting til annen kommune eller annet
distrikt.
a. Ved flytting til annen kommune kan utøveren i
rekommandert brev søke sentralstyret om rett
til overgang fra lag i den gamle bostedskommu-

nen til lag i den nye bostedskommunen. Rett til
overgang etter dette punktet gis bare om reiseveien mellom adressene overstiger 50 km.
Begrunnelse:
Intensjonen med dette punktet har alltid vært at dispensasjon gis dersom utøveren flytter slik at kontakt
med sitt idrettsmiljø blir vanskelig. Imidlertid har dette utviklet seg til en slags ”rett” og det har forekommet søknader hvor flyttingen er minimal geografisk
og hvor det også påstås at selve flyttingen er fiktiv.
Lovutvalget ønsker å styrke intensjonen i punktet ved
å legge til en minsteavstand for flytting. Med dagens
elektroniske verktøy er avstander mellom adresser
vanligvis enkle å finne.
Sentralstyret er enig i forslaget.
F Lovutvalget foreslår endring i NFIFs lov § 21.6 –
Representasjonsovergang.
6. Ferierepresentasjon.
a. Studenter og skoleelever som bor utenfor sitt
hjemsted i studietiden og representerer et
idrettslag der, kan representere sitt hjemmelag
i sommerferien. Søknad om dispensasjon må
sendes senest 16. mai på Forbundets blankett til
den krets som studielaget tilhører. Kretsen sender omgående søknaden til forbundet.
Begrunnelse:
Lovutvalget er av den oppfatning at klubbstrukturen
har endret seg mye i de siste 20 årene. Det er lenger
mellom klubber som seriøst satser på friidrett spesielt
for topputøvere, samtidig med at utdanningsinstitusjoner blir spredd til stadig flere steder utover landet.
Flere utøvere blir stilt overfor det faktum at man må
reise hjemmefra for å ta utdanning, men at det ikke
finnes en klubb der som kan ivareta den idrettslige
karrieren. For å kunne representere en klubb som kan
ivareta karrieren, vil utøveren måtte avstå fra å representere sin hjemmeklubb i utdanningsinstitusjonens
sommerferie etter dagens ordning. Ferierepresentasjonsordningen har i de siste årene vært svært lite
benyttet.
Sentralstyret er enig i forslaget.

6. FIL Frisk foreslår endring i NFIFs lov §
21.1. –- Hovedregler.

1. En aktiv friidrettsutøver kan være medlem av flere
idrettslag, men kan ikke representere mer enn ett
lag innen kalenderåret i stevner arrangert av NFIF,
dets kretser og lag. I stevner arrangert av Norges
Fri-idrettsforbund, dets kretser og lag, kan utøveren bare representere ett lag i ett og samme kalenderår. Dette gjelder individuelle øvelser på bane
og i idrettshall, samt individuelle mesterskap utenfor bane. I lagsammenheng (stafett, lagkamp osv.)
kan klubber i samme distrikt stille felles lag. Som

aktiv utøver regnes enhver som i inneværende eller foregående år har deltatt i approbert konkurranse arrangert av NFIF, dets kretser og lag. Unntatt
er utøvere i åpne klasser i mosjonsløp som ikke
representerer lag tilsluttet NFIF eller utøvere som
bare har deltatt for skole eller militæravdeling iht.
§ 20(2).
Jenter og gutter 11-14 år kan få overgang i sesongen uten å ha gitt melding til gammelt lag innen
31/12 året før. Utøverne kan representere sitt nye
lag 30 dager etter at melding er gitt skriftlig til
gammelt lag.
Begrunnelse:
Forslaget tilsikter å gjøre det enklere for en utøver å
kunne delta i for eksempel Holmenkollstafetten uten
å måtte kutte ut sin ”gamleklubb”.
Lovutvalget er uenig i forslaget.
Sentralstyret er uenig i forslaget.

7. IL Tyrving foreslår nytt punkt i NFIFs
lov § 22.2 –- Andre bestemmelser om representasjon.

b. For å representere på landslag eller i internasjonale
mesterskap for Norge må utøveren være startberettiget for Norge i henhold til IAAFs bestemmelser
§1.
Utenlandske statsborgere som har ti års botid i
Norge eller mer, og har medlemskap i norsk klubb,
har samme rettigheter som norske statsborgere
med tanke på deltagelse i norske mesterskap, godkjennelse av resultater i seriesammenheng og ellers, også i forhold til studieopphold i utlandet.
Begrunnelse:
Utenlandske statsborgere som har oppholdt seg i Norge i to år kan, under visse forutsetninger, delta i norske mesterskap forutsatt at de ikke deltar i sine egne
lands mesterskap. For mange av disse vil det av ulike
grunner ikke være aktuelt å delta i disse mesterskapene fordi båndene til hjemlandet kan være kuttet (for
eksempel asylsøkere), økonomi eller andre årsaker.
På den annen side kan ikke utøvere som har vokst
opp i Norge, vært bosatt her hele eller størstedelen
av sitt liv, og trent og konkurrert i norsk klubb i hele
sin friidrettskarriere, delta i disse mesterskapene dersom de også deltar i sitt hjemlands mesterskap. Dette
er unødvendig utestengelse og urimelig i lys av deres
tilknytning til norsk friidrett. Det kan heller ikke være
i henhold til intensjonen med de skjerpede reglene for
startberettigelse som ble innført da enkelte klubber
“importerte” stafettløpere til spesielle stafetter med
pengepremier.
Denne lempingen på reglene vil åpenbart ikke føre
noen betydelig økning i antall startberettigede utøvere
eftersom alle de aktuelle utøvere tør være kjent for
norsk friidrett. For dem som rammes og deres klubber
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hvor disse utøverne har hatt en sentral plass gjennom
hele oppveksten eller i mange år som senior, ville den
representere en viktig justering av reglene.
Lovutvalget er uenig i forslaget.
Sentralstyret er uenig i forslaget.

Dersom en tvist oppstår så skal denne behandles i
henhold til IAAFs regel 60.8.
Begrunnelse:
Dette punktet er forlangt tatt inn vår lov av IAAF.
Lovutvalget har ingen merknader.

8. Sentralstyret foreslår nytt punkt i
NFIFs lov § 22. –- Andre bestemmelser 11. Sentralstyret foreslår endring i NFIFs
om representasjon.
lov § 26 – Rapporter.
Nytt punkt 4.
Antidoping.
Enhver utøver, utøvers støttepersonell og andre personer innen friidretten er forpliktet til å overholde bestemmelsene om antidoping og de retningslinjer som
foreligger om dette slik det framgår av IAAFs regel
30 og retningslinjene til Antidoping Norge.
Begrunnelse:
Dette punktet er forlangt tatt inn vår lov av IAAF.
Lovutvalget har ingen merknader.

9. Sentralstyret foreslår nytt punkt i
NFIFs lov § 22. –Andre bestemmelser
om representasjon.
Nytt punkt 5.
Dopingtesting
Det er en forutsetning for å delta i friidrett at en utøver
tillater at testing for ulovlige substanser kan foretas
både i og utenfor konkurranser i henhold til gjeldende
antidopingbestemmelser gitt av IAAF i deres regel 35
og av Antidoping Norge. Slike tester kan utføres på
oppdrag av IAAF, EA, NFIF eller Antidoping Norge
og kan foretas av den instans disse bestemmer.
Begrunnelse:
Dette punktet er forlangt tatt inn vår lov av IAAF.
Lovutvalget har ingen merknader.

10. Sentralstyret foreslår nytt punkt i
NFIFs lov § 23 – Straffesaker.

Tidligere tekst benevnes punkt 1.
Nytt punkt 2:
a. Eventuelle tvister som berører utøvere, utøveres
støttepersonell eller andre innen friidretten.
Dersom en tvist oppstår, på et hvilket som helst
grunnlag, skal saken oversendes til Domsutvalget,
enten NIFs eller NFIFs Domsutvalg avhengig av
sakens karakter og strafferamme, med mindre andre regler tilsier annen behandling i den spesielle
saken. Saken skal behandles i samsvar med IAAFs
regel 60.2.
b. Eventuell tvist mellom NFIF og IAAF.
Dersom en tvist oppstår så skal denne behandles i
henhold til IAAFs regel 60.6.
c. Eventuell tvist mellom NFIF og andre medlemsforbund i IAAF.
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1. Sentralstyret sender hvert år gjennom kretsene de
nødvendige rapportskjemaer til lagene. Klubbene
rapporterer hvert år gjennom de til en hver tid
gjeldende regler i NIF’s idrettsregistrering.
2. Skjemaene skal i utfylt stand sendes tilbake til
kretsen innen 31. desember. NFIF kan etter behov pålegge kretser og lag rapportering ut over
idrettsregistreringen dersom Sentralstyret finner
dette påkrevet.
3. Kretsene sender sammendrag av lagenes rapportskjemaer til forbundet innen 15. januar.
3. Idrettsregistreringen (pkt. 1) er årlig og gjennomføres etter NIF’s regler. Dersom et lag ikke utfører
denne pålagte registreringen kan dette medføre at
laget blir strøket av NIF etter deres retningslinjer.
Hvis en krets eller et lag ikke har sendt rapporten til Norges Fri-idrettsforbund (pkt. 2) innen 14
dager 1 måned etter at varsel er mottatt fra Sentralstyret, kan dette utelukke kretsen og dens lag
eller laget fra forbundet inntil rapport foreligger
hos Sentralstyret. På samme måte kan et kretsstyre
utelukke et lag som ikke oppfyller sine forpliktelser til kretsen.
Begrunnelse:
Den nåværende paragraf reflekterer ikke lenger slik
ordningen er i dag etter NIFs innføring av Idrettsregistreringen.
Lovutvalget har ingen merknader.

12. Lovutvalget foreslår endring i Nasjonale bestemmelser kapittel A.1 – Generelle bestemmelser – Felles konkurranser for kvinner og menn.

b. Felles konkurranser for kvinner og menn.
Ved felles konkurranser på bane for menn og kvinner kan resultatene ikke anvendes som kvalifisering
til arrangement hvor internasjonale organ fastsetter
kvalifiseringsgrensene med unntak for i de øvelsene
hvor de internasjonale konkurransereglene tillater
dette.
Begrunnelse:
De internasjonale konkurransereglene har åpnet for
godkjente resultater i de lengste distanseløpene når
menn og kvinner starter sammen. Vi bør ikke ha

strengere regler i Norge enn de internasjonale konkurransereglene.
Sentralstyret er enig i forslaget

13. * Sentralstyret foreslår tillegg til Nasjonale bestemmelser kapittel B/Nytt
pkt. 22.9 i NM-reglementet – Mesterskapsøvelser

Kappgang.
Det arrangeres følgende offisielle mesterskap:
Menn senior:
5000 m innendørs, 5000 m bane, 10000 m bane, 20
km landevei (evt. 20000 m bane) og 50 km landevei
og for senior kvinner 10 km landevei.
Kvinner senior:
3000 m innendørs, 3000 m bane, 5000 m bane, 10 km
landevei (evt. 10000 m bane) og 20 km landevei.
Menn junior 18-19 år (U20):
5000 m bane og 20 km landevei.
Kvinner junior 18-19 år (U20):
5000 m bane og 10 km landevei.
Begrunnelse:
Etter vedtatt sammenslåing med Norges Gang-og
Mosjonsforbund føres de eksisterende mesterskapsøvelsene i kappgang inn som en del av våre mesterskapsøvelser.
Lovutvalget har ingen merknader til forslaget.

14. A Oppegård IL foreslår endring i nasjonale bestemmelser kapittel D.6 –
Norske rekorder.
Det foreslås å innføre offisielle norske rekorder i
vektkast på linje med øvrige kastøvelser.

B Oppegård IL foreslår endring i NMreglementets pkt. 22 for NM innendørs.

Det foreslås innført vektkast som en øvelse i det norske Hallmesterskapet innendørs (NM innendørs).
Begrunnelse:
Vektkast er de senere årene blitt mer og mer populær
blant norske friidrettsutøvere. Flere og flere klubber
arrangerer stevner i vektkast, men foreløpig begrenses deltagelsen da dette kun er en offisiell kastøvelse
for veteraner. Vektkast bør innføres som en offisiell
øvelse både innendørs og utendørs slik den er i mange sammenlignbare land. Sverige har vektkast som
en del av det offisielle programmet i innendørs SM,
mens våre danske naboer har vektkast som en offisiell
utendørsøvelse i det danske mesterskapet. I USA er
vektkast en stor innendørsøvelse. Ved å innføre vektkast som en offisiell øvelse, vil også langkasterne få
en gren de kan delta i og prioritere innendørs. Hittil

har langkasterne blitt henvist til kule evt. sprint/hopp
i norske innendørsmesterskap.
Vi henstiller til Sentralstyret om innføre vektkast som
øvelse i UM innendørs.
Lovutvalget vil peke på at offisielle norske rekorder med få unntak, som alle er historisk betingede,
kun føres i øvelser hvor det er offisielle verdens-og
europarekorder og offisielle mesterskap for senior.
Lovutvalget er derfor uenig i pkt. A.
Sentralstyret er uenig i forslaget.
Når det gjelder pkt. B vil lovutvalget vil peke på at
før et slikt mesterskap realiseres, så må det foreligge en fast spesifikasjon for den kastredskapen
som skal brukes. Slik spesifikasjon foreligger ikke
i dag når det gjelder innendørs. Lovutvalget vil
dessuten peke på sikkerhetsaspektet ved utførelsen av en slik øvelse, spesielt innendørs. Lovutvalget forutsetter også at halleierne det gjelder godtar
en slik øvelse. Inntil disse spørsmål er avklart vil
Lovutvalget være uenig i forslaget.
Sentralstyret er uenig i forslaget.

15. Sentralstyret foreslår endring i NMreglementes pkt. 17 – Refusjon av reiseutgifter.

Sentralstyret foreslår å sløyfe reisefordeling i mesterskap utenom Hovedmesterskapet. I effekt vil de si at
det foreslås å sløyfe pkt. 17.1-3 og at tidligere pkt.
17.4 omnummereres til en del av hovedpunktet og tittelen omnavnes til ”Reisetilskudd ved Hovedmesterskapet”.
Sentralstyret vil vurdere endring av startkontingenten
i de mesterskap hvor en andel er gått til reisefordeling. Startkontingenten er en del av NM-reglementet
som fastesettes av Sentralstyret.
Begrunnelse:
Reisefordelingen til Norske Mesterskap utenom
Hovedmesterskapet utgjør en stadig mindre andel av
de reelle reisekostnadene lagene har til disse mesterskapene. I 2001 var reisefordelingen 122’ av et søknadsbeløp på 219’. I 2007 var disse beløpene 170’ av
et søknadsbeløp på totalt 501’, og 2008 190’ av 601’.
Samtidig er det relativt små beløp som fordeles.
Søknadsprosessen relativt tidkrevende og det samme
er behandlingen av disse sentralt. Man vil med andre
ord spare mye administrasjon.
Ordningen er også relativ vanskelig å forstå og i tillegg uforutsigbar med hensyn til hva man vil få igjen.
Ordningen er ett nullspill der man innbetaler en viss
sum som fordeles ut igjen på en annen måte.
Reduserer man startkontingenten vil med andre ord
samtlige klubber spare noe på dette.
Lovutvalger har ingen merknader til forslaget.
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16. Sentralstyret foreslår endring i bestemmelsen Autorisasjon av dommere
og startere.
– Dommere og funksjonærer.

Ved approberte stevner skal det benyttes autoriserte
dommere i følgende posisjoner: Stevneleder, overdommer, dommer og tidtakersjef.
Det skal være minst 1 autorisert dommer i hver teknisk øvelse.
Stevneleder og overdommere ved landskamper, norske mesterskap, internasjonale stevner, nasjonale elitestevner og landsdelsmesterskap skal være forbundsdommere.
Ved landskamper, norske mesterskap, internasjonale
stevner, nasjonale elitestevner og landsdelsmesterskap skal det benyttes starterteam. Ved øvrige banestevner bør skal det benyttes autoriserte startere.
Forslaget trer i kraft 1. januar 2010.
Begrunnelse:
Sentralstyret er enig med Dommerutvalget i at startere i alle godkjente banestevner skal være autoriserte,
hvilket i stor grad er overensstemmende med dagens
praksis.
Lovutvalget er enig i forslaget.

17. Strindheim IL foreslår endring i NMreglementes pkt. 22.2 – Mesterskap og
øvelser. Gjelder også UM-reglement og
veteranmesterskap.

Distanser i NM terrengløp kort løype.
UM: Jenter/gutter 15-17 år 2 3 km.
NM Junior: Kvinner/menn 18-19 år 2 3 km.
NM Senior kvinner: 2 3 km.
NM senior menn: menn 3 4 km.
NM Kvinner veteran alle klasser 2 3 km.
NM Herrer veteran alle klasser 3 4 km.
Begrunnelse:
Distansene er i dag ikke rettferdig mellom de forskjellige klassene i forhold til alder. Når UM og juniorklassene har samme distanse (2 km) har vi sett ved
flere arrangement at de beste 17 åringene stiller i juniorklassen, noe som er sportslig uheldig. Status som
Ungdomsmester mister også dermed verdi.
På landsbasis har vi mange lovende og sterke junio-
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rer, disse bør møtes på samme distanse. Med 2 km
som nå velger de beste juniorene å gå over til 3 km
som er en uheldig utvikling for juniorene, reduserer
kvaliteten og antallet. Dette fører til et ønskelig og
klarere skille mellom junior og senior. Endringene
harmonerer bedre med distansene i NM terrengløp på
høsten i tillegg til internasjonale distanser i terrengVM/EM.
Lovutvalget har ingen merknader.
Sentralstyret er uenig i forslaget.

18. Aurland IL foreslår

Aurland IL gjer med dette framlegg om at UM i motbakkeløp vert avvikla for kl. 15 år og eldre frå 2009.
Arrangementet bør leggjast til NM i motbakkeløp for
U-23, senior og veteran.
Begrunnelse:
Praksis viser at det er god deltaking i ulike motbakkeløp i yngre aldersklassar. Arrangement av denne typen
er dessutan eit ypperleg møtepunkt for friidrettsfolk,
orienteringsløparar og langrennsløparar. Noreg stiller
også juniorlag i VM og EM….
For utøvarar i aldersgruppa 15-19 år vil UM i motbakkeløp bli eit kjempeflott supplement til dei meisterskapa som alt er. Utøvarane i denne alderen har godt
av allsidig aktivitet, nye utfordringar og variasjon.
Noreg har i dag mange godt innarbeidde motbakkeløp, og arrangøren av norsk meisterskap i 2009 vil
heilt sikkert kunne ta inn klassane frå 15 år på strak
arm.
Lovutvalget vil peke på at øvelsene i UM normalt
fastsettes av Sentralstyret. Lovutvalget vil sterkt
anbefale at denne ordningen fortsetter. Lovutvalget vil derfor foreslå at dette forslaget oversendes
Sentralstyret uten realitetsbehandling. Lovutvalget vil dessuten peke på at med unntak for UMs
hovedstevne utendørs, så er alle mesterskap i 19årsklassen offisielle juniormesterskap, ikke Ungdomsmesterskap. Ved innføring av et UM her vil
aldersklassene i mesterskapene skape ytterligere
forvirring. Lovutvalget vil derfor foreslå at forslaget avvises.
Sentralstyret slutter seg til Lovutvalgets uttalelse
og er uenig i forslaget.

Egne notater:
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