For forhandlingene er satt opp følgende
tidsskjema:
Lørdag 2. april:
Kl. 10.30-13:00 Forhandlinger
Kl. 13.00-14.00 Lunsj
Kl. 14.00-16.00 Forhandlinger
Kl. 16.00-16.30 Pause
Kl. 16.30-18.00 Forhandlinger
Kl. 20.00
Middag
Søndag 3. april:
Kl. 09.00-11.00 Forhandlinger
Kl. 11.00-11.30 Pause
Kl. 11.30-13.00 Forhandlinger
Kl. 13.00-14.00 Lunsj
Kl. 14.00-15.30 Forhandlinger
Forside: Andreas Thorkildsen
(Foto: Scanpix)
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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 11. mars 2005.

Sakliste
1. Åpning.
2. Godkjenne de fremmøtte representantene.
3. Godkjenning av sakliste og forretningsorden.
4. Valg av Tingets funksjonærer.
5. Sentralstyrets og utvalgenes beretninger.
6. Aktuell debatt: Talentutvikling og Toppidrett.
7. Regnskap 2003 og 2004.
8. Rammebudsjett.
9. Innkomne forslag.
10. Valg.
11. Tilsetting av revisor.

Forretningsorden
1.
2.

3.

4.

Friidrettstinget ledes av to valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelse av møtet.
Protokoll føres av de valgte sekretærer som seg imellom fordeler arbeidet.
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.
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.
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.

I Sentralstyrets beretning 2003 og 2004
1. Styrer, utvalg, administrasjon.
1.1 Sentralstyret
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim – President
Tore Hordnes, IL Bjarg - Visepresident
Ansvar: Økonomi
Tormod Antonsen, Spydeberg IL
Ansvar: Anlegg, Teknisk
Gro Næsheim-Bjørkvik, IL Skjalg
Ansvar: Barn og Ungdom.
Jarle Eik, Møre og Romsdal FIK
Ansvar: Ansattes representant
Ragnar Eimhjellen, Gloppen FIL
Ansvar: Strategisk utvikling
Eystein Enoksen, IK Tjalve
Ansvar: Toppidrett
Veslemøy Hausken, IK Tjalve
Ansvar: Talentutvikling
Hilde Stokke, Rana FIK
Ansvar: Kompetanse og utdanning
Charlotte Svensen, Tønsberg FIK
Ansvar: Ungdomsrepresentant

1.2 Landsstyret
Sentralstyret:
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim - President
Tore Hordnes, IL Bjarg - Visepresident
Tormod Antonsen, Spydeberg IL
Gro Næsheim-Bjørkvik, IL Skjalg
Jarle Eik, Møre og Romsdal FIK
Ragnar Eimhjellen, Gloppen FIL
Eystein Enoksen, IK Tjalve
Veslemøy Hausken, IK Tjalve
Hilde Stokke, Rana FIK
Charlotte Svensen, Tønsberg FIK
Kretsrepresentanter:
Akershus: Renate Frimann Pedersen, Minerva IS
Aust-Agder: Torbjørn Aas, IL Sørild
Buskerud: Runolv Stegane, Sigdal FIK
Finnmark: Nils-Peder Eriksen, IL Nordlys

Hedmark: Jan Narvesen, Kongsvinger IL
Hordaland: Anne Sofie Dreyer Skre, Bergens Turnforening
Møre og Romsdal: Elisabet Grimstad Kirkebø, Hareid IL
Nordland: Gunnar Pedersen, Bodø FIK
Nord-Trøndelag: Marvin Hansen, Grong IL
Oppland: Egil Kjæreng, Lillehammer IF
Oslo: Nils-Johan Waldenstrøm, SK Vidar
Rogaland: Victor Øvregaard, IL Skjalg
Sogn og Fjordane: Torgeir Urdahl, Syril IL
Sør-Trøndelag: Anne Sophie Hunstad, Nidelv IL
Telemark: John-Espen Jacobsen, SK Snøgg
Troms: Arne-Hugo Hansen, Tromsdalen UIL
Vest-Agder: Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL
Vestfold: Tore Johansen, Tjølling IF
Østfold: Tone Lima, Askim IF
Øvrige representanter:
Lovutvalgets leder: Egil Gulliksen, Høvik IF
Vararepresentant for ansatte: Sentralstyret: Trond Håvard Brunes, Administrasjonen
Eliteklubbenes forening: Odd Bergh, Tønsberg FIK
Trenerforeningen: Lars Ola Sundt, IK Tjalve
Landslagsutøverne: Sigvor Melve, IL i BUL, Hanne Ringnes, IK Tjalve (fra høst 2004), Mari
Bjone IL i BUL (til høst 2004)
Representanter uten stemmerett:
Kontrollutvalgets leder: Eiliv Gjesdal, FIK BFG Fana
Dommerutvalgets leder: Sverre Tvedt, IL Norna-Salhus

1.3 Tingvalgte utvalg
Appellutvalget:
Tor Solem, IL Tyrving (leder)
Reidun Corneliussen, Ready
Dag Rasmussen, Fana IL
Per Kåre Hage, Ranheim IL (vararepresentant)
Arnt Heggelund, Jægervatnet IL (vararepresentant)
Domsutvalget:
Alf Einar Fornes, Namsen FIF (leder)
Hilde Lombnæs, IL i BUL
Geir Pedersen, FIK BFG Fana
Laurits Heskje, Bryne FIK (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:
Egil Gulliksen, Høvik IF (leder)
Knut Alme, Oslo Politis IL
Geir Evensen, FIK BFG Fana

Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF
Siri Hemstad Tørvold, IL Tyrving
Odd Bratt, Oppsal IF (vararepresentant)
Camilla Fiskevoll, SK Vidar (vararepresentant)
Valgkomitéen:
Thor Gjesdal, FIK BFG Fana (leder)
Anne Sophie Hunstad, Nidelv IL
Tore Pedersen, Bodø FIK
Peter Prydz, FIK Stein
Ragnhild Holmen Waldahl, IK Tjalve

1.4 Styreoppnevnte utvalg
Anleggsutvalget:
Haakon Endreson, Stabæk IF (leder)
Kjellaug Eik, Vågsbygd IL
Egil M. Kristiansen, Ottestad IL
Finn Skram, IL i BUL
Tormod Antonsen, Sentralstyret/Spydeberg IL
Ole Petter Sandvig, Administrasjonen
Barne-og Ungdomsutvalget:
Gro Næsheim-Bjørkvik, Sentralstyret/IL Skjalg (leder)
Frode Englund, IL i BUL
Jan Arle Sletten, T&IL Hovding
Charlotte Svensen, Sentralstyret/Tønsberg FIK
Ragnhild Holmen Waldahl, IK Tjalve
Trond Håvard Brunes, Administrasjonen
FIFUK (Fri-idrettsforbundets Ungdomskomité)
Tore Pedersen, Bodø FIK (leder til høst 2004)
Charlotte Svensen, Sentralstyret/Tønsberg FIK (leder fra høst 2004)
Tale Brenna, Brandbu IF
Anders G. Pettersen, Bodø FIK
Ingrid Ness Rolland, Tingvoll FIK
Bjørnar Sørensen, Brandbu IF
Knut Inge Sletten, T&IL Hovding
Trond Håvard Brunes, Administrasjonen
Forbundsdommerutvalget:
Sverre Tvedt, IL Norna-Salhus (leder)
Odd Bratt, Oppsal IF
Kjell Grøndahl, Kongsberg IF
Astri Herzeth, Hakadal IL
Kjell Steen, Asker Skiklubb
Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF
Lene Jorun Varlo, Modum FIK
Ole Petter Sandvig, Administrasjonen
Serieutvalget:
Bjørge Pedersen, Horten FIK (leder)
Petter Wessel, Nittedal IL
Assosierte medlemmer:

Tore Bredesen, SK Snøgg
Helge Brueland, IL Skjalg
Stein Fossen, IL Fri
Arnt Heggelund, Jægervatnet IL
Kjell Olav Storflor, Hegra IL
Bjørn Øglænd, Hinna IL
Statistikk-og Rekordutvalget:
Jo Nesse, Stabæk IF (leder),
Tore Johansen, Kjelsås
Jan Jørgen Moe, IK Tjalve
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve
Teknisk komité:
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve (leder),
Egil Gulliksen, Høvik IF (Lovutvalget),
Jo Nesse, Stabæk IF (Statistikk-og Rekordutvalget),
Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (Forbundsdommerutvalget)
Toppidrettsutvalget:
Eystein Enoksen, Sentralstyret/IK Tjalve (leder)
Odd Bergh, Tønsberg FIK, Eliteklubbenes forening
Mari Bjone, Landslagsutøverne
Kjell Magne Ebbesvik, IL Norna-Salhus, klubbrepresentant
Veslemøy Hausken, Sentralstyret/IK Tjalve
Lars Ola Sundt, Trenerforening
Ketil Tømmernes, Administrasjonen
Utdanningsutvalget:
Hilde Stokke, Sentralstyret/Rana FIL (leder)
Mari Bjone, IL i BUL
Eystein Enoksen, Sentralstyret/IK Tjalve
Jon B. Fjeld, Søgne IL
Anne Sofie Dreyer Skre, Bergens Turnforening
Trond Håvard Brunes, Administrasjonen
Veteranutvalget:
Knut Henrik Skramstad. Kongsberg IF (leder fra 1. juni 2004)
Svein Høilo, Oslo IL (leder til 1. juni 2004)
Knut Alme, Oslo Politis IL
Inger Austbø, Kongsberg IF
Grete Rivenes, Gjøvik IF
Leif Sommer, DNL
Kjartan Sølvberg, Sandefjord Turn-& IF

1.5

Internasjonale verv

IAAF Cross Country Commission
Ingrid Kristiansen, IL I BUL
IAAF Working Group Golden League
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim
EAA Honorary Life Member

Hans B. Skaset, Kolbotn IL
EAA Stadia Working Group
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve
Euromeetings
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim (President)
Internasjonale tekniske funksjonærer:
EAA har for tiden følgende norske dommere oppnevnt som ATO:
Knut Alme, Oslo Politis IL
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve

1.6

Administrasjon

Følgende har i perioden vært ansatt i den sentrale administrasjonen:
Siri Brunborg - Barne-og Ungdomskonsulent. Permisjon fra 1.12.2002 til 10.11.2003.
Trond Håvard Brunes – Vikar barne-og ungdomskonsulent fra 1.4.2003 til 10.11.2003.
Seksjonsleder barn og ungdom fra 11.11.2003.
Arnhild H. Hartvedt - Administrativ leder idrett.
Kjetil Hildeskor – Generalsekretær fra 1.4.2003.
Trond Knaplund – Utviklingsansvarlig fra 15.3.2003
Berit Nøbben - Økonomikonsulent. Permisjon fra 1.11.2002 til 15.4.2004.
Ole Petter Sandvig - Teknisk konsulent.
Roar Uglem – Regnskap og økonomiforvaltning. Vikar fra 1.10.2002 til 15.4.2004.
Ketil Tømmernes – Landslagssjef. Sportssjef fra 1.10.2004.
Den sentrale administrasjonen i Norges Fri-idrettsforbund består pr.1.3.2005 av:
Generalsekretær: Kjetil Hildeskor
Adm leder idrett: Arnhild H. Hartvedt
Seksjonsjef barne-og ungdom: Trond Håvard Brunes
Sportssjef: Ketil Tømmernes
Teknisk konsulent: Ole Petter Sandvig
Utviklingsansvarlig: Trond Knaplund
Økonomikonsulent: Berit Nøbben
Prosjektleder med hjemmekontor:
Karin Eftedal (TineStafetten, Friidrettens Dag, Regionale Ungdomsleker)
Kretsenes daglige ledere og andre ansatte i perioden:
Akershus: Vidar Rasmussen
Aust-Agder: Torfinn Grøsle# (Til 31.12.2004)
Aust-Agder: Tor Ingvar Njerve# (felles stilling med Vest-Agder fra 1.12.2004)
Aust-Agder: Elke Udelhoven# Aktivitet og klubbutvikling. (felles stilling med Vest-Agder fra
1.12.2004)
Buskerud: Rolf Justad
Finnmark: Ingvild Steinheim# (Felles stilling med Troms) (Til 30.6.2004). For tiden ingen
ansatt.
Hedmark: Sven Amundrud

Hordaland: Norunn Rise (Permisjon 1.12.2003-1.7.2004 – arbeidet som prosjektleder Bislett
Games)
Hordaland: Sigrun Sundqvist Torp (Vikar 1.12.2003-1.7.2004)
Møre og Romsdal: Jarle Eik
Nord-Trøndelag: Geir Nordtømme
Nordland: Tore Strand# (til 31.1.2003)
Nordland: Ingunn Hoset# (fra 15.8.2003)
Oppland: Sonni Sangnes#
Oslo: Knut Alme (fra 1.8.2003)
Oslo: Unni Helland# Prosjektansvarlig
Rogaland: Hilde Hegland#
Sogn og Fjordane: Odd Skrede (til 31.3.2003)
Sogn og Fjordane. Sigrid Sundquist Torp (fra 1.1.2003 til 31.1.2004)
Sogn og Fjordane: Narve Heggheim (fra 1.2.2004)
Sør-Trøndelag: Trond Håvard Brunes ** (til 31.3.2003 – Permisjon 1.4.2003-10.11.2003)
Sør-Trøndelag: Ellen Strøm#** (Vikar 1.4.2003 - 31.12.2003)
Sør-Trøndelag: Katarina Hoff# (fra 1.1.2004)
Telemark: Karin Eftedal (felles stilling med Vestfold) (Permisjon til 31.7.2003)
Telemark: Lars-Magne Klovning# ** (felles stilling med Vestfold) (Vikar til 31.7.2003) (Fra
1.8.2003)
Troms: Ingvild Steinheim# (felles stilling med Finnmark) (til 30.6.2004). For tiden ingen
ansatt.
Vest-Agder: Tor Ingar Njerve# (felles stilling med Aust-Agder fra 1.12.2004)
Vest-Agder: Elke Udelhoven# (felles stilling med Aust-Agder fra 1.12.2004)
Vestfold: Karin Eftedal (felles stilling med Telemark) (Permisjon til 31.7.2003)
Vestfold: Lars-Magne Klovning# ** (felles stilling med Telemark) (Vikar til 31.7.2003) (Fra
1.8.2003)
Østfold: Tonje Antonsen#
(* Vikar, **Engasjement, # Ikke full stilling).
Det er til sammen 12,64 årsverk i friidrettskretsene som Norges Fri-idrettsforbund har
arbeidsgiveransvar for.
Faggrupper
Mellom og langdistanse:
Gruppeleder - Johan Kaggestad 2003 og 2004
Fagansvarlig - Leif Inge Tjelta 2003 og 2004
Fagansvarlig – Erling Askeland 2003 og 2004
+ 11 trenere
Mangekamp:
Gruppeleder og Fagansvarlig – Olav Magne Tveitå 2003 og 2004
+ 5 trenere
Hopp:
Gruppeleder - Terje Totland 2004
Fagansvarlig – Adrian Proteasa 2003 og 2004
Fagansvarlig – Dan Simion 2003 og 2004
Fagansvarlig – Anker Thomsen 2003
+ 4 trenere
Kast:
Gruppeleder – Anders Hoff/Pål Berntsen 2003/2004

Fagansvarlig – Lars Ola Sundt 2003 og 2004
Fagansvarlig – Trond Ulleberg 2004
+5 trenere
Sprint-Hekk-Stafett
Gruppeleder – Trond Knaplund 2003 og 2004
Fagansvarlig - Leif Olav Alnes 2003 og 2004
Fagansvarlig - Petar Vukicevic 2003 og 2004
+6 trenere
Medisinsk støtteapparat
Thor Øystein Endsjø – leder og lege
Eirik Lager – fysioterapeut senior
Klas Eliasson – fysioterapeut senior
Vibeke Røstad – fysioterapeut junior
Jens Ivar Brox – lege junior
I tillegg har Birger Hermansen vært med juniorlandslaget som fysioterapeut
ved behov.

1.7 Prosjekt-og Arbeidsgrupper
Tinestafetten
Prosjektledelse
Karin Eftedal
Friidrettens dag
Prosjektledelse
Karin Eftedal
Regionale Ungdomsleker
Prosjektledelse
Karin Eftedal
Team DnB elitegruppe 2003
Karl Johan Rasmussen (f. 101073), Haugesund (maraton). Trener Jon Udal
Marius Bakken (f.270378), Runar (5000 m). Trener Eystein Enoksen
Benjamin Jensen (f. 130475), Tjalve (tikamp). Trener Olav Magne Tveitå
Andreas Thorkildsen (f. 010482), SK Vidar (spyd). Trener Åsmund Martinsen
Team DnB øvelsesgrupper 2003
Kast:
Paul Solberg (f. 300680), Norna Salhus (Spyd)
Eva Danielsen (f. 160781), Tjalve (Slegge)
Einar Kristian Tveitå (f.220273), BUL (Diskos)
Gjøran Sørli (f. 030678), Tjalve (Kule)
Mona Holm (f. 050883), Norna Salhus (Slegge)
Gunnar Åsvestad (f. 051183), Spydeberg (Diskos)
Hopp:
Tom Erik Olsen (f. 201074), Norna Salhus (Stav)
Ketill Hanstveit (f. 021173), Norna Salhus (Tresteg)

Anne Gerd Eieland (f. 281282), Iveland (Høyde)
Thomas Mellin-Olsen (f. 081177), Gular (Lengde)
Sprint-hekk-stafett:
John Ertzgaard (f. 180677), Raufoss (100 m/ 200 m)
Anne Cathrine Bakken (f. 250583), Tjalve (Sprint)
Ragnar Bergheim (f. 190682), Norna Salhus (400 hekk)
Mellom og langdistanse:
Stine Larsen (f. 051175), BFG Fana (Maraton)
Bente Landøy (f. 161272), Haugesund (10 000 m)
Ragnhild Kvarberg (f. 230381), Ren-Eng (1500 m)
Trine Pilskog (f. 011272), Tjalve (1500 m)
Kristin Roset (f. 221079), Gloppen (1500 m)
Jim Svenøy (f. 220472), SK Vidar (3000 m H)
Bjørnar Kristensen (f. 260182), Sandnes (3000 m H)
Mangekamp:
Hans Olav Uldal (f.161282), Grane
Bjørn Sigurd Sommerfeldt (f. 290583), Hellas
Synne Husby Rostad (f. 011083), Steinkjer
Team DnB NOR elitegruppe 2004
Andreas Thorkildsen, SK Vidar (f. 010482) (spyd)
Marius Bakken, Runar (f. 270378) (5000 m)
Anne Gerd Eieland, Iveland (f. 281282) (høyde)
Stine Larsen, BFG Fana (f. 051175) (maraton)
Ingvill Maakestad, Korlevoll (f. 070881) (1500 m)
Team DnB NOR øvelsesgrupper 2004
Kast:
Gjøran Sørli, Tjalve (f. 030678) (kule og diskos)
Ronny Nilsen, Norna Salhus (f.070571) (spyd)
Grete Etholm Snyder, Tjalve (f. 250176) (diskos)
Elin Isane, Gloppen (f. 180475) (diskos)
Eva Danielsen, Tjalve (f. 160781) (slegge)
Gaute Myklebust, Norna Salhus (f .290479) (diskos)
Einar Kristian Tveitaa, Fri (f. 220273) (diskos)
Mellom-/langdistanse
Trine Pilskog, Hareid (f. 011272) (1500 m)
Kristin Roset, Gloppen (f. 221079) (800 m)
Ragnhild Kvarberg, Ren-Eng (f. 230381) (1500 m)
Siri Merete Espin, Norna Salhus (f. 060776) (5000 m)
Bente Landøy, Haugesund (f. 161272) (5000 m)
Susanne Wigene, Tjalve (f. 120278) (5000 m)
Jim Svenøy, SK Vidar (f. 220472) (hinder)
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes (f. 260182) (hinder)
Liv Miriam Nordtømme, Steinkjer (f. 250684) (800 m)
Karl Johan Rasmussen, Haugesund (f. 101073) (maraton)
Hopp:
Thomas Mellin Olsen, Gular (f. 081177) (lengde)
Tom Erik Olsen, Norna Salhus (f. 201074) (stav)

Sprint-Hekk-Stafett:
John Ertzgaard, Raufoss (f. 180677) (100/200 m)
Ragnar Bergheim, Norna Salhus (f. 190682) (400 m hekk)
Anne Cathrine Bakken, Tjalve (f. 250583) (sprint)
Mangekamp:
Benjamin Jensen, Norna Salhus (f. 130475)
Hans Olav Uldal, Grane (f. 161282)
Knut Harald Sommerfelt, Hellas (f. 130779)
Trond Høiby, Tjalve (f. 240173)
Bjørn Sigurd Sommerfelt, Hellas (f. 290583)
Utviklingslandslaget 2004
Gutter U23
Joachim Brøndbo, Mosvik IL, - 27.03.85 - Mellom-Lang
Kjetil Måkestad, IL Korlevoll-Odda - 16.06.85. - Mellom-Lang
Ståle Ingebrigtsen, FIL AKS-77.-.24.05.84.-.Kast
Gunnar Åsvestad, Spydeberg IL.-.05.11.83.-.Kast
Steffen Nerdal, BFG Fana.-.22.02.85.-.Kast
Bjørn Sigurd Sommerfeldt, IF Hellas.-.29.05.83.-.Mangekamp

Jenter U23
Anne Cathrine Bakken, IK Tjalve.-.25.05.83.-.Sprint-Hekk
Nina Katrine Brandt, Steinkjer FIK.-.02.11.85.-.Sprint-Hekk
Liv Miriam Nordtømme, Steinkjer FIK.-.25.06.84.-.Mellom-Lang
Thale Glomsrød, Fredrikstad IF.-.23.03.84.-.Sprint-Hekk + Hopp
Margrethe Renstrøm, Iveland.-.21.03.85.-.Hopp
Mona Holm, IL Norna-Salhus.-.05.08.83.-.Kast
Synne Husby Rostad, Steinkjer IL.-.01.10.83.-.Mangekamp
Elin Marvik, Haugesund IL.-.16.06.83.-.Mangekamp

Gutter U20
Espen Ellingsen, IL Norna-Salhus.-.22.12.86.-.Sprint-Hekk
Jørgen Hasle Johansen, Larvik TIF.-.24.01.86.-.Mellom-Lang
Thomas Stave Gabrielsen, Kristiansand IF.-.21.10.86.-.Mellom-Lang
Martin Hæreid, Horten FIK.-.25.04.86.-.Hopp
Atle Fosselie, Kristiansand IF.-.14.03.86.-.Kast

Jenter U20
Elisabeth Slettum, IL Skjalg.-.31.08.86.-.Sprint-Hekk
Christine Næsheim-Bjørkvik, IL Skjalg.-.09.09.86.-.Sprint-Hekk + Hopp
Henriette Thorvaldsen, IL Skjalg.-.29.06.87.-.Sprint-Hekk
Thea Oppegaard,BUL.-.21.12.87.-.Sprint-Hekk
Marie Hagle, Fredrikstad IF.-.17.02.87.-.Sprint-Hekk
Christina Vukicevic, Ski IL.-.18.06.87 Sprint-Hekk
Christine Skodvin, Ski IL.-.01.06.87.-.Sprint-Hekk
Vibecke Brun, IL I BUL-.-25.04.86.-.Sprint-Hekk + Hopp
Stine Tomb, Trondheim Friidrett.-.27.06.86.-.Sprint-Hekk
Marte Elden, Namdalseid IL.-.04.07.86.-.Mellom-Lang
Kari-Anne Myhre, Verdal FIK.-.19.02.86.-.Mellom-Lang
Stine Kufaas, Trondheim Friidrett.-.07.04.86.-.Hopp
Øyunn Grindem, IL Sandvin.-.11.11.87.-.Hopp
Christine Lia, IF Hellas .-.05.05.88.-.4x100m Stafett
Cathy Nyarkoh, Selsbakk IF.-.06.01.88.-.4x100m Stafett

2. Hovedinnsatsområder i norsk friidrett i perioden
2.1 Beretning Toppidrett
Norsk Friidrett leverte gull i OL i 2004 med Andreas Thorkildsen i spyd. Hardt og
tålmodig arbeid over tid av trener Åsmund Martinsen og Andreas gjorde det store talentet og
juniorverdensrekordholder til verdens beste spydkaster i 2004. I tillegg til OL gullet er også
Andreas ranket som nummer 1 i verden når vi går ut av 2004. For merkevaren Norsk Friidrett
betyr gullet utrolig mye. Vi er 1 av 8 nasjoner som har tatt gull i de 3 siste Olympiske leker i
Friidrett.
2003 ble innledet med grundig analyse av nå situasjonen til norsk friidrett. Analysen tok
utgangspunkt i to 3-årsperspektiv, der vi i årene 2003-2004-2005 skulle bygge opp en gruppe
utøvere som evner å levere resultater blant de 8 beste i internasjonale mesterskap. En ny 3 års
fase 2006-2007-2008 skal løfte noen av disse ytterligere ett hakk opp til medaljenivå. Dette
ble vedtatt på tinget i 2003. Analysen ble gjort av landslagsledelsen sammen med utøvere,
trenere og klubbledere og var fundamentet for de strategiske valgene som ble gjort. Det ble og
brukt kjent forskningsmateriale og kunnskap fra norsk toppidrett for øvrig. Ut fra ressurser og
den definerte nå situasjonen ble følgende strategiske hovedarbeidsområder valgt:
 Optimalisering.
 Kvalitetssikring.
 Faggruppene.
 Medisinsk oppfølging.
Vi følger opp utøverne gjennom Landslaget som består av elitegruppen +øvelsesgruppene.
Målsettingen med de to nevnte fasene er at vi i 2005 skal ha 2-3 utøvere blant de 8 beste i
Helsinki VM, og at vi i 2008 skal ta 2-3 medaljer i Beijing OL.
Optimalisering:
Med optimalisering mener vi 100 % tilretteleggelse for at utøver og personlig trener, noe
som er helt nødvendig for å hevde seg i toppen i internasjonal friidrett. Dette klarer vi kun å
gjøre for en liten gruppe utøvere. De får plass i elitegruppen. Det var i 2003 4 utøvere i
elitegruppen og i 2004 5 utøvere i elitegruppen. Her 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? Det bryter vi ned på den enkelte utøver og gjennom grundige gjennomganger så
optimaliserer vi rundt utøver og trener.
I øvelsesgruppene så velger vi på generell basis å fokusere på kvalitetssikring, medisinsk
oppfølging og internasjonal matching for utøverne våre. Vi hadde 24 utøvere i
øvelsesgruppene i 2003 og 27 utøvere i øvelsesgruppene i 2004.
Kvalitetssikring:
Faggruppene har ansvaret for kvalitetssikring av treningsopplegget for utøvere på
landslaget og utviklingslandslaget. Våre virkemidler for kvalitetssikring 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. 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.
4. Konkurranser: Sier seg selv.

5. 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 spisskompetanse som skal stille de
korrekte spørsmålene og bidra til at vi holder oss på ”stø kurs”.
Faggruppene:
Ledes av gruppeleder med fagansvarlige som støttespillere. Består av trenere til utøvere på
landslaget og utviklingslandslaget. I 2003 ca 40 trenere og i 2004 ca 50 trenere. Listen er
ramset opp under punktet administrasjon.
Hovedoppgaven til faggruppene er å kvalitetssikre treningsopplegget til utøvere på
landslaget og utviklingslandslaget, samt å sikre kompetanseflyten i organisasjonen.
Medisinsk oppfølging:
I 2003 var 70 % av landslaget ute med skader eller sykdom i 3 uker eller mer
sammenhengende. Det betyr at vi tapte masse god trening som følge av dette. Vi har prioritert
dette høyt for å sikre at vi får trent nok. I 2004 sank dette tallet til under 50 %.
Vi har prioritert medisinsk oppfølging.
Medisinsk ansvarlig: En funksjon som blir målt på skadesituasjonen blant
landslagsutøverne. Thor Øistein Endsjø er engasjert som medisinsk ansvarlig. Skal ha
kjennskap til og kunnskap om skadesituasjonen til utøvere på landslaget.
Fysikalsk forebyggende: Vi engasjerte Klas Eliasson inn mot en gruppe på 18 utøvere i
2004 for å få et klarere årsaksbilde til skadene. Klas fant at støttemuskulaturen i buk og rygg
er generelt dårlig trent og er en av årsakene til at vi har så mange skader. Dette gir ofte skader
i hamstring, lyske og akilles.
Oppbygging av regionalt nettverk: Fysioterapeut og lege i Tromsø, Trondheim, Bergen,
Stavanger, Kristiansand og Oslo som utøvere som ikke har et godt apparat i klubbene kan
benytte seg av.
Økonomi: Vi dekker en del av regningen for utøverne i de nevnte områdene.
I 2004 arrangerte vi en internasjonal samling i Nice, Frankrike for våre beste utøvere.
Hensikten var å sørge for en optimalisert samling med fokus på.
 Treningsfasiliteter
 Restitusjon
 Medisinsk oppfølging
 Teambygging
Vi fikk mange gode erfaringer og dette vil være et viktig virkemiddel i fremtiden og et
tiltak som vi vil gjenoppta når økonomien tillater det.
Vurdering av resultater:
2003:
Årets høydepunkt var Ingvill Måkestads bronsemedalje i U23 EM i Polen, Andreas
Thorkildsen for første gang i en finale i et internasjonalt seniormesterskap (nr. 11) og Stine
Larsens seier i tøffe Torino maraton med 2.27.12. Vi hadde flere utøvere som hevdet seg på
verdensstatistikken og så en klar positiv tendens som kom for alvor i 2004. I Europacupen
holdt mennene plassen i 1.divisjon og kvinnene ble værende i 2.divisjon. Vi var ikke fornøyd
med resultatene og nådde heller ikke målsettingene i 2003. Det ble satt 3 norske rekorder:
Susanne Wigene (3000 m hinder), Hanne Lyngstad (3000 m hinder) og Atle McAdam (400 m
hekk)
2004:

OL Gull i spyd (Andreas Thorkildsen)

Nr.1 på verdensrankingen i spyd (Andreas Thorkildsen)

Nr. 1 på 5000 meter i Europa (Marius Bakken).

2 super Grand Prix seire (Andreas Thorkildsen).




5 utøvere blant de 20 beste på verdensstatistikken hvorav 4 i mesterskapsøvelser
Veldig god utvikling på verdensstatistikken med flere utøvere som plasserer seg høyt
oppe. Er på 2000 nivå mht. verdensstatistikken. Spesielt god utvikling på mellom og
langdistanse, der Marius Bakken, Trine Pilskog, Jim Svenøy, Susanne Wigene, Stine
Larsen, og en rekke juniorer markerer et veldig løft innen dette øvelsesområdet. Det er
heller ikke tilfeldig at det er her faggruppene og kvalitetsikringen har fungert best.
 4 utøvere med Norske rekorder: Hanne Lyngstad (3000 m hinder), Mona Holm
slegge), Susanne Wigene (3000 m hinder) og Marius Bakken 5000 m.
 Nedrykk for mennene i E-cup til 2. divisjon og opprykk for kvinnene til 1. divisjon.
Vi er ikke fornøyd med at vi ikke hadde flere finaleplasser i OL. Vi er likevel fornøyd med
sesongen sett under ett og dokumenterer at Norsk friidrett er i veldig klar fremgang.
Beretning talentutvikling
Ansvarlig for talentutvikling (Utviklingsansvarlig) startet i jobben 15. mars 2003.
Utviklingsansvarlig og sentralstyrets representanter Veslemøy Hausken og Eystein Enoksen
presenterte en modell for både sentral og regional talentutvikling i midten av 2003. Denne
modellen ble videreutviklet under 2003, og i 2004 ble trenerorganiseringen i Faggruppene
integrert i talentutviklingsmodellen.
Talentutviklingen fikk to hovedsatsingsområder:
1.
Sentral modell: Utviklingslandslaget. Utøvere (med sine trenere) i alderen 15-21 ble
etter resultatnivå nominert til sentrale satsingsprosjekt, enten til tiltak og samlinger i regi av
Faggruppene, eller tiltak og samlinger til forberedelser i forkant av aldersbestemte mesterskap.
2.
Regional modell: Regionale samlinger for trenere og utøvere initiert av kretsene.
Disse samlingene ble organisert av kretsene med faglig støtte fra Faggruppene.
Kriterier for Utviklingslandslaget ble etablert høsten 2003, hvor nivået for nominering ble
satt til ”bedre enn, eller i nærheten av, internasjonale resultatkrav for U20 og U23
mesterskap.” Nominering og uttak til laget er en kontinuerlig prosess gjennom sesongen. I
2004 var 32 utøvere (U23: 6 gutter og 8 jenter, U20: 5 gutter og 13 jenter) innom
Utviklingslandslaget. Hele ni utøvere gjorde opprykk til landslaget etter endt sesong (tre
gutter og seks jenter).
For sesongen 2005 er 26 utøvere nominert til Utviklingslandslaget (U23: fire gutter, ingen
jenter, U20: seks gutter og 16 jenter).
Det er også igangsatt to sentraliserte løft prosjekt; et for høyde kvinner (syv utøvere) og et
for sprint, hekk, og stafett kvinner og menn (17 utøvere). I disse prosjektene kommer da syv
utøvere i tillegg til landslag eller utviklingslandslagsutøvere.
Med tanke på talentutviking i et større perspektiv er den regionale modellen svært viktig å
videreutvikle. For å stimulere kretsene til flere tiltak ble det frigjort midler fra
aktivitetsmidlene fra Barne-og ungdomsbudsjettet i 2004, hvor midlene skulle gå til bruk av
ressurspersoner fra faggruppene til samlinger i regi av kretsene. Fra tre kretssamlinger med
innspill fra sentralt hold og faggrupper i 2003 økte det jevnt og trutt i 2004, og i de siste fire
månedene av 2004 ble det arrangert hele ti kretssamlinger med støtte fra faggruppene. I en
periode var pågangen så stor at enkelte samlinger måtte flyttes til andre datoer. En av
målsetningene for 2005 vil være å etablere en ”trenerpool” med flere trenere som kan være
tilgjengelige for kretssamlinger.
Resultatmessig har det vært gode tider på utviklingssiden. I 2003 sesongen deltok fire
utøvere i Europamesterskapet for juniorer (U20) i Tampere, Finland, hvor to nådde finaler.
Margrethe Renstrøm nr.10 i tresteg, og Ståle Ingebrigtsen nr. 11 i diskos. For øvrig ble
Steffen Nerdal nr. 16 i diskos, og Liv-Miriam Nordtømme nr. 20 på 800m (etter fall).
Til European Youth Olympic Festival 2003 i Paris, Frankrike, hadde Olympiatoppen
begrenset deltakelsen for friidrett til ti utøvere, men etter forhandlinger fikk vi øket dette til

tolv utøvere. I ettertid så vi at vi skulle hatt med femten utøvere. Det ble et historisk EYOF
mesterskap med norske øyne; hele ti finaler ble nådd hvor to endte med medaljer. Gull gikk
til Christina Vukicevic på 100m hekk, og bronse til Christine Næsheim-Bjørkvik på 400m
hekk. (Plasseringer: 1, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 16, 17, 19).
I nordisk juniorlandskamp og mesterskap U20 i Odense, Danmark ble det to gull, syv sølv,
og tre bronse. Gullmedaljene gikk til Marte Elden på 1500m og Ståle Ingebrigtsen i diskos.
2004 sesongen startet meget lovende med flere gode resultater fra utviklingsutøvere under
innendørs sesongen. Best i internasjonal sammenheng var hekketidene til Christine Lia og
Christina Vukicevic med 8,43 og 8,48 på 60m hekk (76,2cm), og de norske rekordene (senior
og junior) til Elisabeth Slettum på 100m med 11,84 og 200m med 23,66.
Sju utøvere, hvorav fire i individuelle øvelser deltok i Grosseto, Italia under VM for
juniorer (U20). Her løp Christina Vukicevic strålende på 100m hekk og fikk tilslutt en femte
plass i finalen. Hun presterte gode tider i alle løp med 13,56 i forsøk, 13,51 i semifinale, og
13,58 i finale, hvor løpene i semifinale og finale gikk i motvind. Tiden 13,51ga henne også
første plass på verdensstatistikken i 2004 for U18 utøvere.
I nordisk juniorlandskamp og mesterskap (U20) gikk den eneste norske gullmedaljen til
Øystein Engum Andersen på 3000m hinder, endog etter et fall i siste vanngrav. For øvrig ble
det totalt 13 medaljer (en gull, seks sølv, seks bronse) i mesterskapet.
Sesongen 2004 ble avsluttet med god norsk innsats på utviklingssiden i terrengløp. Det ble
tre medaljer under nordisk mesterskap for juniorer, hvor gullmedaljen gikk til tidligere ukjente
Ingun Opsal (hele 55 sekunder foran nr.2).
Ingun Opsal (født 1988) fortsatte sine gode prestasjoner under europamesterskapet for
juniorer (U20), hvor hun ble nr. 6, kun fire sekunder bak medalje. Øystein Engum Andersen
ble nr. 12 i klassen for menn juniorer.
Se for øvrig vedlegg til styrets beretning under ”Aktiv innsats” for resultatdetaljer.

2.2 Barn og ungdom / bredde
I tingperioden har NFIF ivaretatt og videreutviklet en rekke aktivitetstiltak rettet mot barn
og ungdom. Disse tiltakene har i hovedsak vært Friidrettens Dag, intro…serien, TineStafetten,
Regionale Ungdomsleker (fra 2004), Sommerleir, LEIK-UKA i grunnskolen (fra 2004),
Tyrvingserien (nasjonal serie fra 2004) og ungdomssamlinger for unge ledere.
Det har vært jobbet bevisst med å presentere friidrett som en attraktiv og spennende
aktivitet ovenfor barn og unge gjennom kvalitetsbaserte aktivitetstiltak. Ungdomskomiteen i
NFIF (FIFUK) har vært svært aktive i forhold til å delta i utviklingen av en best mulig
ungdomsfriidrett. Særlig har Sommerleir blitt populært. Dette er også et viktig tiltak for å
rekruttere og trene ungdom som kan ta lederoppgaver i norsk friidrett. Sommerleiren har økt
rammen for deltagelse fra 75 til 130 plasser i perioden, og som et hyggelig eksempel ble
sommerleiren fulltegnet etter 47 timer i 2004. Ungdomskomiteen har også jobbet med å
etablere et ungdomsnettverk i tingperioden.
Status medlemstall 2003: (6 – 19 år) 22 617 (totalt 52 175)
Status medlemstall 2004: (6 – 19 år) 24 386 (totalt 54 064)
Tallene viser en positiv utvikling for norsk friidrett generelt, og spesielt i barne- og
ungdomsalderen.
Deltagelsen i de store barne- og ungdomsstevnene rundt om i landet har også hatt en meget
positiv deltagerutvikling i perioden
Deltagerutvikling i antall starter UM:
UM inne
UM ute

2000
939

2001
1103

2002
1004

2003
1137
918

2004
1229
1286*

2005
1384

*(620 deltagere)

TineStafetten har i perioden virkelig stått frem som et arrangement med trøkk og stor
deltagelse. I 2003 deltok 65 000 skoleelever og i 2004 deltok 75 500 skoleelever. Dette mot
56 000 deltagere i 2002. Det har flere steder blitt igangsatt oppfølgingstiltak etter
TineStafetten, slik som Mangekampen i Vestfold og TA-sprinten med finale i TineStafetten i
Nord-Trøndelag.
Regionale Ungdomsleker har erstattet de tidligere Telenorlekene. Nå i en form som gir
flere deltagere og større mangfold enn tidligere. Tilbakemeldingene etter de første Regionale
Ungdomsleker har vært positive, og dette tyder på at hele friidrettsorganisasjonen opplever
dette som et viktig tiltak.
I løpet av den siste tingperioden har man også fått satt fart på kursing og skolering av nye
aktivitetsledere til friidretten. Dette er viktig med tanke på å ta godt vare på de som driver - og
ikke minst ønsker å drive med friidrett. Kurset presenterer mange ideer og opplegg for å
tilrettelegge for en best mulig friidrettsaktiviteter.
Det har videre vært en prioritert jobb å stimulere til mer friidrettsrelaterte aktiviteter i
grunnskolen. Dette har skjedd gjennom deltagelse på lærerseminarer og ikke minst gjennom
aktivitetskonseptet LEIK-UKA.
Når man ser alle tiltak og aktiviteter under ett, har man tatt steg i positiv retning innen
barne- og ungdomsfriidretten. Bredden har blitt større. Mange spennende utfordringer ligger
også fremfor oss - som utvikling av stevneproduktene våre og rekruttering av flere
aktivitetsledere og trenere som kan ta vare på barne- og ungdomsutøvere på en god måte.

2.3 Anlegg
Tinget 2003 fikk seg forelagt en opplisting av prioriterte satsningsområder i årene
fremover, selvom vi vet, at utbygningsansvaret først og fremst lå på det offentlige. Da er det i
hovedsak kommunene/byene som må gå inn som utbyggere. Hovedfokus for Tingperioden og
tiden fremover var lagt på
 Nytt Bislett, etablere friidrettshaller, rehabilitering av eksiterende anlegg, utvikle mange
nærmiljø anlegg, ta i bruk flest mulig anlegg med fasilitet for friidrett, sikre eksisterende
anlegg mot nedbygging m.m
Styret vil for perioden fremheve følgende saker som vesentlige og spesielt viktig. Disse er
kommet langt gjennom aktiv medvirkning fra sentralledet. Ofte vil det likevel være det lokale
engasjement i klubb og krets som fører til anleggsutvikling. Dette arbeid må bare fortsette
med faglig, motivert og sterkt engasjement i lokalleddet. Men vi ønsker å hevde at sterk faglig
kompetanse og kapasitet er nødvendig på anleggssiden i norsk friidrett for å videreføre den
utvikling som er igangsatt, også i sentralledet i NFIF.
Av de større prosjekter som sentralledet har medvirket i, kan en med glede se på
bl.a. følgende tiltak :
 Bislett. Her ble endelig vedtak for nybyggingen vedtatt på våren 2004, og med oppstart av
byggearbeidene mai/juni samme år. Arbeidene har går etter planen og er pr. dags dato i
rute, og det forventes at årets Bislet Games går etter planen 29 juli.
Det jobbes også med å fine en løsning med takoverbygg for deler av hovedtribunen.
Videre er det en viktig sak å få finansiert og vedtatt at arealene under tribunen (gamle
store stå) blir opparbeidet med gulv og dekke for piggsko. Lokalene må videre isoleres
mot betongen over og på siden, samt installere nødvendig belysning og varme. Dette vil
bli et godt spesialanlegg for friidrett. Markedsføring av arealene som meget fine allsidige
aktivitetsarealer for barn og unge er det viktig å få synliggjort.

















Friidrettshall i Bærum på Ruud /Hauger er vedtatt av Bærum Kommunestyre og er nå i en
prosjekteringsfase. Det er et utbyggingskonsept med egen treningshall for fotball og
planlagt tennisanlegg i det samme prosjektet. Dette er et anlegg med 200 m rundbane og
eget sprintfelt utenom rundbanen. Det er forventet byggestart i h t opplysningene fra den
lokale interessegruppen i løpet av kort tid. Dog er det forhold rundt sluttfinansieringen
som ikke er kjent pr. dags dato.
Samarbeid med NIF og KKD i forbindelse med programsatsningen som KKD utvidet etter
intensjonene i Sandberg-utvalgets rapport. Her har NFIF`s satsning gjennom strategisk
anleggsplan ført til at innendørs friidrettshall i Oslo-området er blitt prioritert av NIF og
deretter tildelt 15 mill kr i spillemidler fra KKD. Men den fremdrift og de muligheter som
ny hall på Ruud/Hauger fremføres med, er dette blitt førstevalget i regionen.
KKD har økt spillemiddel tildeling for fast dekke til friidrett fra 1,0 mill kr til 1,5 mill kr
etter vårt engasjement i saken. Videre er den generelle ramme økt oppad til kr 750 000
eller en 1/3.
KKD har gjennom vår synliggjøring av presset fra Norges Fotballforbund på ombygging
av naturgress på ordinære stadion anlegg til kunstgress, tatt inn forutsetningen at slike
prosjekter ikke kan gjennomføres uten at KKD har utalt seg i saken.
Det er fremført og under utvikling en prototype av treningshall for friidrett. Denne er
drøftet med KKD og de var positive til tiltaket og type prosjekt. Men det er en forutsetning
for å kunne tildele spillemidler, at bygningskonstruksjoner har en kvalitet som gir en
fullverdig bygning iht byggeforskriftene. Denne hallen vil i prinsippet dekke det som en
stor hall har på indre bane og uten rundbane, dimensjoner vil bli ca 30 x 80 m
Tidligere utviklet konsept på Friidrettshall er presentert og vurdert flere steder i Norge.
Det vil i de fleste tilfeller være i en kombinasjon med annen aktivitet – andre idretter. Av
de steder hvor en er kommet lengst nevnes.
o Sandnes
o Trondheim
o Kristiansand
Innendørs fasiliteter i Osloregionen har vært sentralt tema i deler av Tingperioden. Mange
ulike alternativer i eksisterende bygninger ble undersøkt og vurdert for å finne løsninger i
første omgang for de beste og de prosjekter som lå under NFIF regi. Det kan nevnes steder
som Lodalen – tidl. Jøtul fabrikker, Fornebo – gammel flyhangar, Hellerudsletta –
utstillings- og konferansesenter. Disse ble lagt i bero, og en valgte å satse videre på å
benytte Valhall og kastere i et lokale på Kolbotn. Noen utredninger på NIH foreligger også
i et langsiktig perspektiv.
Nærmiljø anlegg er først og fremst en lokal sak, men bidrag gjennom sentralledet kan skje
bl.a. ved å tilrettelegge informasjon og løsningsforslag fra ulike anlegg som er
gjennomført eller planlagt. Viktig å være oppmerksom den ulike praksis i fylkeskommuene i forhold til å behandle såkalte delanlegg som nærmiljøanlegg. Det vil gi
opptil 50 % tilskudd fra spillemidlene. Plassering i tilknytting til skoler og boligområder
er svært viktig.
Det har i perioden vært betydelig press på stadionanlegg hvor Norges Fotballforbund har
lagt press på klubbene. De har ønsket å bygge om naturgress til kunstgress. Det er ikke
bare i Tippeligaen hvor slike planer fremkommer, men helt ned i 3. div. for herrer er dette
tema. Ved synliggjøring og markering av de ulemper som følger med en evnt. omlegging
har noen prosjekter falt bort og det er funnet andre løsninger enkelte steder. Det er her
viktig at vi har fått KKD oppmerksom på problematikken, og nå krever de å få seg

forelagt saken til vurdering før utbyggingen kan iverksettes, bl.a. med pålegg om at bl.a.
spillemidler tilbakebetales
Anleggsutvalget har laget egen rapport som godt beskriver den faglige oppfølgingen av
eksisterende anlegg, på så vel faste dekker utendørs og større innendørshaller.
Videreutvikling og regional oppfølging av strategisk plan for anlegg er særs viktig å
videreføre, da planen også vil virke som et styringsdokument for det planarbeid som gjøres i
NIF og KKD. Dokumentet må være kjent og synlig hvor prioriteringer gjøres på høyt nivå. Vi
har fått synliggjort at blant annet satsning på innendørsanlegg er sentralt for vår idrett. NFIF
må være villig til å prioritere og dermed også å velge bort tiltak.

2.4 Kompetanseutvikling
Arbeidet i 2003 og 2004 har i stor grad bestått i å bygge en plattform for arbeidet med
utdanning og kompetanse. I hovedtrekk har dette vært:

Satsing på aktivitetslederkurs barnefriidrett

Revidering av trenerpyramiden

Satsing på klubbutvikling gjennom VITAL-klubben

Regionale samlinger med fagansvarlige ressurser for overføring av kompetanse
Utdanningsaktiviteten i norsk friidrett har i flere år vært meget lav. Dette samtidig som vi
har sett et stort behov for flere trenere og ledere til friidretten. Det har ikke vært noen egen
utdanningsansvarlig administrativt, men utdanningsansvaret har vært knyttet til stillingen som
seksjonsleder barn og ungdom. Det har i siste tingperiode vært en økende satsing på utdanning
og kompetansearbeid. Fortsatt gjenstår det mye arbeid på dette området, men vi mener å ha
tatt viktige skritt i riktig retning i denne perioden.
Gjennom aktivitetslederkursene er om lag 400 nye aktivitetsledere utdannet. Her har mange
friidrettskretser gjort en god jobb med å legge til rette og arrangere disse kursene. Alle kurs
har fått økonomisk støtte fra NFIF.
Trenerpyramiden er revidert, og den største endringen er at aktivitetslederkurset nå er en
formell del av trenerpyramiden som det første trinnet. Videre er Trener I-kurset nå revidert og
redusert fra 60 til 44 timer. Her er det også arbeidet med en ny bok som heter Friidrett for
ungdom. Boken er skrevet av Gro Næsheim-Bjørkvik og Einar Brynemo, og utgis av
Fagbokforlaget. Denne boken vil utgjøre pensum for Trener I – kurset.
I 2004 ble det startet en satsing på klubbutvikling. Vi har sett at det har stadig blitt færre
klubber som driver friidrett i Norge, og VITAL-klubben har hatt til hensikt å revitalisere
aktivitet i norske friidrettsklubber. Dette i tett samarbeid med friidrettskretsene som har den
daglige oppfølgingen av klubbene. Klubben har fått aktivitetsutstyr, økonomisk tilskudd og
tilgang på skolering, oppfølging og materiell til rekrutteringstiltak. Det gjenstår fortsatt å se
effekten av tiltaket da det ble påstartet høsten 2004. Men utgangspunktet for å kunne øke
aktiviteten med tilgjengelige virkemidler bør være meget godt.
Det har i perioden vært et økende fokus på samlinger på alle nivå. Gjennom oppbyggingen
av fagansvarlige ressurser innenfor Idrett & Utvikling, har det blitt gjennomført mange
samlinger hvor disse ressursene har bidratt. Bidragene har vært i form av aktiv tilstedeværelse
på samlinger regionalt og lokalt hvor kompetanseoverføring, inspirasjon og motivasjon har
stått sentralt. Friidrettskretsene har fått økonomisk støtte til å arrangere slike samlinger fra
NFIF.
På trenerseminaret 2004 inviterte NFIF 2 ressurspersoner fra hver krets, og bidro vesentlig
økonomisk til å dekke reise, opphold og seminaravgift. Kretsene betalte reiseutgifter inntil kr
1000 som egenandel. Det ble særlig oppfordret til at ungdom og jenter skulle sendes på

kretskvotene. Den satsingen bidro til en viktig oppslutning på trenerseminaret med tanke
påmå få nok deltagere. NFIF ønsker å spille på kretsenes deltagere i senere kompetansearbeid.
Viktige oppgaver for 2005 er å ta del i norsk idrett sin satsing på Idrettens Læringsportal
(www.idrettskurs.no) For å mota aktivitetsmidler og vise til mye og god aktivitet blir
rapportering vesentlig i fremtiden. Med det nye systemet kan kursarrangørene selv både
planlegge, markedsføre og rapportere kurs og utdanningstiltak. Dette vil forenkle denne delen
av jobben for organisasjonen, samt utløse mer voksenopplæringsmidler. Tidligere var dette en
jobb Idrettens Studieforbund gjorde, men som nå særidrettene selv må ta et langt større ansvar
for. Videre vil en fortsatt satsing på utdanning av nye trenere, klubbutvikling og
kompetanseoverføring være sentrale oppgaver.

2.5 Marked
NFIF har i perioden hatt et godt samarbeid med klubbene og utøverne om oppfølging av
rettighetsstrukturen.
Etter at alle de beste utøverne sluttet på slutten av 90 i talet og i begynnelsen av dette
århundre, samt en overgangsperiode med dårlige internasjonale resultater og mye bråk i norsk
friidrett, var det vanskelig å selge norsk friidrett til sponsorene i 2003. DnB, senere DnB NOR
gikk likevel ut allerede sommeren 2003 og signaliserte at de ville fornye avtalen med NFIF.
Som ledende sponsoraktør i markedet var dette et viktig signal for oppfatningen av norsk
friidrett som sponsorobjekt. Økt rekruttering på barne- og ungdomssiden, ”ro i norsk friidrett”,
flere gode internasjonale resultater samt OL gullet til Andreas Thorkildsen har etter hvert gjort
friidretten mer attraktiv overfor sponsorsamarbeidspartnere. Sponsorsalget løsnet i 2004 og vi
har fått flere nye og langsiktige samarbeidsavtaler.
De viktigste avtalene er fornying med DnB NOR, der konsernet er generalsponsor frem til
og med 2009. NCC har gått inn som hovedsponsor for barn og ungdom, denne avtalen varer
til og med 2009. Ny spennende avtale er samarbeidet med eierne av nettbutikken Deal som
sponser et løftprosjekt innenfor sprint/hekk. Prosjektet gjelder for 2004 og 2005, med
mulighet til forlengelse dersom det gir positive resultater. Tine har forlenget avtalen om
Tinestafetten frem til og med 2006.
Følgende avtaler er fornyet i tingperioden:
DnB NOR
Tine
Adidas
Maxim
Rica
Følgende er nye samarbeidspartnere
NCC
Deal
NRK
Bakers
Mondo
Finnair
Alkokutt
Norsk Tipping
Kanal 24

2.6 Økonomi

Friidrettstinget Molde i 2003 vedtok et rammebudsjett med et overskudd på kr.500 000,for årene 2004 og 2005.
2003
For budsjettåret 2003 vedtok landsstyret et budsjett med et overskudd på kr. 500.000,- og
en inntekstramme på 15,6 mill..
Regnskapet for 2003 ble gjort opp med inntekter på kr. 17.562.338,-, utgifter på kr.
16.078.440,- og netto finansinntekter på kr. 202.352. Dette ga et overskudd på kr. 1.686.250,og en egenkapital pr. 31.12.2003 på kr. 2.775.421,-.
2004
For budsjettåret 2004 vedtok landsstyret et budsjett med en inntektsramme på 17,2 mill. og
et overskudd i tråd med rammebudsjettet på kr. 500.000,-.
Regnskapet for 2004 er gjort opp med inntekter på kr. 22.504.162,-, utgifter på kr.
20.629.645,- og netto finansinntekter på kr. 125.865,-. Dette gir et overskudd på kr.
2.000.382,- og en egenkapital pr. 31.12.2004 på kr. 4.775.803.
For 2004 er regionstilskuddet for første gang tatt med i NFIF sine offisielle regnskapstall.
Dette gjør at både inntekter og utgifter øker med kr. 1.225.000,- men har ingen
resultatmessig effekt på regnskapet.
Med en egenkapital på kr. 4.775.803,- er målsetningen i strategisk plan om en egenkapital
på 20% av brutto inntekter oppnådd.
Generelt for perioden
Gode rapporteringsrutiner og god budsjettdisiplin har gjort at Norges Fri-idrettsforbund nå
må kunne sies å ha en sunn og solid økonomi. Dette vil imidlertid ikke si at NFIF nå kan fire
på kravene til gode rutiner og fornuftig økonomisk drift.
I ting perioden vi nå har vært gjennom er det en del klare utviklingstrekk som gjør at neste
ting periode antagelig blir vel så utfordrende som den vi nå har vært gjennom.
De to siste årene har automatinntektene vært en vesentlig del av forbundets inntekter, og
økningen i disse inntektene har oversteget alle forventninger. Noe som er en vesentlig grunn
til at vi har oppnådd målsettingen i Strategisk plan om 20% egenkapital raskere enn forventet.
Det er fremdeles stor usikkerhet rundt automatinntektene og det er pr. årsskifte fremdeles
usikkert hva KKD vil gjøre i fremtiden. Foreløpig er det gitt en utsettelse frem til 30.6.2005
men etter det vet ingen hva som skjer.
Sponsormarkedet blir stadig tøffere og sponsorene forventer i økende grad å få valuta for
pengene de går inn med. Det er derfor svært gledelig at vi på slutten av 2004 har fått fornyet
avtalen med vår Generalsponsor DnB NOR samt tegnet to nye viktige avtaler med
henholdsvis NCC og Deal. Disse avtalene samt øvrige samarbeidsavtaler gjør at vi har et
økonomisk fundament som bidrar til en viss forutsigbarhet i årene fremover.
De generelle tilskuddene fra NIF som rammetilskudd, regionstilskudd og overføringer fra
Olympiatoppen har alle hatt en klart nedadgående trend. Den økonomiske situasjonen i NIF
samt årets tildeling fra KKD gir ikke noen signaler om at denne trenden vil endre seg.
Det vi ser er imidlertid at rammene og tildelingene av prosjektmidler øker.
Generelt betyr dette at en stadig større del av Fri-idrettsforbundets inntekter er knyttet til
prosjekter og ulike tiltak, og at andelen frie midler til å drive organisasjonen går ned. Dette
påvirker den økonomiske handlefriheten til forbundet samtidig som den krever en streng
økonomisk styring.

2.7 Administrasjon
Våren 2003 ble på mange måter en overgangsperiode da flere av de ansatte sluttet høsten
2002. Ny landslagssjef Ketil Tømmernes var på plass fra januar 2003, Tømmernes ble senere
sportssjef fra oktober 2004. Utviklingsansvarlig Trond Knaplund begynte 15. mars 2003. Ny

generalsekretær Kjetil Hildeskor begynte 1. april 2003. Samme dato begynte Trond Håvard
Brunes i et vikariat som barne- og ungdomskonsulent Han ble fra 11. november 2003 fast
tilsett som seksjonsleder for barn- og ungdom. Regnskapsmedarbeider Berit Nøbben var ute i
permisjon fra 1. november 2002 til 15. april 2004. I denne perioden var Roar Uglem engasjert
som regnskapsmedarbeider.
Etter nedbemanning med 3 stillinger høsten 2001 og med alle de som sluttet høsten 2002,
ble det i en overgangsperiode stor belastning på de som var igjen fra den gamle
administrasjonen. En stor takk til Ole Petter Sandvig, Arnhild Hartvedt og Roar Uglem for
måten de løste oppgavene på i denne utfordrende perioden.
Med så store utskiftninger i administrasjonen på kort tid ble det på mange måter en ny
administrasjon som har fungert i tingperioden. Denne administrasjonen har nå satt seg og det
har ikke vært flere endringer i 2003 og 2004.
Administrasjonene holder til på Ullevaal Stadion, og har fra juli 2004 flyttet opp i 5 etg.
Lokalene er mindre med 162.5m2 mot de forrige i 3 etg. som var på 203.2m2, men lokalene er
mer hensiktsmessige og med et større og bedre lager. Nåværende husleiekontrakt går frem til
1. juli 2009.

2.8 Organisasjon
Det er gledelig at aktiviteten igjen har økt i perioden. Aktivitetstallene er økt fra 52921 i
2002 til 54057 i 2003 og til 55854 i 2004. (2004-tallene er ikke offisielle enda).
Det har vært en oppgang i antall registrerte klubber i perioden.
Dessverre er det for mange ”sovende” klubber, men det er fokus både i NFIF sentralt og
blant kretsene på å revitalisere disse klubbene. Stimulansetiltak som Vitalklubben, der en gir
støtte til utvalgte klubber for å dra i gang aktiviteten, er spennende tiltak i forhold for å få flere
aktive klubber.
Utvikling antall klubber de siste årene:
1993:
922 klubber
1995:
875 klubber
1997:
820 klubber
1999:
790 klubber
2001:
566 klubber
2002:
661 klubber
2003:
717 klubber
2004:
Ikke klart pr dato
Styret i NFIF har valgt en bevist satsing på å utnytte bedre idrettens IT løsninger. Det har
vært et prioritert område og utnytte bedre og videreutvikle de administrative verktøyene som
allerede finnes, slik at organisasjonen kan bruke mer krefter på aktivitet.
Klubbene skal selv vedlikeholde lisensordningen elektronisk (friidrettskortet), samt at
påmeldinger og resultatservice kan foregå online, og at registrerte resultater automatisk blir
lagt til statistikk i en felles database. Systemene er i utrøvingsfase og må tilpasses bedre
friidretten sine behov, vi har som målsetting at de skal være fullt i bruk fra sesongen 2006.
Idrettsregistreringen er blitt et viktig verktøy for NIF i forbindelse med tildeling av både
Rammetilskudd og Regionstilskudd. Den største svakheten her er at man ikke får noen
uttelling for ikke medlemsbasert aktivitet som friidretten har mye av blant annet gjennom
mosjonsløp, skolestevner, Friidrettens dag og Tinestafetten.
Det er uansett viktig at klubber og kretser følger opp idrettsregistreringen og registrerer
mest mulig av vår aktivitet da den gir grunnlag for tildeling av økonomiske resurser.
Norges Idrettsforbund har i 2004 vært gjennom en større økonomisk krise, der en etter
hvert fikk et underskudd for 2003 på kroner 34,9 millioner. Dette medførte at

Idrettspresidenten og generalsekretæren måtte trekke seg. NIF har i etterkant nedsatt en
arbeidsgruppe som ser på fremtidig struktur i idretten, dette vil også berøre friidrettens
organisasjon. Blant annet en er regionalisering av idrettskretsene sannsynlig.
Flere friidrettskretser har samarbeidsløsninger på tvers av kretsgrensene. Felles
administrasjoner er etablert i Vestfold/Telemark og i Vest og Aust Agder. Akershus, Oslo og
Østfold er i drøftelser om felles administrasjon. Formålet er samordning av ressursene og mer
fokus på aktivitet og klubbutvikling.
Styret mener at det også i kommende periode vil være store utfordringer for NFIF sin
organisasjon. Stadig endrede rammebetingelser og økonomiske fordelinger gjør at vi må være
forberedt på å gjøre nye tilpassninger. En organisasjon i endring er imidlertid en organisasjon i
utvikling og da er det alles ansvar at denne utviklingen blir positiv.

3. Styreoppnevnte utvalg
3.1 Anleggsutvalget
Utvalgets sammensetning: Haakon Endreson (leder), Finn H. Skram IL i BUL, Egil M.
Kristiansen, Ottestad IL, Kjellaug Eik, Vågsbygd IL. Sentralstyrets representant i
anleggsutvalget har vært Tormod Antonsen, Spydeberg IL og administrasjonens representant
har vært teknisk konsulent Ole Petter Sandvig, IK Tjalve.
Utvalgets arbeid: Anleggsutvalget har primært satset sin virksomhet på arbeidsmøter i
forbindelse med omfattende anleggsbefaringer ute i alle landets fylker for å få nær kontakt
med idrettslag, friidrettskretser og kommuner. Pr. 2004 har en besøkt 14 av landets 19 fylker
og det er lagt opp til å nå minimum to fylker pr år.
På denne måten har utvalget ment å få beste muligheter for spredning av
anleggsinformasjon, for å kontrollere våre friidrettsanlegg i henhold til våre og internasjonale
standarder, gi råd og veiledning til baneeiere og driftspersonell ved stadionanleggene.
Det er først og fremst stadionanlegg med kunststoffdekker som disse befaringene omfatter.
Samtidig inspiseres idrettshaller hvor friidrett er innpasset i planene. Nærmiljøanlegg som er
tilrettelagt også for friidrett og delanlegg friidrett er dessuten viktige befaringsmål ved
utvalgets befaringer.
Anleggsutvalget søker ved slike lokale treff at det arrangeres møter med friidrettskrets og
aktuelle friidrettslag for å informere om regelendringer, drifts- og vedlikeholdsregler for
stadion med faste dekker, behovet for rehabilitering av banedekker, informasjoner om
ombygging av banen, muligheter for å få tilskudd av spillemidler til ulike anleggstyper og
tilskudd til utstyr til anleggene, informere om sikkerhetskrav ved stadionanleggene, etc.
I tingperioden 2003 - 2004 har utvalget hatt fire omfattende befaringer til fem fylker:
Vest-Agder fylke mai 2003: Vanse stadion (Farsund), Lyngdal idrettspark, Søgne stadion,
Gimlehallen (Kristiansand), Kristiansand Stadion
Aust-Agder fylke mai 2003: Levermyr stadion (Grimstad), Fevik stadion, Lunderød
stadion (Arendal), Lyngmyr stadion (Tvedestrand).
Hordaland fylke september 03: Prestegårdsmoen idrottsplass (Voss) Holmen idrottsplass
(Ulvik), Eidesmoen stadion (Odda), Rosendal idrettsplass, Sveio stadion,
Sentralidrettsanlegget Bremnes (Bømlo), Vikahaugane stadion (Stord), Varhaugane stadion
(Fitjar), Eidsbøen idrettsanlegg (Austevoll), Fana stadion (Bergen)
Finmark fylke juni 2004: Hesseng idrettshall (Sør-Varanger), Sandnes idrettsplass (SørVaranger), Vadsø stadion og idrettshall, Nesseby idrettsplass, Seida idrettsplass (Tana),
Karasjok idrettsplass, Lakselv stadion, Hammerfest stadion og Hammerfesthallen, Arronnes
stadion (Alta) og Finmarkshallen (Alta).

Hordaland fylke oktober 2004: Ravnanger idrettsplass (Askøy) og Askøy Forum, Ågotnes
idrettsplass (Fjell), Skogsvåg stadion (Sund), Walterhallen (Bergen), Knarvik stadion
(Lindås), Nordhordlandshallen (Lindås), Vestlandshallen (Bergen), Kronsminde delanlegg
(Bergen), Leikvang stadion (Bergen), Osterøy stadion og Fana Stadion (Bergen).
Utførlige rapporter med bildemateriale av anleggene ble sendt til alle besøkte
friidrettskretser, idrettskretser og lag, til besøkte kommuner og fylkeskommuner og til
Kulturdepartementet. Pr. 2004 har vi nå 109 stadionanlegg med 400m løpebaner med
kunststoffdekke. Slike dekker krever helt spesielle drifts- og vedlikeholdsrutiner. Dekkene må
dessuten resprøytes og nymerkes omtrent hvert 10 år for at kvaliteter skal opprettholdes. Dette
syndes det dessverre mot i mange tilfelle landet rundt. Manglende vedlikehold er mislighold
av betingelsene for i sin tid å ha fått tildelt spillemidler.
Anleggsutvikling var prioritert i forbundets strategiplan 2001 - 2004 hvor det ble valgt et
styremedlem med ansvar for anlegg. Tormod Antonsen har overfor utvalget lagt frem status
for anleggssituasjonen for baner, haller og delanlegg friidrett.
Det har vært kontakt med Kulturdepartementet for å søke øke bidraget av spillemidler til
friidrettsbaner, friidrettshaller, delanlegg friidrett og nærmiljøanlegg med friidrettstilbud.
Framtidige satsinger:
Anleggsutvalget vil prioritere kontakten med baneeiere for å informere om regler for
kunststoffdekker slik at vi får fullverdige baner i landet, dvs. få etablert riktige drifts- og
vedlikeholdsrutiner på banene.
Stadionsertifikat, som er et entydig IAAF-krav, må håndteres mye strengere slik at baner
uten sertifikatet ikke vil kunne få tildelt approberte stevner.
Prosjekt for nye friidrettshaller/tilpassing av friidrett i flerbrukshaller må markedsføres.
Delanlegg friidrett, nærmiljøanlegg og skoleanlegg med friidrettstilbud må være en oppgave
som friidrettskretsene gis mulighet til å legge frem.
Vi ser i dag en svært uheldig utvikling at våre stadionanlegg omlegges på fotballens
premisser. Fotballens krav/ønske om kunstgras på indre bane ødelegger en fullverdig
friidrettsstadion og fotballens primærønske i dag er baneanlegg uten rundbane, dvs.
friidrettens bortfall. Opprettholdelse av våre sentrale friidrettsstadionanlegg og informasjoner
om anleggsutbygging som tjener samfunnet, mangfoldet, flere interessegrupper er i dag svært
viktig.

3.2 Barne-og Ungdomsutvalget
Utvalgets sammensetning: Gro Næsheim-Bjørkvik, Sentralstyret (leder), Charlotte
Svensen, Sentralstyret, Frode Englund, BUL, Jan Arle Slette, IL Hovding, Ragnhild Holmen
Waldahl, IK Tjalve og Trond Håvard Brunes, Sentraladministrasjonen.
Utvalget har hatt tre møter i perioden. I tillegg har enkelte utvalgsmedlemmer hatt møter i
forbindelse med planlegging og gjennomføring av Friidrettens dag, Regionale Ungdomsleker
Team Athletics Games og revidering av Håndboken for barn og ungdom.
Utvalgets arbeid:
Håndbok barn og ungdom
Håndboken for barn og ungdom er blitt revidert og tilpasset de vedtak som ble fattet på
Tinget i 2003. Det har vært en prioritert oppgave å sikre bred distribusjon, samt følge opp
bruken av Håndboken. Håndboken er revidert i tett samarbeid med FIFUK
(ungdomskomiteen). Man ser fortsatt at organisasjonen har mye å gå på i forhold til
oppfølging av Håndbokens innhold, anbefalinger og føringer.
Utvalget har som målsetting å stadig arbeide for å legge til rette for trening og konkurranser
for barn og unge på best mulig måte, og utvalget setter pris på det engasjementet som utvises
fra utøvere, trenere og klubber med å sende inn forslag for videre utvikling.

Etter siste Ting ble det nedsatt en gruppe som skulle arbeide med klasseinndelinger og
øvelsesutvalg. Resultatet av dette er nedfelt i Håndbok for barn og ungdom.
Friidrettens Dag
Friidrettens Dag og bruk av Team Athletics- konsept har vært en viktig del av utvalgets
arbeid. Konseptet bygger videre på Team Athletics-modellen og retter seg både mot idrettslag
og skoler. Samarbeidsavtalen med A-pressen gikk ut i 2003, og de to siste årene har dette
prosjektet vært finansiert av NFIF fordi tiltaket er vurdert som meget viktig for norsk friidrett.
Klubbene har fått en pakke med materiell som trengs for å arrangere en slik aktivitetsdag, og
fokuset har vært å presentere friidrett ”i ny drakt” gjennom myldring og lagkamp. Hvis man
for fremtiden klarer å finne en ny sponsor for tiltaket, vil det gjøre det mulig å nå ut med
ytterligere utstyrspakker til norske friidrettsklubber.
TineStafetten
TineStafetten, som har hatt en formidabel utvikling i antall deltakere, er en annen god
rekrutteringsmulighet. Utvalget diskuterer jevnlig hvordan man skal kunne utvikle prosjektet
videre, slik at det gir enda bedre resultater i forhold til rekrutteringsarbeidet. I 2004 deltok
hele 75 000 skoleelever på TineStafetten, og i 2005 forventes 90 000 å delta. For 2005 er det
satt av en pott penger som skal gå til oppfølgingstiltak etter TineStafetten. Det er
friidrettskretsene som kan søke midler til slike tiltak i det enkelte fylke.
Regionale Ungdomsleker
Regionale Ungdomsleker ble første gang arrangert i 2004. Ideen og grunnprinsipper
kjenner vi igjen fra Donald Duck-lekene og Telenorlekene. Det ble valgt en regional modell
for å kunne stimulere flere og få mindre reisekostnader. Vi tror det vil ha en mer langsiktig
effekt for norsk friidrett. Om lag 700 utøvere (13 og 14-åringer) deltok på de første Regionale
Ungdomslekene som ble arrangert i henholdsvis Bærum, Trondheim og Sandnes.
Ungdomsfriidrett.
Det er utviklet et eget nettsted for ungdom (www.ungdomsfriidrett.no). Dette hadde
sammenheng med lanseringen av firkornbrødet K4 Sport. Denne adressen ble markedsført på
brødposene, og nettstedet ble derfor et informasjonssted for ungdom som ønsket å begynne
med friidrett. Disse sidene vil nå bli mer og mer integrerte med friidrett.no. Utviklingen av
disse sidene er gjort i tett samarbeid med FIFUK.
Leik-uka
Leik-uka, som er et samarbeid mellom Landslaget Fysisk Fostring i Skolen og NFIF, ble
lansert våren 2004. Alle landets skoler fikk tilbud om et aktivitetskonsept for friidrett i
skoletiden.15 000 skoleelever deltok på Leik-uka. Samarbeidet om Leik-uka vil fortsette som
et ledd i arbeidet med å få mer friidrettsaktivitet inn i skolen.
Tyrvingserien
Tyrvingserien ble videreutviklet som et samarbeid mellom IL Tyrving og NFIF i 2004. 38
klubber deltok i serien mot 17 klubber i 2003. Det er nedsatt et eget arbeidsutvalg som ser på
videreutvikling av denne klubbserien videre. Hensikten er å stimulere klubbmiljøene rundt om
i landet både aktivitetsmessig, og til dels økonomisk.
Intro..serien
Intro..serien for ungdom ble arrangert i 2004 som siste året i en avtale med DnB NOR.
Intro…serien er ikke en del av de økonomiske prioriteringene på kort sikt, og vil ikke bli
arrangert i 2005. Utvalget har valgt å prioritere satsingen på Regionale Ungdomsleker.
Team Athletics Games
Team Athletics Games er et profileringstiltak for å fremme friidrett som en spennende,
engasjerende og utfordrende idrett også innendørs. Det vil bli tatt bilder og video på denne
dagen for bruk i senere materiell og videre aktivitetsutvikling. Prøveprosjektet kjøres i en

region, hvor Hordaland, Vest Agder, Aust Agder og Rogaland inviteres. Tiltaket vil også bli
brukt av hovedsponsor for barn og ungdom, NCC, til intern aktivitet.
Barne- og ungdomsutvalget har også vært en pådriver sammen med utdanningsutvalget for
å utdanne mange nye aktivitetsledere.

3.3 FIFUK – Friidrettens Ungdomskomité
FIFUK har i perioden hatt følgende medlemmer: Charlotte Svensen, Tønsberg FIK (leder),
Bjørnar Sørensen, Hadeland FIK, Tale Brenna, Brandbu IF, Ingrid Rolland, Tingvoll IF,
Anders Gustav Pettersen, Bodø FIK, Knut Inge Sletten, T&IL Hovding.
Fra administrasjonen har Trond Håvard Brunes møtt. Tore Pedersen var valgt til leder, men
trakk seg i januar 2004. Charlotte Svensen ble av FIFUK valg som ny leder. I april 2004 ble
Knut Inge Sletten supplert inn i FIFUK.
FIFUK har møttes jevnlig, og hatt mye uformell kontakt. Representanter har møttes på en
rekke kurs, konferanser og vært representanter på en rekke friidrettsstevner. Leder har vært
medlem av Sentralstyret gjennom hele perioden.
Hovedarbeidsområdet 2003-2005:
Ungdomsnettverk:
Vi har arbeidet med ungdomsnettverket med hensikt å kartlegge ungdomsrepresentanter i
kretsene. Disse ble invitert til samling som ble avlyst på grunn av for få påmeldte. I mars 2005
skal FIFUK arrangere ungdomssamling og ting.
Sommerleir:
FIFUK har arrangert Sommerleir hvert år siden 1999. Konseptet "Sommerleir i Rena leir"
har utviklet seg til sitt eget varemerke. Som et eksempel kan det nevnes at etter 47 timer var
leiren fulltegnet.
Sommerleir 2003: Samlet 95 friidrettsungdommer i alderen 14-17 år fra hele landet.
Deltakerne fikk en uke med mye trening, sosialt samvær, temaforedrag og andre aktiviteter.
11 ungdommer under 25 år var ledere under leiren.
Sommerleir 2004: På grunn av stor interesse for leiren tok de 12 ungdomslederne imot 126
deltakere. For mer informasjon om leieren: www.sommerleir.com/rapporter/rapport2004.pdf
Ungdomsfriidrett.no:
I perioden er det utviklet et eget nettsted for friidrettsungdom. På siden blir det lagt ut
nyttig informasjon og veiledning. www.ungdomsfriidrett.no
Høring:
FIFUK har uttalt seg i en rekke saker. Blant disse er håndboken ”Friidrett for barn- og
ungdom”, INTRO… konseptet, Tyrvingserien, Regionale Ungdomsleker og andre saker som
har hatt betydning for ungdom som driver friidrett. I disse sakene har FIFUK vært representert
i møter.
Representasjon/samarbeid:
Medlemmer av FIFUK har deltatt på en rekke konferanser og kurs. Vi har også hatt et godt
samarbeid med NIFs ungdomskomite (NUK). Tre av FIFUKs medlemmer var representert på
NUKs ungdomsting i Skien der friidrett ble svært godt markert gjennom ivrig deltakelse.
Utfordringer:
Blant de største utfordringer for FIFUK i kommende periode blir å engasjere ungdommene
på lokalplan, og kartlegge de som alt er engasjerte. På denne måten ønsker vi at ungdom kan
brukes som en enda bedre ressurs i norsk friidrett. Sommerleir er et stort arrangement som det
brukes mye tid på. Vi ønsker å videreutvikle konseptet, slik at vi kan forbedre leieren
ytterligere. FIFUK må videre holde fokus på at det skal være et trenings- og

konkurranseprogram som er i henhold til det ungdom selv ønsker. Både når det gjelder
øvelsesutvalg, klasseinndeling, mesterskapssystem og stevnekonsept.
FIFUK mener dagens friidrettsorganisasjon har mye å gå på når det gjelder å benytte
ungdommen som en ressurs på alle nivå, og involvere ungdom i beslutningsprosesser.
Samtidig mener vi at også alle friidrettsungdommer kan bli enda flinkere til å aktivt ta del i
oppgaver knyttet til å utforme og utvikle sin egen og andres friidrettshverdag.
Når det gjelder de ungdom som av ulike årsaker velger å trappe ned på sin satsing, har
friidretten mye å hente på å motivere og engasjere disse ressursene til andre viktige oppgaver
innen friidretten.

3.4 Forbundets Dommerutvalg
Utvalget har i perioden bestått av: Sverre Tvedt, IL Norna-Salhus (leder), Kjell Grøndahl,
Kongsberg IF, Odd Bratt, Oppsal IF, Astri Herzeth, IL i BUL, Kjell Steen, Asker Skiklubb,
Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF, Lene Jorun Varlo, Modum IL og Nils Kr Wiig,
Ullensaker-Kisa IL.
I tillegg har Ole Petter Sandvig fra NFIF’s administrasjon også denne perioden fungert som
utvalgets sekretær og en veldig viktig støttespiller.
Utvalget har avholdt 4 møter i 2003 og 3 møter i 2004. I tillegg har det vært avholdt
Forbundsdommerseminar for kretsenes dommeransvarlige i 2003 og 2004.
Utvalget har i perioden, utover det rutinemessige, arbeidet med følgende saker:

Gjennomført starterkonferanser i Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane

Utvalgets starteransvarlige har hatt oppfølging av startere under NM for senior og
junior i 2003 og 2004.

Hatt samling for noen av de mest aktive startere for å diskutere regeltolkninger m.m.

Utvalgets medlemmer har i perioden hatt oppgaver som teknisk delegert, starter og
jury ved NM og elitestevner.

Utvalget har i perioden arbeidet med en arrangementshåndbok for friidrettstevner.
Dette arbeidet ansees nå som avsluttet og vil bli oversendt NFIF om kort tid.
Fremtidige arbeidsoppgaver:
Gjennomføre minst to starterkonferanser årlig. Dette arbeidet er viktig for å opprette nye
starterteam. I tillegg vil eksisterende team bli fulgt opp.

3.5 Markedsutvalget
Markeds- og kommunikasjonsutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Lasse
Gimnes (leder) fra Se og Hør, Trond Pedersen fra SAS, Svein Arne Hansen fra sentralstyret,
og Kjetil Hildeskor fra administrasjonen.
Markeds- og kommunikasjonsutvalget er et rådgivende organ for sentralstyret når det
gjelder saker av markedsføringsmessig art, og skal bidra til utvikling av NFIFs markeds og
sponsorstrategi.
Utvalget har gjennomført 4 møter i perioden og utvalgets medlemmer har enkeltvis vært
konsultert i det løpende markedsarbeidet i Fri-idrettsforbundet, og har deltatt i utformingen av
konsepter og planer. Utvalget la frem en markedsplan l på Landsstyremøte i Trondheim 22.
november 2003.

3.6 Serieutvalget
Serieutvalget har i perioden 2003-2004 bestått av: Bjørge Pedersen,Horten FIK (leder) og
Petter Wessel, Nittedal IL.

Assosierte medlemmer: Tore Bredesen, Snøgg Friidrett, Helge Brueland, IL Skjalg. Bjørn
Øglænd, Hinna IL, Stein Fossen, IL Fri, Kjell Olav Storflor, IL Dalebrand, Arnt Heggelund,
Jægervatnet IL
Serieutvalget har ikke lenger ansvaret for veteranserien.
Utvalgets arbeid
Utvalget fordeler arbeidet ved å gi medlemmene ansvaret for bestemte kretser. Gjennom de
senere årene har utvalget jobbet med å snu informasjonsstrømmen. Tidligere var utvalget i
stor grad ”kontrollører” som kontrollerte innrapportering fra lagene, ofte i etterkant av
sesongen. Nå er vi i langt større grad ”servitører”. Vi mottar alle resultatlister fra kretsene, og
setter selv opp serielagene på bakgrunn av dette.
Vårt ønske er å gjøre serien ”levende” ved å publisere foreløpige poengstillinger løpende
på NFIF’s 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 har blitt
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.
Arbeidsbetingelsene har blitt langt bedre ved at stadig flere klubber sender resultatlister
elektronisk. Det er imidlertid fortsatt klubber som er svært trege med å sende inn
stevnerapporter, og vi bruker dessverre for mye tid på å purre manglende rapportering. Vi
opplever kretsleddet som flinke til å fokusere på problemstillingen, og oppfordrer dem til å
fortsette fokuseringen, og iverksette nødvendige forbedringstiltak.
Det er utvilsomt for få medlemmer i utvalget, og det fører til store arbeidsbelastninger på
enkeltmedlemmer. Frivillig arbeid må nødvendigvis prioriteres etter familie og jobb, og
dermed må sene kvelder og tidvis netter tas i bruk. Dette er naturligvis en uholdbar situasjon i
lengden. Dessuten øker det sannsynligheten for at vi ikke klarer å publisere serien gjennom
sesongen slik vi ønsker. Vi håper derfor at personer som har lyst til å gjøre en innsats melder
sin interesse.
Etter en del endringer i forrige serieperiode, har vi nå forhåpentligvis fått etablert en
divisjonsstruktur og en poengtabell som kan vare i flere år framover. Dermed kan serien også
fungere som analyse og måleparameter for utvikling av bredde i norsk friidrett. I så måte er
det svært hyggelig å konstatere at den stadig nedadgående trenden ser ut til å ha snudd. I 2004
klarte totalt 15 flere lag utvalgets minimumsgrense på 5.000 poeng enn året i forveien
Det er en utfordring for utvalget å ha et regelverk som både er fleksibelt nok til å takle
mindre endringer i friidretts-Norge samt ulikheter mellom topp og bredde i friidretts-Norge,
og som samtidig er presist nok til å håndtere spesielle problemstillinger. Vi konstaterer at det
fortsatt er et stykke igjen på dette området, og vil foreta nødvendige endringer i seriestatutter
foran kommende sesong.
Framtidsutsikter
Serieutvalget er kjent med planene som foreligger på sentralt hold om å samle alle
resultater i en felles database. Dette oppleves som svært positivt, og vil utvilsomt frigjøre tid
for medlemmene. Det kan bety at vi vil få tid til å knytte noen verbale kommentarer til
foreløpige poengstillinger som sendes ut, og kanskje også drive litt aktiv påvirkning overfor
kretser og klubber.
I dag hindrer tiden oss i å yte den servicen som vi ønsker, og som kan være nødvendig for å
øke oppmerksomheten om serien ytterligere.

3.7 Statistikk-og Rekordutvalget

Utvalgets sammensetning: Jo Nesse (Leder), IL Tyrving, Stein Fossen, IL Fri, Geir Hongrø,
Ski IL, Hans Torkel Halvorsen, IF Hellas, Tore Johansen, Kjelsås IL, Jan Jørgen Moe, IK
Tjalve, Ole Petter Sandvig, IK Tjalve, Stig Vangsnes, Oppegård IL. Sammensetningen
innebærer er viktig nyrekruttering og foryngelse av utvalget.
Utvalget har i sitt har meget god støtte fra Bjarte Bogstad, Rolv G. Gitlestad, Eivind
Havstein og Willy Hauge.
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 har kunnet registrere en betydelig
økning i aktivitetsnivå for de yngste utøverne, ikke minst på jentesiden. 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.
Utvalgets løpende statistikk er lagt ut på forbundets hjemmeside hvor man nå også kan
finne stadig mer omfattende oversikter over norske mesterskap, internasjonal
mesterskapsdeltagelse og rekorder. Det vil også bli lagt ut alle tiders statistikk i løpet av 2005.
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. SRUs medlemmer har også forestått seeding og speakertjeneste på en rekke
mesterskap og større stevner.
Teknologi:
Graden av on-line stevnerapportering har virkelig tatt av i tingperioden. Anslagsvis 80% av
alle rapporter sendes nå inn over nett. Dette muliggjør en helt annen ajouriotet enn hva som
var mulig tidligere. Dessuten er det kostnadseffektivt både for arrangører og for utvalget.
Imidlertid er det stadig flere kretser som er fryktelig trege med rapporteringen. Dette er meget
kritikkverdig. Utvalget vil derfor på det innstendigste oppfordre kretsapparatet at samtlige
kretser nå gjør vedtak om å arbeide for at all stevnerapportering skal skje elektronisk i løpet av
neste tingperiode.
Til tross for den økende graden av elektronisk rapportering, står den største omveltningen
nå foran oss. I samarbeid med NFIFs administrasjon, Serieutvalget og SRU vil nemlig
leverandøren av ”FriRes” nå utvikle en statistikkmodul tilknyttet norsk friidretts mest
benyttede system. Dette innebærer at vi får automatisk behandling av resultater fra utøveren
meldes på til stevnet via deltageroversikter, seeding, startlister til resultatlister til ferdig
statistikk. Sammen med et kvalifisert ”filter” i form av at SRU sitter med ”godkjentknappen”, innebærer dette at vi luker ut en rekke feilkilder og ikke minst reduserer
unødvendig dobbeltarbeid. Et resultat som allerede er registrert trenger ikke lenger noteres på
nytt av en rekke (forskjellige) iherdige entusiaster i sene nattetimer! Pilotkjøring av den nye
modulen vil starte allerede i 2005.
I sum har dette vært en meget god periode for SRU. Systemutvikling, styrking av utvalget
og tilrettelegging for utlegging av stadig flere statistikker på nett vil føre til at denne
utviklingen vil fortsette i neste tingperiode.

3.8 Teknisk komite
Komitéen har bestått av Ole Petter Sandvig, Administrasjonen/IK Tjalve (leder), Egil
Gulliksen, Lovutvalget/Høvik IF, Jo Nesse, Statistikk-og Rekordutvalget/IL Tyrving, Nils kr.
Wiig, Dommerutvalget/Ull-Kisa IL.
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Utvalget har i perioden ikke holdt formelle møter. Utvalget har forestått gjennomgang av
NM og UM-reglementene, samt dagsprogrammene for mesterskapene basert på erfaringer og
innspill fra flere hold. Utvalget har også vurdert tidsskjemaene for Hovedmesterskapet.
Utvalget har i samarbeid med Lovutvalget oppnevnt tekniske delegater og juryledere til alle
mesterskap.

3.9 Toppidrettsutvalget
Toppidrettsutvalget er et rådgivende organ for NFIFs styre innenfor toppidrettssaker og har
i perioden avholdt 5 møter (3 i 2003 og 2 i 2004).
Forumet har hatt følgende sammensetning: Eystein Enoksen, Sentralstyret (leder),
Veslemøy Hausken, Sentralstyret, Kjell Magne Ebbesvik, IL Norna-Salhus
(klubbrepresentant), Lars Ola Sundt, IK Tjalve (trenerforeningen), Mari Bjone, IL i BUL
(aktives representant) (frem til 5.2.04), Sigvor Melve, IL i BUL (aktives representant) (fra
5.2.04), Odd Bergh, Tønsberg FIK (eliteklubbenes forening), Ketil Tømmernes,
Administrasjonen (sekretær).
Utvalget har i perioden behandlet følgende saker: OL krav, hovedsatsingsområder og
strategivalg, uttaksprosess landslag, NM programmet, krav og kriterier for mesterskap og
landskamper, økonomi. Orienteringssaker fra trenerforening, aktives organisasjon og
klubbene har vært fast dagsorden på møtene i perioden.

3.10 Utdanningsutvalget
Utvalgets sammensetning: Hilde Stokke, Sentralstyret (leder), Anne Sofie Dreyer Skre,
Bergen Turnforening, Jon B. Fjeld, Søgne IL, Mari Bjone, IL i BUL, Eystein Enoksen,
Sentralstyret og Friidrettens Trenerforening, Trond Håvard Brunes, Sentraladministrasjonen.
Utvalget har hatt 4 møter i perioden. Utvalget har konsentrert seg om å få iverksatt arbeid med
tiltak iflg. delmålene i Handlingsplanen for Utdanning og kompetanse.
Arbeidet med å ferdigstille den nye kurspyramiden har fortsatt. I november 2004 ble ny
trenerstige vedtatt med revisjoner. Den består av 4 trinn: Aktivitetslederkurs i barnefriidrett
(16 timer), Trener I - Ungdomstrenerkurs (44t), Trener II (122t) og Trener III – (10 vekttall) i
samarbeid med Høgskolen i Agder.
Det har videre vært arbeidet med å utvikle nytt Trener I – kurs basert på boken Friidrett for
ungdom, og lærerveiledning til Trener II – kurset. Dette arbeidet har fortsatt inn i år 2005. Vi
håper at nye kurs og nytt materiell vil stimulere flere til å ta trenerutdanning og at godt
materiell vil gjør det lettere å være kurslærer og kursarrangør. Utvalget har vært pådriver i
arbeidet med å utdanne flere trenere og aktivitetsledere for barn og unge. 232 personer har gått
på Aktivitetslederkurs i 2004. Aktivitetslederkursene er primært arrangert i regi av
friidrettskretsene. NFIF har gitt støtte til å avvikle slike kurs. I november 2004 ble det avholdt
kurslærersamling for instruktørene til Aktivitetslederkursene i barnefriidrett. De som har gått
aktivitetslederkurs og kurslærerne til disse trenger videre oppfølging og skolering. Nytt Trener
I – kurs, del 1 ble arrangert på Rena sommeren 2004 og del 2 ble avviklet i Oslo i januar 2005.
Trener II - kurs med ny lærerveiledning startet i Bergen i desember 2004. Vi ønsker en økt
satsing på flere trenere til norsk friidrett ved å tilby gode kurs. Vi har fulgt opp NIF’s satsing
om flere ungdom og kvinner som trenere og ledere i norsk idrett gjennom å stimulere denne
gruppen spesielt til å delta på kurs.
Det har vært et ønske om å stimulere til kompetanseoverføring mellom treningsmiljøene,
fra landslagsansvarlig til klubbtreneren. I samarbeid med Toppidrett og Utvikling har det vært
mulig å legge tilrette for regionale samlinger hvor faggruppene og andre ressurspersoner deltar
som forelesere og instruktører for utøvere og trenere. Dette gir kompetanseflyt ut i distriktene.

Fagansvarlige har deltatt på 22 samlinger i 2004. Utvalget har bidratt slik at gjennomføringen
av Friidrettens Trenerforeningen sitt seminar har fått støtte. Dette er et viktig
kompetansetilbud til trenere.
Utvalget har hatt et ønske om å revitalisere ”sovende” klubber. NFIF har satt i gang et
klubbutviklingsprosjekt for 18 klubber i 2004 gjennom VITAL-klubben. Klubbene får tilbud
om en utviklingskveld i klubben med oppfølging, aktivitetslederkurs i barnefriidrett og støtte
til utstyr. Vi ønsker å vurdere om denne formen for satsing på klubbutvikling gir økt
friidrettsaktivitet. Friidrettskretsene står for den daglige oppfølgingene av disse klubbene,
mens NFIF stiller ressurser og konsept til rådighet.
NFIF har startet arbeidet med å utvikle nettsiden www.friidrett.no/utdanning med hvilke
kurstilbud NFIF til enhver tid har, og ideer til timeopplegg. Dette arbeid vil fortsette. Vi bør
også legge ut alle vår kurstilbud på www.idrettskurs.no og rapportere deltakeraktivitet på våre
kurs. NFIF har oppdatert informasjon om kurstilbud og innhold på disse sidene. Det ligger nå
utfordringer knyttet til å ta dette i bruk. Det er et behov for å utdanne flere dommere og
forenkle stevneavviklingen. Vi trenger flere og dyktigere trenere i norsk friidrett for å ta vare
på de som ønsker å drive friidrett. Vi må også rekruttere trenere fra miljøer utenfor
organisasjonen, derfor har vi deltatt på lærerstevner og prøvd å stimulere til mer
friidrettsaktivitet i skolen. Dette arbeidet vil vi fortsette med også i neste periode.
Ungdom som tar lederoppgaver i norsk friidrett følges opp av FIFUK og gis tilbud om egen
samling for skolering, motivasjon og erfaringsutveksling.

3.11 Veteranutvalget
Veteranutvalgets målsetting
Opprettholde og skape interesse for friidrett i aldersgruppene fra 35 til 100+.
Bedre livskvalitet ved:

Helse/trening

Vennskap/miljø

Konkurranser
Kombinere egen aktivitet med trener- og lederrolle for egen og/eller andre aldersgrupper.
Bidra til å bedre forhold for friidrett sommer og vinter på eget hjemsted og nasjonalt.
Samarbeide med sentraladministrasjonen til beste for friidretten.
Arbeidsdeling i utvalget.
Knut Henrik Skramstad, Kongsberg IF (leder), internasjonale kontakter, koordinering.
Grete Rivenes, Gjøvik FIK, Reisekoordinator, drakter med mer.
Knut Alme, Oslo Politis IL, Lagserien, poengberegning, rekorder og statistikk.
Kjartan Sølvberg, Kongsberg IF Veteran-Nytt, innhold og distribusjon.
Inger Austbø, Sandefjord Turn-& IF, Kasserer, påmeldinger til internasjonale stevner
utenfor Norge.
Leif Sommer, DNL’s representant.
Tilbakeblikk 2004.
Norge arrangerte Nordisk mesterskap innendørs med ca. 300 deltakere i Drammen. Under
EM, hvor 40 nasjoner deltok, ble Norge nr. 4. Vi stilte med 125 deltakere og tok 32
gullmedaljer.
Kommunikasjon
Papirutgaven av Veteran-Nytt som har hatt ca 1000 lesere reduseres nå til fordel for
Internett baserte løsning og Hjemmeside: (www.veteranfriidrett.no)
Utfordringer i 2005.
Nordisk samarbeide

Den Nordiske komiteen arbeider nå med et felles regelverk for gjennomføring av Nordiske
mesterskap. Norge er arrangør i 2005 (Veldre IL)
Regionalt Samarbeide
Veteranutvalget består hovedsaklig av personer fra østlandsområdet. Delvis grunnet
reisekostnader har en valgt denne løsningen. Det er enkelt og relativt billig og stikke hodene
sammen. Men svakheten er mangfoldet og kontakten med ”utkant-Norge”.Det som nå trengs
er regionale kontakt personer og e-postadresser.
Doping.
Dessverre forekommer også doping i veteranmiljøet, ref. Tyskland. Derfor er det
nødvendig med dopingskontroll. Kostnadene ved dette er store og vi må finne en løsning som
ikke skremmer arrangørene fra å påta seg arrangementer.
Veteranserien og poengberegning.
Serien stimulerer mange i veteranmiljøer. Det er om å gjøre å skaffe laget resultater i
mange øvelser. Med aldersfaktorer og poengberegning kan alle bidra. Det er om å gjøre at
dette blir så rettferdig og riktig som mulig. En har derfor som målsetting og få gitt ut en
revidert utgave av poengberegningen i 2005.
I 2004 deltok 122 lag i seriens for menn og 50 lag i kvinneserien. Serien er delt i 4
divisjoner.
Veteranfriidrettsfolkene
De fleste har dommergrader, er administratorer og trenere. Det er de som stiller på
dugnader og trener, selv om det regner. Ofte har de en finger med i spillet når nye haller eller
baner planlegges og bygges.
Mange av disse, som enn en gang var norske mestere, på landslag og toppet
friidrettsstatistikkene, kjenner friidretten.
Norsk friidrett er tjent med et godt samarbeide over generasjonsgrensene.

4. Styrets konklusjon
Årene 2003 og 2004 har vært to gledelige år for norsk friidrett. Vi startet med en tildels helt
ny administrasjon, Kjetil Hildeskor begynte som generalsekretær 1.4.2004, ny sportsjef og ny
utviklingsansvarlig begynte noe før, og ny barne- og ungdomsansvarlig begynte noe senere.
For norsk friidrett ble det en stor opptur etter flere magre år da Andreas Thorkildsen tok gull i
Athen OL i spyd. Gullet var svært viktig for folks oppfatning av friidretten.
Det hadde vært sportslig nedgang i årene 2001 og 2002 etter ”gullalderen” i norsk friidrett
fra 1994 til og med 2000.
Sponsormarkedet var vanskelig, vi hadde ingen avtale med NRK, uro om rettighetsavtalen
hadde preget forholdet mellom noen av våre beste utøvere og NFIF. Det var nok av ting å
gripe fatt i for det nye styret.
På det sportslige området ble ikke 2003 av de aller beste årene, men det var noen store
lyspunkter. Gull- og bronsemedalje i EYOF i Paris gjorde at vi igjen fikk troen på fremtiden.
Prestasjonene til de unge norske friidrettshåpene ble også lagt merke til blant det norske folk.
Flere barn og ungdommer ville igjen delta i friidrett. Deltagerantall og antall starter i barneog ungdomsstevner steg. Vi må spesielt nevne Tine-stafetten hvor det i 2004 deltok over
75 000 skolebarn. Dette er kanskje verdens aller største friidretts-arrangement. Vi ser
nødvendigheten av å rekruttere flere leder og trenere som kan ta seg av alle barn og unge, som
nå vil være med i friidrett. Det har vært arrangert mange Aktivitetslederkurs i Barnefriidrett
rundt om i kretsene der målet har vært skolering av nye trenere. Det er behov for ytterlige
kompetansehevning hos trenere gjennom trenerkurs.

Det ble også i perioden inngått en ny 4 års avtale med NRK, dog uten garanti for sendinger.
Styret mener imidlertid at å få vist friidrett på TV er en av hovedoppgavene våre. uten friidrett
på TV vet ikke dagens ungdom hva friidrett er. NRK ønsker også at vi i fremtiden legger
Hoved-NM før OL og de internasjonale mesterskapene slik at mesterskapet blir av større
interesse for seerne.
Økonomien har vært preget av store inntekter fra spilleautomater. Til tross for dette har
styret spart der det har vært mulig. Vi gikk inn i perioden med en egenkapital på NOK 1.1
millioner, og egenkapitalen er ved utgangen av 2004 nærmere NOK 4.8 millioner.
Dette kan vi trenge, da vi som kjent, ikke kan regne med inntekter fra spilleautomatene
etter 1.7.05. Dette skaper selvfølgelig problemer også for mange kretser og klubber som har
hatt gode inntekter fra automatene de senere årene.
Heldigvis har sponsormarkedet tro på norsk friidrett. Vi har inngått en ny avtale med vår
Generalsponsor DnB NOR frem til og med 2009, Tine fortsetter med støtte til stafetten,
Adidas har fornyet avtalen til og med 2007, og vi har fått ny sponsor for barne- og
ungdomsidretten, NCC, for perioden 2005-2008. Dette innebærer blant annet at vi fortsetter
med de regionale ungdomslekene vi gjeninnførte i 2004.
DEAL har gått inn som sponsor for et sprint/hekk-prosjekt for ungdom, i første omgang
for 2 år. Der er videre inngått mindre, men viktige avtaler med Rica, Finnair, Alko-Kutt og
Mondo.
Vi har også en meget god støttespiller i Olympiatoppen.
Styret ser optimistisk på mulighetene for å få med flere samarbeidspartnere også i
kommende periode.
Tinget i Molde i 2003 la vekt på at vi skulle arbeide spesielt med bane- og
anleggssituasjonen. Styret har fulgt opp med mange møter både med KKD, ordførere og andre
aktuelle samarbeidspartnere, landet rundt. Vi mener vi har fått gjennomslag for noen av våre
tanker og planer. Videreutvikling og regional oppfølging av Strategisk plan for anlegg er særs
viktig å videreføre da planen vil virke som et styringsdokument også for det planarbeid som
gjøres i NIF og KKD. Dokumentet må være kjent og synlig der hvor prioriteringer gjøres på
høyt nivå. Vi håper og tror at vi i neste periode kan vi åpne landets første spesialhall for
friidrett i Bærum. I alle fall gleder vi oss til åpningen av det Nye Bislett Stadion med Bislett
Games 29.juli i år.
Talentutvikling har også vært et spesielt prioritert område. Mye har blitt gjort, blant annet
har kretser og klubber fått tilbud om regelmessige besøk av trenere i faggruppene med tanke
på opplæring og utvikling av unge talenter. Mange kretser har benyttet seg av dette. Men vi
har ikke hatt de økonomiske ressursene til å starte med alle de tiltakene vi har ønsket. Men det
er som nevnt før svært gledelig å se at vi har store talenter i norsk friidrett og det vil det
fortsatt settes inn store ressurser på dette området. Vi har et godt konkurransetilbud til våre
unge utøvere, med bl.a. Nordisk Mesterskap U23, en nyvinning i 2004. Årets store mål for
våre beste ungdommer er Europamesterskapet U20 i Litauen i juli.
Toppidretten slo tilbake i 2004. Lørdag 28. august 2004 går for alltid inn i våre
historiebøker. I OL`s siste øvelse slo Andreas Thorkildsen til med GULL, og friidretten var
tilbake i det norske folks hjerter. En utrolig prestasjon av denne unge spydkasteren vår. Og det
skjedde mer i 2004 ; Marius Bakken var helt i Europatoppen på 5000m, og Christina
Vukicevic ble nummer 5 i jr-VM i Grosseto. Mange andre utøvere satte personlige rekorder.
Det har blitt lagt vekt på å utvikle sterke faggrupper med ansvarlige ledere og fagpersoner
innen hver øvelseskategori for å sikre en kontinuerlig kompetansevekst i organisasjonen.
Oppsummert gir resultatene i 2004 gir oss gode forhåpninger for fremtiden. Vi gleder oss
allerede til årets VM i friidrett i Helsinki i august.

Strategisk plan har blitt fulgt opp med handlingsplaner og det blir arbeidet med et enkelt
system for resultatvurdering (målekart) for virksomheten, der også tiltak i kretsene i første
omgang, og deretter i klubbene, kan måles.
Det er klubbene som er friidrettens største aktivum, og vi må arbeide for at deres
rammebetingelser blir best mulig. Styret vil også berømme de mange flotte miljøene som vår
idrett har rundt om i hele landet.
Styret takker for den positive holdningen vi møter i hele organisasjonen. Alle er innstilt på
å arbeide for friidrettens beste, og vi drar lasset sammen. Her vil også styret få takke
administrasjonen for det store arbeidet som gjøres og for deres positive innstilling i
hverdagen. Dette gjelder også alle våre kretsansatte.
Vi står foran store utfordringer i årene som kommer, NFIF vil føre videre kampen
motDoping. Her har vi null-toleranse og dette har vi også signalisert til hele verden.
Vår idrett skal også i fremtiden være en idrett hvor foreldre trygt kan sende sine barn.
Friidrett er gøy og skal også være det i fremtiden !

5. Vedlegg til styrets beretning
Utmerkelser og diplomer.
Gullmedaljen for aktiv idrett:
Gullmedaljen for 2003 ble tildelt Tor Øyvind Ødegaard, Fredrikstad IF
Gullmedaljen for 2004 ble tildelt John Ertzgaard, Raufoss IL
Fortjenestemedaljen for administrativ innsats:
Fortjenestemedaljen for 2003 ble tildelt Marius Rooth, Bøler IF
Kongepokalene:
Kongepokalene ble i 2003 tildelt Aham Okeke, IK Tjalve og Anne Gerd Eieland, Iveland IL
Kongepokalene ble i 2004 tildelt Andreas Thorkildsen, SK Vidar og Grete Etholm Snyder, IK
Tjalve
Fortjenestediplomer i perioden:
Per Arne Strindeberg, IF Hellas
Svein Jørgen Brekke, T&IL Hovding
Jan Fjærestad, FIK BFG Fana
Stanley Hauge, Eikanger IL
Sindre Heggebø, Laksevåg T&IL
Leif Hitland, IL Norna-Salhus
Yngve Hjørnevik, FIK BFG Fana
Rolf Pettersen T&IL Hovding
Frode Sjursen, FIK BFG Fana
Øyvind Ytrehus, T&IL Hovding
Ada Holmen, IK Tjalve
Per Sletholt, IK Tjalve
Olav Aaboen, IL i BUL
Trond Roy Pedersen, Lye IL
Øyvind Røberg, Sandnes IL
Gunnar Simonsen, Haugesund IL
Kåre Stange, Haugesund IL

Einar Søndeland, GTI
Willy Indresand, IF Sturla
Marit Fossen, IF Hellas
Jess Granlund, IF Hellas
Sissel Andersen, IF Urædd
Ragnar Hansen, IF Herkules
Stig Larsgaard, IF Herkules
Kjell Ivar Øya, Eidanger IL
Gunnar Hansen, IL Runar
Asbjørn Susæg, Tønsberg FIK
Arnulf Aa, Hyen IL
Johnny Solheimsnes, Jølster IL
Gunnar Søfteland, Florø T&IF
Arnt Oddvar Horntvedt, Storsteinnes IL
Steinar Krokmyrdal, Lærerskolen IL/IL BUL Tromsø
Simon Kaarbø, IK Hind
Odd Fugleberg, IL Rein/Tromsdalen UIL
Arne Karlsen, IL Rein/IF Skarp
Kjell Ivar Robertsen, Jægervatnet IL
Arnt Heggelund, Jægervatnet IL
Fritz Waage, Tromsdalen UIL
Eirik Bergvik, Ringvassøy IL
Johnni Håndstad, IL BUL Tromsø/MålselvIL /FIK Jerven/IL Pioner
Rolf Mange Hansen, Lyngen-Karnes IL
Ole Nygård, FIK Jerven
Inge Aanesland, IL Pioner
Ina Anesland, IL Pioner
Harald Gamst, IF Fløya/IL Rein
Arnulf Pedersen, IF Skarp/Finnsnes IL/IL Pioner
Terje Helsingeng, IL BUL Tormsø
Erkjentlighetsbevis i perioden:
Per Arne Strindeberg, IF Hellas
Ragna Berget Jørgensen, Bodø FIK
Linda Fjellheim, SK Vidar
Svein Høilo, Oslo IL
Marius Rooth, Bøler IF
Øystein Tullerud, Oslo IL
Per Hjelle, Breimsbygda FIL
Thormod Holti, IL Ilar
Steinar Krokmyrdal, Lærerskolen IL/IL BUL Tromsø
Johan Richardsen, IF Skarp/IL Rein/Tromsdalen UIL
Arnt Heggelund, Karnes IL/Målelv IL/Tromsdalen UIL/Jægervatnet IL
Johnni Håndstad, IL BUL Tromsø/Målselv IL/FIK Jerven
Kari Nerdrum Tangen, SK Kvaløysletta
Arne Hugo Hansen, Tromsdalen UIL

Aktiv innsats:

Deltakelse i internasjonale mesterskap m.v. 2003
E-cup klubblag, Jaen, Spania
Gjesdal nr. 6
VM terrengløp, Lausanne, Sveits
Ingen norske deltakere
VM innendørs, Birmingham, Storbritannia
Ingen norske deltakere
European 10000 m challenge, Athen, Hellas
Bente Landøy, Haugesund nr. 19 - 33.14.75
Nordic 10000 m challenge, København, Danmark
Knut Erik Rame, Gjesdal nr. 11 - 32.02.15
Henrik Sandstad, Vidar nr. 4 - 29.57.36
Dellandskamp Riga, Latvia
Menn:
100 m: Quincy Douglas, Gular 10.83 (nr. 6)
200 m: Quincy Douglas, Gular 21.58 (nr. 4)
400 m: Morten Sand, Lillehammer 46.93 (nr. 5)
800 m: Kjetil Hodnekvam, Aks 77 1.51.42 (nr. 6)
400 m hekk: Ragnar Bergheim, Norna Salhus 52.51 (nr. 5)
Lengde: Trond Erik Nilsen, Ask 5.47 (nr. 8) - skadet
Spyd: Andreas Thorkildsen, SK Vidar 76.88 (nr. 4)
110 m hekk: Magnus Husby Rostad, Steinkjer 14.68 (nr. 3)
Kvinner:
100 m: Inger E. Tørre, BUL 11.93 (nr. 3)
200 m: Elisabeth Slettum, Skjalg 24.26 (nr. 4)
400 m: Sigvor Melve, Vidar 54.35 (nr.3)
800 m: Trine Pilskog, Tjalve 2.04.57 (nr.3)
100 mhekk: Kamilla Brandt, Tyrving 13.95 (nr. 6)
400 m hekk: Lise Margareth Jensen, Norna Salhus 60.29 (nr. 3)
Høyde: Anne Gerd Eieland, Iveland 1.92 (nr. 1)
Lengde: Vibecke Brun, BUL 5.53 (nr. 4)
Spyd: Grethe Kleggetveit, Iveland 46.90 (nr. 6)
Dellandskamp Ventspils, Latvia
Menn:
100 m: Quincy Douglas, Gular 10.97 (nr. 6)
200 m: Quincy Douglas, Gular 21.80 (nr. 6)
400 m: Morten Sand, Lillehammer 47.14 (nr. 3)
800 m: Kjetil Hodnekvam, Aks 77 1.52.26 (nr. 6)
110 m hekk: Magnus Husby Rostad, Steinkjer 14.62 (nr. 3)
400 m hekk: Ragnar Bergheim, Norna Salhus 51.95 (nr. 2)
Lengde: Ragnar Bergheim, Norna Salhus 6.67 (nr. 6)
Spyd: Andreas Thorkildsen, SK Vidar 85.72 (nr. 1)
Kvinner:
100 m: Inger E. Tørre, BUL 12.00 (nr. 5)
200 m: Inger E. Tørre, BUL 25.06 (nr. 8)
400 m: Sigvor Melve, Vidar 55.44 (nr.6)
1500 m: Trine Pilskog, Tjalve 4.12.73 (nr. 2)
100 mhekk: Kamilla Brandt, Tyrving 13.91 (nr. 5)
400 m hekk: Lise Margareth Jensen, Norna Salhus 60.86 (nr. 2)

Høyde: Anne Gerd Eieland, Iveland 1.87 (nr. 1)
Lengde: Vibecke Brun, BUL 5.78 (nr. 3)
Spyd: Grethe Kleggetveit, Iveland 45.99 (nr. 4)
E-cup kvinner, Århus, Danmark
Sluttstilling:
Sveits
122 poeng
Latvia
117 poeng
Østerrike
114.5 poeng
Norge:
111 poeng
Danmark:
101.5 poeng
Island:
81 poeng
Europeiske småstater:
38 poeng
Luxembourg
27 poeng
E-cup menn, Lappeenranta, Finland
Sluttstilling:
Sverige
125 poeng
Finland
113 poeng
Ungarn
104 poeng
Belgia
89 poeng
Hviterussland
83 poeng
Norge
77 poeng
Danmark
67 poeng
Estland
60 poeng
E-cup mangekamp, Maribor, Slovenia
Trond Høiby, Tjalve 7678 poeng nr. 2
Bjørn Sigurd Sommerfeldt, Hellas 7006 poeng nr. 9
EM junior, Tammerfors, Finland
Margrete Rennstrøm, Søgne tresteg. Kvalifisering nr. 10 med 12.70. Nr. 10 i finalen med
12.78
Liv Miriam Nordtømme, Steinkjer. 800 m. Utslått i forsøk nr. 5 i heatet med 2.11.74
Ståle Ingebrigtsen, FIL Aks 77. Diskos. Kvalifisering nr. 11 med 52.86. Nr. 11 i finalen med
53.08.
Steffen Nerdal, Gneist. Diskos. Utslått i kvalifiseringen nr. 16 med 48.03.
EM U23, Bydgoszcz, Polen
Ingvill Måkestad, Korlevoll. 1500 m. 4.15.11 i forsøk. 3. plass på 4.12.58 i finalen.
Ragnar Bergheim, Norna Salhus. 400 m hekk. 52.65 utslått i forsøk
Bjørnar Kristensen, Sandnes. 3000 m hinder 8.51.93 utslått
Hans O. Uldal, Grane. Mangekamp. Brøt etter 3. øvelse 2. dag
Andreas Thorkildsen, SK Vidar. Spyd 76.16 i forsøk. 76.95 nr. 4 i finalen
Ragnhild Kvarberg, FIK Orion. 1500 m. Utslått i kvalifisering med 4.19.19
Anne Gerd Eieland, Iveland. Høyde. Direkte finale nr. 1.80
Mona Holm, Norna Salhus. Slegge. Utslått i kvalifiseringen med 57.31
Nordisk mesterskap mangekamp, Island
Olav Røe, Steinkjer. Nr. 1 - 6904 poeng (U23)
Ida Marcussen, Kristiansand.. Nr. 2 - 4842 poeng (U18)
Stine Renate Simensen, Sandvin. Nr. 6 - 3896 poeng (U20)
European Youth Olympic Festival, Paris
100m hekk: Christina Vukicevic, Ski IL, 1.pl. forsøk 13,95 (-0,9), 1.pl. finale 13,85 (-0,6)
400m hekk: Christine Næsheim-Bjørkvik, IL Skjalg, 2.pl. forsøk 61,70, 3.pl. finale 60,66

1500m: Marte Elden, Namdalseid IL, 2.pl. forsøk 4.30,89, 4.pl. finale 4.31,75
Høyde: Stine Kufaas, Trondheim Friidrett, 3.pl. forsøk 1,78, 5.pl. finale 1,76
4x100m: Norge (Christina Vukicevic, Elisabeth Slettum, Christine Næsheim-Bjørkvik,
Vibecke Brun) nr.3. forsøk 47,59, nr.5 finale 47,41
800m: Marte Elden, Namdalseid IL, 3.pl. forsøk 2.08,31, 6.pl. finale 2.09,41
200m: Elisabeth Slettum, IL Skjalg, 2.pl forsøk 24,50 (-1,5), 3.pl semifinale 24,46 (+1,3),
6.pl. finale 24,65 (+1,5)
Spyd : Atle Fosseli, Kristiansand IF, 2.pl. forsøk 65,10m, 7.plass finale 62,07m
3000m: Thomas Stave Gabrielsen, Kristiansand IF, 8.pl. finale 8.38,49
2000m hinder: Thomas Stave Gabrielsen, Kristiansand IF 9.pl. finale 6.04,09
400m: Stine Tomb, Trondheim Friidrett, 5.pl forsøk 56,76 – 10 beste tid totalt
200m: Espen Ellingsen, Norna-Salhus, 4.pl. forsøk 22,39 (+1,2), 7.pl. semifinale 22,59 (+0,7),
12. beste tid totalt
Høyde : Martin Hæreid, Horten IF, 8.pl. forsøk 2,00m – 13. beste resultat totalt
Lengde: Vibecke Brun, IL i BUL, 8.pl. forsøk 5,43m (-0,4) – 16 beste resultat totalt
400m: Jørgen Hasle Johansen, Larvik TF, 6.pl. forsøk 50,49 – 16. beste tid totalt
800m: Jørgen Hasle Johansen, Larvik TF, 6.pl. forsøk 1.57,50 – 17. beste tid totalt
100m: Espen Ellingsen, Norna-Salhus, 5.pl. forsøk 11,28 (+0,5) – 19. beste tid totalt
Innlagte løpslandskamper
Bislett: 800 m menn: Sturla Fostervold, Norna Salhus nr. 7 – 1.51.66 og Kjetil Hodnekvam,
Aks 77 nr. 8 – 1.52.15
1500 m kvinner: Hanne Lyngstad, Tjalve nr. 2 - 4.17.15 og Ingvill Måkestad, Korlevoll nr. 5
- 4.18.50
Sverige: 800 m kvinner: Ingvill Måkestad, Korlevoll og Lisbeth Pedersen, Tjalve.
1500 m menn: Bård Kvalheim, Tjalve og Odd M. Brekke, Gjesdal
Finland: 3000 m kvinner: Hanne Lyngstad, Tjalve nr. 3 med 9.12.02 og Bente Landøy
Haugesund nr. 2 - 9.09.94
3000 m menn: Endre Evensen, Tjalve nr. 15 med 8.06.51og Ingemund Askeland, Haugesund
nr. 18 med 8.15.44
Nordisk juniorlandskamp, Odense, Danmark
Menn:
Finland:
246 poeng
Sverige:
220 poeng
Norge:
120 poeng
Danmark/Island:
104 poenge
Kvinner:
Sverige:
238.5 poeng
Finland:
220.5 poeng
Norge:
138 poenge
Danmark/Island:
88 poeng
VM Paris, Frankrike
Andreas Thorkildsen, SK Vidar. Spyd. Nr. 8 i kvalifisering med 79.44.
Nr. 11 i finalen med 77.75
Stine Larsen, BFG Fana. Maraton. Nr. 17 med 2.30.44
Karl Johan Rasmussen, Haugesund. Maraton. Nr. 33 med 2.16.03
Anne Gerd Eieland, Iveland. Høyde. Utslått i kvalifisering med 1.85.
Universiaden, Daegu, Sør Korea
Margit K. Strand, IK Tjalve. 400 m hekk. 58.63 utslått i forsøket.
Kristin Roset, Gloppen. 800 m. Utslått i forsøket 2.06.85.

Lisbeth Pedersen, IK Tjalve. 800 m. Utslått i forsøket 2.08.86, 1500 m. Brøt.
VM halvmaraton, Vilamoura, Portugal
Karl Johan Rasmussen, Haugesund nr. 46 med 1.05.22
Nordisk mesterskap terrengløp, Borlänge, Sverige
Kvinner junior: Kari Anne Myhre, Verdal nr. 3, Pai Marie Eikås, Kristiansand nr. 6,
Miriam Berg Hovda, Haugesund, nr. 11. Nr. 2 i lagkonkurransen.
Kvinner senior: Runa Bostad, SK Vidar nr. 3, Tonje Sekse, Tjalve nr. 14.
Menn junior: Thomas Stave Gabrielsen, Kristiansand nr. 8, Pål S. Kvinge, Viking
nr. 11, Christian S. Bjørge, Haugesund nr. 12, Asle R. Tjelta, Skjalg nr. 14 og
Mhretu Dessalegn, Norna Salhus nr. 15. Nr. 4 i lagkonkurransen.
Menn senior: Ingemund Askeland, Haugesund nr. 9, Endre Evensen, Tjalve
Nr. 10, Roy Kaldheim, Haugesund nr. 12 og Knut Aalien, Ringerike nr. 13.
Nr. 3 i lagkonkurransen.
Chiba Ekiden Maratonstafett, Japan
Laget nr. 13 med tiden 2.28.39. Laget bestod av: Siri Merete Espin, Norna Salhus,
Ragnhild Kvarberg, Ren-Eng, Runa Bostad, SK Vidar, Jofrid Risa, Gjesdal,
Kari-Anne Myhre, Verdal og Hanne Lyngstad, Tjalve
EM terrengløp
Ingen norske deltakere.
Plasseringer blant de 40 beste på verdensstatistikken
Andreas Thorkildsen, SK Vidar nr. 8 (spyd)
Anne Gerd Eieland, Iveland nr. 24 (høyde)
Stine Larsen, BFG Fana nr. 29 (maraton)
Trond Høiby, IK Tjalve nr. 34 (mangekamp)
Ronny Nilsen, Norna Salhus nr. 37 (spyd)
Trine Pilskog, Tjalve nr. 37 (1500 m)
Gjøran Sørli, Tjalve nr. 37 (diskos)
Grete Etholm, Tjalve nr. 37 (diskos)
Deltakelse i internasjonale mesterskap m.v. 2004
E-cup klubblag, Lanciano, Italia
SK Vidar nr. 12
E-cup klubblag, Almeirim, Portugal
Gjesdal nr. 6
VM innendørs, Budapest, Ungarn
John Ertzgaard, Raufoss var kvalifisert, men startet ikke på grunn av ryggproblemer
VM terrengløp, Brussel, Belgia
Ingen norske deltakere
European 10000 m challenge, Maribor, Slovenia
Ingen norske deltakere
Nordic 10000 m challenge, Tønsberg, Norge
Henrik Sandstad, SK Vidar 30.14.73
Trond Idland, Gjesdal 29.49.83
Bente Landøy, Haugesund 33.37.04 (nr. 2)
Landskamp i Ungarn 29.-30. mai
Norge møtte: Serbia, Wales, England og Ungarn
Menn: (1 dag)
100 m – Aham Okeke, Tjalve 10.73 (5)
200 m – Yngve Sundsfjord, Norna Salhus 21.83 (6)

400 m – Morten Sand, Lillehammer 47.31 (5)
800 m – Odd Morten Brekke, Gjesdal 1.51.36 (9)
110 m hekk – Magnus Husby Rostad, Steinkjer 14.35 (6)
400 m hekk – Kjetil Myrmel, Gular 54.17 (5)
Spyd – Andreas Thorkildsen, SK Vidar 78.68 (1)
Kvinner:
100 m – Siri Eritsland, SK Vidar (DNF)
200 m - Sigvor Melve, SK Vidar 24.60 (2)
800 m – Lisbeth Pedersen, Tjalve 2.10.11 (6)
100 m hekk –Christina Vukicevic, Ski 14.04 (9)
400 m hekk – Margit K. Strand, Tjalve 59.97 (4)
slegge – Mona Holm, Norna Salhus 59.48 (3)
høyde – Øyunn Grindem, Sandvin 1.75 (2)
lengde – Cecilie Rise, Gloppen 6.11 (3)
Menn (2 dag)
100 m Aham Okeke, Tjalve 10.62 (3)
200 m – Morten Sand, Lillehammer 21.27 (3)
400 m – Yngve Sundsfjord, Norna Salhus 48.87 (6)
1500 m- Odd Morten Brekke, Gjesdal 3.47.85 (1)
110 m hekk – Magnus Husby Rostad, Steinkjer 14.40 (6)
400 m hekk – Kjetil Myrmel, Gular 54.76 (5)
diskos – Gjøran Sørli, Tjalve 60.77 (4)
høyde – Jon Sigurd Utgårdsløkken, Aurskog Høland 2.05 (7)
lengde – Thomas Mellin-Olsen, Gular 5.52 (7)
Kvinner
100 m - Camilla Brandt, Tyrving – 12.38 (5)
200 m – Margit K. Strand, Tjalve 25.09 (2)
400 m – Sigvor Melve, SK Vidar 55.00 (4)
1500 m – Hanne Lyngstad, Tjalve 4.19.13 (3)
100 m hekk – Christina Vukicevic 13.88 (9)
slegge – Mona Holm, Norna Salhus 60.84 (4) Norsk rekord
tresteg – Cecilie Rise, Gloppen - 13.18 (1)
Landskampen etter 2 dager:
Ungarn 87 poeng
England 60 poeng
Wales 41 poeng
Norge 49 poeng
Innlagt løpslandskamp Bergen Bislett Games 11. juni
1500 m menn:
Odd Morten Brekke, Gjesdal 3.48.09 (1)
Joacim Brøndbo, Mosvik 3.53.54 (6)
Kjetil Måkestad, Korlevoll 3.52.08 (5)
1500 m kvinner:
Lisbeth Pedersen, Tjalve 4.22.25 (4)
Liv Miriam Nordtømme, Steinkjer 4.46.75 (8)
Ragnhild Kvarberg, Ren-Eng 4.28.75 (6)
Nordisk mesterskap mangekamp, Jyväskyla, Finland
M U23 Bjørn Sigurd Sommerfeldt, Hellas - brøt
M U18 Stian Andersen, Urædd – nr. 3 med 6521 poeng

M U18 Lars Vikan Rise, Nidelv – nr. 1 med 6687 poeng
M U18 Hans Erik Bragstad Vist, Frol – nr. 7 med 5889 poeng
K U23 Thale Glomsrød, Fredrikstad – nr. 2 med 5163 poeng
K U23 Elin Marvik, Haugesund – nr. 3 med 4781 poeng
K U18 Ida Marcussen, KIF – nr. 1 med 5294 poeng
E-cup menn Istanbul, Tyrkia
Sluttstilling:
Spania
129 poeng
Finland
103 poeng
Ungarn
95.5 poeng
Slovenia
94 poeng
Portugal
82 poeng
Sveits
80.5 poeng
Norge
67.5 poeng
Østerrike
63.5 poeng
Norge rykker ned i 2. divisjon
Følgende utøvere deltok:
100 m: Martin Rypdal, BUL Tromsø 10.54 (7)
200 m: Morten Sand, Lillehammer 21.33 (7)
400 m: Quinicy Douglas, Gular 47.66 (5)
800 m: Ådne Svahn Dæhlin, Gular 1.50.32 (5)
1500 m: Odd Morten Brekke, Gjesdal 3.53.57 (6)
3000 m: Marius Bakken, Runar 7.47.02 (2)
5000 m : Jim Svenøy, SK Vidar 14.10.02 (2)
110 m hekk: Magnus Husby Rostad, Steinkjer 14.62 (7)
400 m hekk: Atle Mc Adam, Tjalve 53.57 (5)
3000 m hinder: Bjørnar Kristensen, Sandnes 8.47.09 (5)
Lengde: Thomas Mellin-Olsen, Gular 7.05 (7)
Høyde: Jon S. Utgårdsløkken, Aurskog Høland 2.00 (7)
Stav: Geir Ove Rasmussen, Fredrikstad 4.40 (7)
Tresteg: Lars Eric Sæther, Steinkjer 15.00 (6)
Kule: Gjøran Sørli, Tjalve 18.37 (4)
Diskos: Gjøran Sørli, Tjalve 56.67 (6)
Slegge: Erlend Vada, Løten 48.78 (1)
Spyd: Andraeas Thorkildsen, SK Vidar 78.51 (3)
4 x 100 m stafett: Aham Okeke, Tjalve, Martin Rypdal, BUL Tromsø, Morten Sand,
Lillehammer, Quincy Douglas, Gular - DNF
4 x 400 m stafett: Quincy Douglas, Gular, Michael Tomala, Minerva IS, Kristoffer Nyhuus,
SK Vidar, Morten Sand, Lillehammer 3.08.92 (4)
E-cup kvinner, Reykjavik, Island
Sluttstilling:
Irland
118 poeng
Norge
109.5 poeng
Østerrike
103 poeng
Danmark
98 poeng
Kypros
92.5 poeng
Lituaen
76 poeng
Island
70 poeng
AASSE
42 poeng

Norge rykker opp i 1. divisjon.
Følgende utøvere deltok:
100 m: Marie Hagle, Fredrikstad 12.13 (7)
200 m: Sigvor Melve, IL i BUL 24.82 (7)
400 m: Sigvor Melve, IL i BUL 55.41 (3)
800 m: Alvilde Ossum, SK Vidar 2.08.54 (4)
1500 m: Hanne Lyngstad, Tjalve 4.28.09 (4)
3000 m: Bente Landøy, Haugesund 9.43.45 (3)
5000 m : Susanne Wigene, Tjalve 16.06.59 (1)
100 m hekk: Kamilla Brandt, Tyrving 14.13 (6)
400 m hekk: Lise Jensen, Norna Salhus 59.50 (2)
3000 m hinder: Hanne Lyngstad, Tjalve 10.03.44 (1)
Lengde: Cecilie Rise, Gloppen 6.01 (5)
Tresteg: Cecilie Rise, Gloppen 12.92 (2)
Høyde: Anne Gerd Eieland, Iveland 1.78 (3)
Stav: Cathrine Larsåsen, BUL 3.40 (6)
Kule: Elin Isane, Gloppen 14.18 (2)
Diskos: Grete Snyder, Tjalve 52.49 (1)
Spyd: Grethe Kleggetveit, Iveland 47.17 (5)
Slegge: Mona Holm, Norna Salhus 60.92 (2) Norsk rekord
4 x 100 m stafett: 46.73 (3)Kamilla Brandt, Tyrving, Marie Hagle, Fredrikstad, Anne Cathrine
Bakken, Tjalve og Thea Oppegård, IL BUL
4 x 400 m stafett: 3.42.93 (3) Margit Kathrine Strand, Tjalve, Sigvor Melve, BUL, Stine
Tomb, Trondheim, Lise Margareth Jensen, Norna Salhus
Internasjonalt jr.stevne Mannheim, Tyskland
Steffen Kjønnås, Mosjøen 400 m hekk nr. 8 med 55.23
Joackim Brøndbo, Mosvik 1500 m nr. 6 med 3.49.35
Kjetil Måkestad, Korlevoll 1500 m nr. 4 med 3.48.35
Thomas Stave Gabrielsen, KIF 5000 m nr. 7 med 14.41.00
Christina Vukicevic, Ski 100 m hekk nr. 2 med 13.82 – 14.01 i forsøk
Christine Skodvin, Ski 100 m hekk nr. 9 med 14.18 – 14.06 i forsøk
Kari-Anne Myhre, Verdal 3000 m nr. 4 med 10.09.63
Øyunn Grindem, Sandvin høyde nr. 7 med 1.74
Stine Kufaas, Trondheim høyde nr. 9 med 1.65
Vaxjø, Sverige innlagt løpslandskamp
800 m menn: Ådne Svahn Dæhlin, Gular 1.50.80 (5), Odd Morten Brekke, Gjesdal 1.51.57
(7)
3000 m kvinner: Susanne Wigene, Tjalve 9.14.84 (1)
Tammerfors, Finland innlagt løpslandskamp
5000 m menn: Rune Haug, Lillehammer, 14.26.38 (9), Henrik Sandstad, Vidar, 14.05.84 (2)
800 m kvinner: Ragnhild Kvarberg, Ren-Eng, 2.08.61 (10), Alvilde Ossum, Vidar, 2.06.41 (4)
E-cup mangekamp, Riga
Olav Røe, Steinkjer, brøt
Knut Harald Sommerfeldt, Hellas , 7114 poeng 9.plass
Bjørn Sigurd Sommerfeldt, Hellas, 6798 poeng 20.plass
Hans Olav Uldal, Grane, brøt
Junior VM, Grosetto, Italia
Elisabeth Slettum, Skjalg. 200 m 24.40 i forsøk. Trakk seg i semifinale (skade)
Marte Elden, Steinkjer, 800 m 2.07.55 og 4.plass i heat - utslått

Christine Skodvin, Ski, 100m hekk, 14.98 - utslått
Christina Vukicevic, Ski, 100 m hekk, 13.56 i forsøk, 13.51 i semifinale (3.pl.) og 13.58 og
5.plass i finale
4 x 100 m stafett: Christine Lia, Hellas, Christina Vukicevic, Ski, Thea Oppegård, BUL og
Marie Hagle, Fredrikstad.Utslått med 46.54.
Nordisk juniorlandskamp 19 år, Espoo, Finland
Menn:
Finland:
237 p
Sverige:
217 p
Norge:
130 p
Danmark/Island:
80 p
Kvinner:
Sverige:
238 p
Finland
211 p
Norge:
121 p
Island:
99 p
OL Athen
Andreas Thorkildsen, SK Vidar, spyd 81.78 i kvalifisering og 86.50 i finalen nr. 1
Marius Bakken, Runar, 5000 m 13.36.38 (12. plass i heat utslått)
Ronny Nilsen, Norna Salhus, spyd 73.46 nr. 14 i gruppe og utslått
Trine Pilskog, Hareid, 1500 m: 4.08.61 nr. 10 i heat og utslått
Hans Olav Uldal, Grane, mangekamp 7.495 poeng nr. 27
Jim Svenøy, SK Vidar, 3000 m hinder. 8.33.97 nr. 10 i heat og utslått
Stine Larsen, BFG Fana, maraton 2.39.05 nr. 24
Nordisk mesterskap U23, Fredrikstad
Gull: Ådne Svahn Dæhlin, Gular 800 m 1.51.51,Alvilde Ossum, SK Vidar 800 m 2.16.72,
Einar Inge Aasen, Hellas 200 m 21.55, Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes 3000 m h 9.22.31,
Kjetil Måkestad, Korlevoll 1500 m 4.40.95, 4 x 400 m stafett 3.50.82 – Mari Bones,
Trondheim, Alvilde Ossum, SK Vidar, Ingrid Magnus, BUL og Stine Tomb, Trondheim
Sølv: Maren Elise Romstad, Løten kule 13.13, Einar Inge Aasen, Hellas, 400 m 47.54,
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes 5000 m 14.32.55, Eirik Ruud, Namsen stav 4.70, Liv
Miriam Nordtømme, Steinkjer 1500 m 4.32.46, Stine Tomb, Trondheim 400 m 56.23, Mona
Holm, Norna Salhus diskos 44.61, 4 x 400 m stafett 3.15.29 – Kristoffer Nyhuus, SK Vidar,
Ådne Svahn Dæhlin, Gular, Christian Mogstad, Snøgg og Einar Inge Aasen, Hellas
Bronse: Siri Eritsland, SK Vidar 200 m 24.98, Andreas Aune Viken, Fredrikstad høyde 2.04,
Gunnar Åsvestad, Spydeberg kule 15.55, Joakim Urdahl, Norna Salhus tresteg 14.58, 4 x 100
m stafett 41.84 – Magne Skovli, Tyrving, Christian Mogstad, Snøgg, Rune Selstad, Hellas og
Einar Inge Aasen, Hellas, 4 x 100m stafett 47.22 – Siri Eritsland, SK Vidar, Vibecke Brun,
BUL, Tonje Hjelseng, Stjørdal og Stine Rui, Moss
VM i halvmaraton, New Dehli, India
Ingen deltakere.
Nordisk mesterskap terrengløp, Ejby, Danmark
Kvinner senior:
Susanne Wigene, Tjalve nr. 1
Kirsten Otterbu, BFG Fana nr. 2
Runa Bostad, SK Vidar nr. 3
Ragnhild Kvarberg, Ren-Eng nr. 9
Menn senior:
Terje Aggvin, Gjesdal nr. 9

Trond Idland, Gjesdal nr. 12
Bjarte Vik, Gjesdal nr. 17
Henrik S. Andersen, Tjalve nr. 18
Kvinner junior:
Ingunn Opsal, Minerva IS nr.1
Miriam Berg Hovda, Haugesund nr. 7
Menn junior:
Øystein Engum Andersen, Norna Salhus nr. 2
Thomas Stave Gabrielsen, KIF nr. 3
Joachim Brøndbo, Mosvik nr. 8
Christian S. Bjørge, Haugesund nr. 15
EM terrengløp, Heringsdorf, Tyskland
Ingunn Opsal, Minerva IS 6. plass kvinner junior
Øystein Engum Andersen, Norna Salhus 12. plass menn junior
Thomas Stave Gabrielsen, Kristiansands IF 77. plass menn junior
Plasseringer blant de 50 beste på verdensstatistikken
Andreas Thorkildsen, SK Vidar nr. 7 (spyd)
Ronny Nilsen, Norna Salhus nr. 10 (spyd)
Marius Bakken, Runar nr. 11 (5000 m)
Susanne Wigene, Tjalve nr. 15* (3000 m hinder)
Gjøran Sørli, Tjalve nr. 15 (diskos)
Jim Svenøy, SK Vidar nr. 23 (3000 m hinder)
Hanne Lyngstad, Tjalve nr. 28 (3000 m hinder)
Benjamin Jenasen, Norna Salhus nr. 31 (mangekamp)
Trine Pilskog, Hareid nr. 32 (1500 m)
Susanne Wigene, Tjalve nr. 35 (5000 m)
Hans Olav Uldal, Grane nr. 36 (mangekamp)
* 3000 m hinder kvinner. Mesterskapsøvelse fra 2005.
Rekorder:
Utendørs:
Kvinner senior:
Susanne Wigene, SK Vidar 3000m hinder 9:57.97 (Karlstad, SWE 24.07.03)
Hanne Lyngstad, IK Tjalve 3000m hinder 9:54.91 (Lisleby 09.08.03)
Mona Holm, IL Norna-Salhus Slegge 60.84 (Szombathely, HUN 30.05.04)
Mona Holm, IL Norna-Salhus Slegge 60.92 (Reykjavik, ISL19.06.04)
Hanne Lyngstad, IK Tjalve 3000m hinder 9:53.18 (Heraklion, GRE 04.07.04)
Susanne Wigene, IK Tjalve 3000m hinder 9:45.21 (König Wüsterhausen, GER 10.09.04)
Menn senior:
Marius Bakken, IL Runar 2000m 5:01.48 (Florø 31.05.03) *
Atle McAdam, IK Tjalve 400m hekk 50.67 (Florø 31.05.03)
Marius Bakken, IL Runar 5000m 13:08.27 (Fana 11.06.04)
Marius Bakken, IL Runar 5000m 13:06.39 (Roma, ITA 02.07.04)
Kvinner junior 22:
Mona Holm, IL Norna-Salhus Slegge 60.84 (Szombathely, HUN 30.05.04)
Mona Holm, IL Norna-Salhus Slegge 60.92 (Reykjavik, ISL 19.06.04)
Innendørs:
Kvinner senior:

Sigvor Melve, IL i BUL 400m 54.32 (Göteborg, SWE 07.02.04)
Elisabeth Slettum, IL Skjalg 100m 11.84 (Drammen 08.02.04)
Elisabeth Slettum, IL Skjalg 200m 23.66 (Stange 15.02.04)
Kvinner junior 22:
Elisabeth Slettum, IL Skjalg 100m 11.84 (Drammen 08.02.04)
Elisabeth Slettum, IL Skjalg 200m 23.98 (Stange 15.02.04)
Elisabeth Slettum, IL Skjalg 200m 23.66 (Stange 15.02.04)
IL Skjalg 4 x 200m stafett 1:40.99 (Stange 15.02.04)
(Henriette Thorvaldsen-Kathrine Alfsnes-Christine Næsheim-Bjørkvik-Elisabeth Slettum)
Kvinner junior 19:
Elisabeth Slettum, IL Skjalg 100m 11.84 (Drammen 08.02.04)
Elisabeth Slettum, IL Skjalg 200m 23.98 (Stange 15.02.04)
Elisabeth Slettum, IL Skjalg 200m 23.66 (Stange 15.02.04)
IL Skjalg 4 x 200m stafett 1:40.99 (Stange 15.02.04)
(Henriette Thorvaldsen-Kathrine Alfsnes-Christine Næsheim-Bjørkvik-Elisabeth Slettum)
* (Ikke offisiell rekordøvelse)

II Beretning tingvalgte utvalg
1. Appellutvalget
Appellutvalget har hatt følgende medlemmer: Tor Solem, IL Tyrving (leder) - Reidun
Corneliussen, Ready - Dag Rasmussen, Fana IL. Varamedlemmer: Per Kåre Hage, Ranheim
IL - Arnt Heggelund, Jægervatnet IL.
Utvalgets oppgave er å behandle anker over domsutvalgets avgjørelser i straffesaker, se
NFIFs lov §§ 19.3 og 23 samt NIFs lov §§ 11-1 og 11-9.b.
Det har ikke vært saker til behandling i perioden.

2. Domsutvalget
Domsutvalget har i valgperioden bestått av representantene:
Alf Einar Fornes, Namsen FIF (leder), Hilde Lombnæs, IL i BUL, Geir Pedersen, FIK BFG
Fana. Varamedlemmer: Lauritz Heskje, Bryne FIK 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 2003 og 2004 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
Utvalget har bestått av Egil Gulliksen, Høvik IF (leder), Knut Alme. Oslo Politis IL, Geir
Evensen, FIK BFG Fana, Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF, Siri Hemstad Tørvold, IL
Tyrving med Odd Bratt, Oppsal IF og Camilla Fiskevoll, SK Vidar som varamedlemmer.
Siri Hemstad Tørvold har mesteparten av perioden bodd i Korea, men har holdt kontakt via
E-mail.
Utvalget har holdt møter etter behov og har justert lov og bestemmelser i henhold til vedtak
på forrige ting og endringer i IAAFs regelverk. Utvalget har stått til disposisjon for forbund,
kretser og klubber og enkeltmedlemmer i spørsmål om fortolkning av lov og reglement..
Utvalget fant det ikke nødvendig med ny håndbok i denne tingperiode og vil avvente neste
regelkongress i IAAF før nytt opplag trykkes.

III Regnskap
Årsregnskap 2004 og 2003
Rammebudsjett 2006 og 2007
Årsresultat 2004 og 2003
Note
2004
DRIFTSINNTEKTER
Overføringer fra NIF
Olympiatoppen
Prosjektmidler
Spillautomater
Diverse inntekter
Samarbeidsavtaler
Offentlig støtte
Friidrettskortet
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Toppidrett/utvikling
Prestasjonsbonuser
Administrasjon/Personal/Info
Regionstilskudd
Utstyr til klubber
Fondsavgift klubber
Organisasjon
Barn/Ungdom/Bredde
Kompetanse
Friidrettskortet
Salg/Marked
Diverse kostnader
Avskrivninger

9

4
4
4
9

4

Budsjett
2004

Regnskap
31.12.04

Note
2003

2.905.000
1.200.000
150.000
6.000.000
370.000
5.665.000
1.000.000

2.680.542
850.000
345.000
7.664.853
583.142
6.636.370
3.350.000
394.255
17.290.000 22.504.162

6.688.000
3.512.000

1.165.000
2.705.000
850.000
1.655.000
250.000
65.000

6.948.498
294.350
3.608.733
1.225.000
580.000
29.756
1.211.138
3.115.872
1.100.513
282.058
2.157.012
56.291

4/9

Budsjett
2003

Regnskap
31.12.2003

3.250.000

2.905.108

4.400.000
730.000
7.220.000

6.778.365
1.560.039
5.908.920

15.600.000

409.906
17.562.338

4.800.000

4.692.423

4.930.000

5.168.791

1.290.000
2.550.000
370.000

1.488.867
1.580.498
740.232
241.436
2.097.379

945.000
330.000
60.000

68.314

Tap på fordringer
SUM DRIFTSKOSTNADER

20.424
16.890.000 20.629.645

15.275.000

500
16.078.440

DRIFTSRESULTAT

400.000

1.874.517

325.000

1.483.898

Netto finansinntekter

100.000

125.865

175.000

202.352

ÅRSRESULTAT

500.000

2.000.382

500.000

1.686.250

Balanse pr. 31.12.04
EIENDELER
Anleggsmidler
Maskiner/inventar
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer på lager
Kundefordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Andre fordringer
Kasse
Bank
Utøverfond
Skattetrekk
Sum omløpsmidler

Note
2004

pr. 31.12.04

5

45.443
45.443

3

2.242.996
140.715

2
2
2
8

9.200
5.064.881
155.985
349.270
7.963.047

SUM EIENDELER

Note
2003

pr. 31.12.03

5

101.733
101.733

2
3

82.400
1.561.664
23.972
84.249
6.026
4.330.152
115.025
367.366
6.570.854

2
2
2
8

8.008.490

6.672.587

2.000.382
2.775.421
4.775.803

1.686.250
1.089.171
2.775.421

GJELD/EGENKAPITAL
Egenkapital
Resultat pr. 31.12.04
Annen egenkapital 01.01.04
Sum egenkapital
Gjeld
Leverandørgjeld
Diverse avsetninger
Avsetning talentutviklingsfond
Skyldig skatt og arb.giveravg.
Skyldig/tilgode mva.
Feriepenger påløpt
Sum gjeld

10

1.309.829
349.212
665.777

1.904.449
654.142
14.060
477.524

907.869
3.232.687

846.990
3.897.165

10

SUM
GJELD/EGENKAPITAL
8.008.490
Oslo, 10. februar 2005
Svein Arne Hansen, president (sign.), Tore Hordnes (sign.), Gro Næsheim-Bjørkvik (sign.),
Tormod Antonsen (sign.), Ragnar Eimhjellen (sign.), Charlotte Svensen (sign.),
Hilde Stokke (sign.), Veslemøy Hausken (sign.), Jarle Eik (sign.), Eystein Enoksen (sign.)

6.672.586

Noter 2004
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 2004.
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost,
sammenlignbarhet, fortsattt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til
verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og
kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor.
Når faktiske tall ikke er tilgjengelig på tidspunkt for 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 varekretsløpet 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. For identifiserte tapsprosjekter, foretas det
avsetning for hele det forventede tapet. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter,
bonuser og fakturerte fraktkostnader.
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.
Andre driftsinntekter (-kostnader)
Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære
virksomheten, klassifiseres som diverse inntekter og -kostnader. Dersom poster er uvanlige,
uregelmessige og vesentlige, vil de bli klassifisert som ekstraordinære.
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, aktiviers. 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.
Varelager og varekostnad
Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut" prinsippet antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad
består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk
pr. årsslutt.
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 beregnes etter lineær opptjening på
basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på
pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og
aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidlene vurderes
til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket
virkelig verdi av pensjonsmidler.
I samsvar med God Regnskapsskikk for små foretak regnskapsføres ikke forpliktelsen. For
øvrig vises det til note 4.
Note 2 Vurdering av omløpsmidler
Likvidbeholdning er oppført til pålydende.
Kundefordringer er oppført til pålydende og det er avsatt kr 16.707 til å møte eventuelle
tap.
Note 3 Kundefordringer
Spillautomater
NIF
Friidrettskretsene
DnB
Merverdiavgift til gode
Diverse kunder
Tapsavsetning
Totale kundefordringer

2004
547.485
11.506
1.474.117
6.789
16.211
203.595
-16.707
2.242.996

2003
635.753
109.901
550.065
98.420
184.232
-16.707
1.561.664

Note 4 - Lønnskostnader / antall ansatte / godtgjørelser / pensjoner
Gjennomsnittlig antall ansatte:
Adm. sentralt
Kretsene
Trenere
Prosjekter
Gjennomsnittlig antall ansatte

2004
2003
7
7
17
17
0
0
1
1
25
25
2004
2003
Lønninger
2.762.193 2.037.511
Folketrygdavgift
1.127.916
965.448
Pensjonskostnader
416.666
488.219
Andre ytelser
116.658
157.613
Sum lønnskostnader
4.423.433 3.648.791
Lønnskostn. er i resultatregnskapet fordelt på toppidrett, adm. og barn/ungdom/bredde.
Generalsekretær
President
Godtgjørelser:
Lønn (inkl utbetalt feriepenger)
477.994
159.774
Ytelse til pensjonsforpl.
65.307

Forbundet har kollektiv pensjonsordning i Vital Forsikring. Pr 31.12 2004 er 22 personer
inkl. i ordningen hvorav 14 er fra kretsene. Forbundet er også med i en tilleggsordning til AFP
fra 64-67 år som inkluderer 7 personer. Det er kun de løpende innbetalinger som er
kostnadsført.
Premiefond pr. 31.12.03
Avkastning premiefond
Tilført premiefond
Dekket fra premiefond
Premiefond pr. 31.12.04
Revisor

208.498
38.840
17.406
-124.800
139.944

Kostnadsført revisjonshonorar rest 2003 utgjør kr. 30.000 ekskl. mva., honorar 2004 utgjør
kr 25.000 eksl. mva. I tillegg utgjør annen bistand kr 37.300 eksl. mva.

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.
Anskaffelseskost pr 01.01
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang solgte driftsmidler
Anskaffelseskost pr 31.12
Akkumulerte avskrivninger pr 01.01
Årets avskrivninger
Balanseført verdi pr 31.12
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

2004
2003
Inventar Kontomaskiner
Sum
Sum
250.955
355.106 606.060 515.176
0
0
90.884
0
0
0
0
0
250.955
355.106 606.060 606.060
224.959
279.369 504.328 436.014
25.996
30.295 56.291
68.314
0
45.442 45.441 101.732
5 år
3 år
lineær
lineær

Note 6 Fonds til forvaltning
Følgende bundne fonds forvaltes av NFIF utenfor regnskapet:
Beholdning
01.01 2004
Norcemfondet
Charles London fondet

158.807
39.906

Renter
2004
2.908
733

Beholdn
31.12 2004
161.715
40.639

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 juniorfri-idrett.
Avkastningen er disponert etter noe varierende kriterier.
Note 7 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 2004 utgjør kr 330.680 inkl. felleskostnader og 4 garasjeplasser (1 plass
inngår i husleien).
NFIF har en leie- og serviceavtale med Høyseter på en kopimaskin. Leieforholdet varer
frem til 31.03.05 og er pr. dags dato sagt opp. Årsleien utgjør kr 65.244 inkl. mva..
Note 8 Bundne midler
Pr 31.12 2004 er kr 349.270 innestående på bankkonto for skattetrekk.
Note 9 Regionstilskudd
Regionstilskuddet fra Norges Idrettsforbund er inntektsført under offentlige tilskudd og
utgiftsført som regionstilskudd. Tidligere år har tilskuddet blitt ført som en refusjon.
Note 10 Avsetninger
Rest reg. kompetanse 2003
Prov.videoer 2003/04
Tyrvingserien
Vital-klubben
Ungdomssamling
Spillemidler til utstyr
Rest felleskostn.US
Totale avsetninger

59.177
15.000
30.000
160.000
50.000
15.535
19.500
349.212

Sentralstyrets beretning for 2004
Norges Fri-idrettsforbund er et Særforbund i Norges Idrettsforbund og driver sin
virksomhet fra kontorer på Ullevål Stadion i Oslo.
Landsstyret vedtok for 2004 et budsjett med overskudd på kr. 500.000,-. Dette for
ytterligere å styrke egenkapitalen i forbundet i tråd med den foreslåtte strategiplanen for
økonomi som har som mål at NFIF skal ha en egenkapital på 20% av brutto inntekter.
Det har vært ført en streng kostnadskontroll i alle ledd og budsjettdisiplinen har vært god.
Det har blitt gitt månedlige rapporter til styret som har gitt gode styringsmuligheter i hele
perioden.
Inntektene i perioden har vært høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak økte
inntekter fra spilleautomater og økte tilskudd av tiltaksmidler fra Kulturdepartementet. I
tillegg har vi hatt gleden av å få et OL gull i perioden som ga oss en bonus fra vår
generalsponsor DnB NOR.
På utgiftssiden har det vært økte utgifter i forbindelse med øremerkede inntekter. Det er i
tillegg brukt mer penger på toppidrett/utvikling, administrasjon samtidig som økte
automatinntekter har gitt økte provisjonsutgifter.
Årets overskudd kr. 2.000.382,- bidrar nå til at egenkapitalen i forbundet er ca. 21% av
brutto inntekter og ca. 60% av balansesummen. Dette gir et godt utgangspunkt for videre drift.
Godtgjørelse
Godtgjørelse til president er i 2004 utbetalt med kr. 159.774.
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i administrasjonen og hos kretsene er god. Det har i løpet av 2004 vært
gjennomført to planleggingsseminar for hele sentraladministrasjonen – et på våren og et på
høsten. I tillegg har man hatt kombinert datakurs og daglig ledersamling for alle kretsene. Det
kortvarige sykefraværet er lavt, og det har ikke vært noe langvarig sykefravær i 2004. Det var
i 2004 ingen personskader eller ulykker på forbundets eiendeler.
NFIF sitt styre består av 6 menn og 4 kvinner. Både styret og ledelse er bevisst på å
oppfylle NIFs regler for kjønnskvotering. Det er ut over dette ikke iverksatt spesielle
likestillingstiltak.
Ytre miljø
Norges Fri-idrettsforbunds virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
Budsjett for 2005
Landsstyret har vedtatt et budsjett for 2005 med inntekter og utgifter i balanse på kr.
14.760.098, da målet om 20% egenkapital fra tinget i Molde i 2003 er oppnådd.
Svein Arne Hansen, President (sign.), Tore Hordnes (sign.), Tormod Antonsen (sign.), Hilde
Stokke (sign.), Gro Næsheim-Bjørkvik (sign.), Jarle Eik (sign.), Ragnar Eimhjellen (sign.),
Eystein Enoksen (sign.), Veslemøy Hausken (sign.), Charlotte Svensen (sign.)

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende årsregnskapet for 2004
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til NFIF for 2004. Regnskapet viser et
overskudd på kr. 2.000.382 mot et budsjettert resultat på kr. 500.000.
Ytterligere økning i inntektene fra spilleautomater og økte inntekter fra samarbeidsavtaler
har vært den vesentligste bidragsyter 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.
Overskuddet bidrar til at forbundet styrker egenkapitalen ytterligere til et nivå på i overkant
av 20% av årlig aktivitetsnivå. Sammen med ytterligere budsjettert bidrag fra årets virksomhet
vil NFIF ha et solid fundament for å møte forventede utfordringer på inntektssiden. Med den
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usikkerhet som på noe sikt er knyttet til fremtidige inntekter fra spilleautomater anser
kontrollutvalget oppbygningen av egenkapital som fornuftig.
Styret og administrasjonen har i toårsperioden videreført den tette økonomiske
oppfølgningen fra 2002. Kontrollutvalget er kjent med at det er igangsatt et arbeid for å
utarbeide en rutine for kvartals-/månedsvis likviditetsoppfølging som et supplement til dagens
budsjettoppfølgning og styring mot en årsprognose.
NFIF’s bokførte egenkapital er bedret fra kr. 2.775.421 til kr. 4.775.803 pr 31.12.04. 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 fremgår i form av noteopplysning.
Kontrollutvalget mener det fremlagte årsregnskap gir et riktig bilde av driften i 2004 og
NFIF’s økonomiske stilling pr 31.12.04 og tilrår at resultatregnskap og balanse fastsettes som
regnskap for 2004 for Norges Fri-idrettsforbund.
Oslo 10. februar 2005
Ragna Berget Jørgensen (sign.), Anne Merethe Dahlen (sign.), Eiliv Gjesdal (sign.)

Revisjonsberetning 2004
Ledelsens ansvar og revisors oppgave
Vi har revidert årsregnskapet for Norges Fri-idrettsforbund for regnskapsåret 2004, som
viser et overskudd på kr. 2 000 382. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet.
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. 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 revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God
revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet
for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av
utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av
benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet
i og presentasjon av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter
revisjon også en gjennomgåelse av forbundets formuesforvaltning og regnskaps- og intern
kontrollsystemer. 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 uttrykk for forbundets økonomiske stilling 31. desember
2004 og for resultatet av virksomheten 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 regnskapsskikk 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.
Oslo, 14. februar 2005
KPMG AS
Svein Wiig (sign.)
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Statsautorisert revisor

Noter 2003
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 2003.
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 varekretsløpet 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. For identifiserte tapsprosjekter, foretas det
avsetning for hele det forventede tapet. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter,
bonuser og fakturerte fraktkostnader.
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.
Andre driftsinntekter (-kostnader)
Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære
virksomheten, klassifiseres som diverse inntekter og -kostnader. Dersom poster er uvanlige,
uregelmessige og vesentlige, vil de bli klassifisert som ekstraordinære.
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, aktiviers. 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.
Varelager og varekostnad
Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut" prinsippet antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad

består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk
pr. årsslutt.
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 beregnes etter lineær opptjening på
basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på
pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og
aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidlene vurderes
til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket
virkelig verdi av pensjonsmidler.
I samsvar med God Regnskapsskikk for små foretak regnskapsføres ikke forpliktelsen. For
øvrig vises det til note 4.
Note 2 Vurdering av omløpsmidler
Likvidbeholdning er oppført til pålydende.
Kundefordringer er oppført til pålydende og det er avsatt kr. 16.707 til å møte eventuelle
tap.
Varelageret som består av idrettsmateriell, kursmateriell og rene salgsartikler er verdsatt
etter laveste av kostpris og virkelig verdi.
Note 3 Kundefordringer
2003
Spillautomater
635.753
NIF
109.901
Friidrettskretsene
550.065
DnB
98.420
Diverse kunder
184.232
Tapsavsetning
-16.707
Totale kundefordringer 1.561.664

2002
512.769
0
488.393
84.000
19.886
-16.707
1.088.341

Note 4 - Lønnskostnader / antall ansatte / godtgjørelser / pensjoner
Gjennomsnittlig antall ansatte:
Adm. sentralt
Kretsene
Trenere
Prosjekter
Gjennomsnittlig antall ansatte

2003
2002
7
6
17
19
0
2
1
2
25
29
2003
2004
Lønninger
2.037.511 2.472.750
Folketrygdavgift
965.448
959.308
Pensjonskostnader
488.219
468.276
Andre ytelser
157.613
83.916
Sum lønnskostnader
3.648.791 3.984.250
Generalsekretær President
Godtgjørelser:
Lønn (inkl utbet. feriep.)
431.387 170.448
Ytelse til pensjonsforpl.
14.525

NFIF har skiftet både Generalsekretær og President i løpet av 2003. De opplyste
godtgjørelser gjelder derfor for både tidligere og nåværende Generalsekretær og President.
Forbundet har kollektiv pensjonsordning i Vital Forsikring. Pr 31.12 2003 er 20 personer
inkl. i ordningen hvorav 13 er fra kretsene. Forbundet er også med i en tilleggsordning til AFP
fra 64-67 år som inkluderer 6 personer. Det er kun de løpende innbetalinger som er
kostnadsført.

Aktuarberegning er foretatt 31.12 2003. Nettoforpliktelsen er ikke hensyntatt i årets
regnskap. Nedenfor vises konsekvensene av aktuarberegningen uten hensyntakende til
arbeidsgiveravgift.
Opptjente pensjonsforpliktelser
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering
Beregnede pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Netto pensjonsforpliktelser
Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventet avkastning på fondsmidler
Forventet lønnsregulering
Forventet pensjonøkning
Forventet G-regulering

31.12 2003
2.360.741
663.298
3.024.039
2.573.567
450.472

31.12.2002
2.608.814
641.991
3.250.805
3.025.020
225.785

6,5 %
7,5 %
3,0 %
2,5 %
2,5 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlig benyttede
forutsetninger innen forsikring lagt til grunn.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2003 utgjør kr. 65.000 ekskl. mva.
I tillegg utgjør annen bistand kr 31.266 eksl. mva..
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.
Anskaffelseskost pr 01.01
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang solgte driftsmidler
Anskaffelseskost pr 31.12
Akkumulerte avskrivninger pr 01.01
Årets avskrivninger
Balanseført verdi pr 31.12
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Inventar
250.955
0
0
250.955
174.768
50.191
25.996
5 år
lineær

Kontomaskiner
264.222
90.884
0
355.106
261.246
18.123
75.737
3 år
lineær

2003
Sum
515.177
90.884
0
606.060
436.014
68.314
101.732

2002
Sum
515.176
0
515.176
307.072
128.941
79.163

Note 6 Fonds til forvaltning
Følgende bundne fonds forvaltes av NFIF utenfor regnskapet:
Beholdning
Renter
Beholdn
01.01 2003
2003
31.12 2003
Norcemfondet
151.631
7.176
158.807
Charles London fondet
38.104
1.802
39.906

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 junior-friidrett.
Avkastningen er disponert etter noe varierende kriterier.
Note 7 Lån og leie / - leasingavtaler
NFIF har ikke lån utover leverandørkreditter og ordinær offentlig gjeld og feriepenger.
NFIF har en løpende kontrakt med Norges Idrettsforbund for leie av lokaler på Ullevål
Stadion.
Leieforholdet varer frem til 01.07.2004. Forbundet arbeider med å reforhandle
husleieavtalen.

Utgiftsført leie for 2003 utgjør kr. 295.838. I tillegg påløper det kr. 6.000 pr. år pr.
heltidsansatt i fellesutgifter for fellestjenester, og kr. 16.976 for 2 ekstra parkeringsplasser (1
plass inngår i husleien).
NFIF har en leie- og serviceavtale med Høyseter på en kopimaskin. Leieforholdet varer
frem til 15.12.2004. Årsleien utgjør kr 64.216 inkl. mva.
Note 8 Bundne midler
Pr 31.12 2003 er kr 367.366 innestående på bankkonto for skattetrekk.
Note 9 Tilskudd idrettskretser
Forbundet er ifølge Norges Idrettsforbund (NIF) tildelt kr. 92.419 i momskompensasjon for
2001/2002, fri-idrettsklubbene tilsvarende momskompensasjon på kr. 141.918.
Disse beløpene har NIF ikke betalt videre til NFIF. Forbundet er således påført en kostnad
på kr. 234.337.
Note 10 Øremerkede midler
Av årets resultat er følgende midler øremerket:
Ungdomsleker 2004
Sommerleir 2004
Barn & Ungdom 2004
Sum øremerkede midler

200.000
15.000
300.000
515.000

Sentralstyrets beretning for 2003
Norges Fri-idrettsforbund er et særforbund i Norges Idrettsforbund og driver sin
virksomhet fra kontorer på Ullevål Stadion i Oslo.
Landsstyret vedtok for 2003 et budsjett med overskudd på kr. 500.000,-. Dette for
ytterligere å styrke egenkapitalen i forbundet i tråd med den foreslåtte strategiplanen for
økonomi som har som mål at NFIF skal ha en egenkapital på 20% av brutto inntekter.
Det har vært ført en streng kostnadskontroll i alle ledd og budsjettdisiplinen har vært god.
Det har blitt gitt månedlige rapporter til styret som har gitt gode styringsmuligheter i hele
perioden.
Inntektene i perioden har vært høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak økte
inntekter fra spilleautomater, men også økte tilskudd av tiltaksmidler fra Kulturdepartementet.
Dessverre har man ikke lykkes å øke sponsorinntektene i denne perioden, men dette er et
langsiktig arbeid som vi håper skal gi resultater i 2004.
På utgiftssiden har alle avdelingene stort sett holdt sine budsjetter. Det er imidlertid brukt
mer penger på organisasjon samtidig som økte automatinntekter gir økte provisjonsutgifter.
Årets overskudd på kr. 1.686.250 bidrar nå til at Egenkapitalen i forbundet er ca.16% av
brutto inntekter. Dette gir et godt utgangspunkt for videre drift.
Godtgjørelse
Godtgjørelse til president er i 2003 utbetalt med kr. 150.530.
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i administrasjonene er god. Det har i løpet av 2003 vært gjennomført et
planleggingsseminar for hele sentraladministrasjonene. I tillegg har man hatt seminar for alle
daglige ledere i kretsene. Det kortvarige sykefraværet er lavt. Det har ikke vært noe langvarig
sykefravær i 2003. Det var i 2003 ingen personskader, eller ulykker på forbundets eiendeler.
NFIF sitt styre består av 6 menn og 4 kvinner. Både styret og ledelse er bevisst på å
oppfylle NIF regler for kjønnskvotering. Det er ut over dette ikke iverksatt spesielle
likestillingstiltak.
Ytre miljø
Norges Friidrettsforbunds virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Budsjett for 2004
Landsstyret har vedtatt et budsjett for 2004 med Inntekter på kr. 17.290.000,- og utgifter på
kr. 16.790.000,-. Det budsjetterte overskuddet er på kr. 500.000,-. Som er i tråd med det
vedtatte rammebudsjettet fra tinget i Molde i 2003.
Svein Arne Hansen, president (sign.), Tore Hordnes (sign.), Hilde Stokke Bjørkmo (sign.),
Veslemøy Hausken (sign.), Tormod Antonsen (sign.), Gro Næsheim-Bjørkvik (sign.), Ragnar
Eimhjellen (sign.), Charlotte Svensen (sign.), Eystein Enoksen (sign.), Jarle Eik (sign.)

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende årsregnskapet for 2003
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til NFIF for 2003. Regnskapet viser et
overskudd på kr. 1.686.250 mot et budsjettert resultat på kr. 500.000.
Økte inntekter fra spilleautomater har vært den vesentligste bidragsyter 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 dette året.
Overskuddet bidrar til at forbundet styrker egenkapitalen ytterligere til et nivå på 16% av
årlig aktivitetsnivå. Sammen med ytterligere budsjettert bidrag fra årets virksomhet vil NFIF
ha et solid fundament for å møte forventede utfordringer på inntektssiden. Med den usikkerhet
som på noe sikt er knyttet til fremtidige inntekter fra spilleautomater er en målsetting om å
opparbeide seg en viss egenkapital fornuftig.
Det nye styret og administrasjonen har videreført den tette økonomiske oppfølgningen fra
2002. Kontrollutvalget anbefaler likevel at det utarbeides en rutine for månedsvis
likviditetsbudsjettering og oppfølgning på rullerende basis. Kontrollutvalget påpeker videre at
referater fra styremøter skal signeres og oppbevares på betryggende måte.
NFIF’s bokførte egenkapital er bedret fra 1.089.171 til kr. 2.775.421 pr. 31.12.03. 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 forbundet pensjonsforpliktelser fremgår i form av noteopplysning.
Kontrollutvalget mener det fremlagte årsregnskap gir et riktig bilde av driften i 2003 og
NFIF’s økonomiske stilling pr 31.12.03 og tilrår at resultatregnskapet og balanse fastsettes
som regnskap for 2003 for Norges Fri-idrettsforbund.
Oslo 27. februar 2004
Ragna Berget Jørgensen (sign.), Anne Merethe Dahlen (sign.), Eiliv Gjesdal (sign.)

Revisjonsberetning for 2003
Ledelsens ansvar og revisors oppgave.
Vi har revidert årsregnskapet for Norges Fri-idrettsforbund for regnskapsåret 2003, som
viser et overskudd på kr. 1.686.250. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet.
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. 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 revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God
revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet
for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon 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
kontrollsystemer. Vi mener 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 uttrykk for forbundets økonomiske stilling 31. desember
2003 og for resultat av virksomheten 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 regnskapsskikk 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 isamsvar
med lov, forskrifter og Norges Idrettsforbundets regnskapsbestemmelser.
Oslo, 27. februar 2004
KPMG AS
Svein Wiig (sign.)
Statsautorisert revisor

Rammebudsjett 2006 og 2007
DRIFTSINNTEKTER
Overføringer fra NIF
Olympiatoppen
Prosjektmidler
Spillautomater
Diverse inntekter
Samarbeidsavtaler
Offentlig støtte
Friidrettskortet
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Toppidrett/utvikling
Prestasjonsbonuser
Administrasjon/Personal/Info
Regionstilskudd
Utstyr klubber
Fondsavgift klubber
Organisasjon
Barn/Ungdom/Bredde
Kompetanse
Friidrettskortet
Salg/Marked
Diverse kostnader
Tap på fordringer
SUM DRIFTSKOSTNADER

Regnskap

Budsjett

Rammebudsjett

Rammebudsjett

2004

2005

2006

2007

2.680.542
850.000
345.000
7.664.853
583.142
6.636.370
3.350.000
394.255

2.350.000
500.000
300.000
3.293.098
360.000
6.457.000
1.500.000

2.450.000
800.000
300.000
500.000
335.000
7.795.000
3.225.000

2.550.000
800.000
300.000
500.000
335.000
8.007.000
3.225.000

22.504.162 14.760.098

15.405.000

15.717.000

5.918.000

5.300.000

5.300.000

3.342.098

3.500.000
1.225.000

3.560.000
1.225.000

1.240.000
3.060.000
820.000

1.000.000
3.175.000
800.000

1.240.000
3.187.000
800.000

330.000
100.000

340.000
100.000

340.000
100.000

20.573.354 14.810.098

15.440.000

15.752.000

6.948.498
294.350
3.608.733
1.225.000
580.000
29.756
1.211.138
3.115.872
1.100.513
282.058
2.157.012
20.424

RESULTAT FØR AVSKR.
OG RENTER
Avskrivninger
Netto finansinntekter
RESULTAT

1.930.808

-50.000

-35.000

-35.000

56.291
125.865

50.000
100.000

65.000
100.000

65.000
100.000

2.000.382

0

0

0

IV Tingforslag
1.

Osterøy IL foreslår endring i NFIFs lov §20 pkt. 3 – Hovedregler
Teksten endres til: 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 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 20-22 i
stafetter utenfor bane.
Forslagsstillers begrunnelse: Osterøy IL mener dette vil være i samsvar med
ny aldersklasse 19 år for jenter og gutter, samt juniorklasse 22 år
Sentralstyret er enige i det fremlagte forslaget, men det må koordineres med
forslag 4.
Lovutvalget har ingen bemerkninger til det fremlagte forslaget. Dersom dette
forslaget vedtas finner lovutvalget det naturlig å endre i Kapittel A –
Klasseindeling pkt 5 i Nasjonale bestemmelser således: Gutter og Jenter inndeles
etter den alder de har i konkurranseåret, og omfatter aldersklassene fra 10 til 19
år. Likeledes i Kapittel C – Kretsmesterskap pkt. 2 3. setning: Øvelsene for gutter
og jenter i aldersklassene 10-19 år kan bare være øvelser fastsatt i
Øvelsesutvalget for gutter og jenter.

2.

Lovutvalget foreslår endring i NFIFs lov §21 pkt. 2 – Representasjonsovergang
Særregler for NM-kvalifiserte - Kompensasjonskrav.
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 som
meldingsfrist også for disse utøverne.
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.
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. Retten til å kreve kompensasjon beholdes selv om kontrakten er
utløpt.
Forslagsstillers begrunnelse: Praksis har vist at det er behov for en
klargjøring i visse overgangstilfeller.
Sentralstyret er enige i det fremlagte forslaget.
3.

IL Gular foreslår endring i NM-reglementet pkt.22.2 – Terrengløp kort og lang
løype.
Teksten endres til: Terrengstafett: Kvinner og Menn senior: 2+4+2 km.
terrengstafetten stiller bare klubblag.
Forslagsstillers begrunnelse: IL Gular foreslår at stafetten i NM terrengløp blir
lagt om, slik at det igjen blir ein konkurranse for klubblag i staden for kretslag
slik det er no. Dette vert gjort gjeldande frå og med 2006. Distansane blir uendra:
2+4+2 km for begge kjønn, og stafetten skal framleis arrangerast dagen etter NM
kort løype individuelt.
Omlegginga til kretslags-stafett frå og med 2004 viste seg lite vellukka. Kretsane
hadde problem med å lage høveleg rutiner for laguttak og for dekking av ekstra
kostnader med reise/opphald. Mange av dei laga som stilte i konkurransen, var
eigentleg reine klubblag. Med 3 etappar bør det dessutan vere høveleg for svært
mange klubbar å stille eigne lag, slik at det ikkje skulle vere nødvendig å la
stafetten vere for kretslag.
Sentralstyret er ikke enige i det fremlagte forslaget. Sentralstyret mener at
ordningen må gjelde mer enn et år før den evalueres på nytt.
Lovutvalget har ingen kommentarer til det fremlagte forslagets realitet, men
påpeker at ordningen kun har vært praktisert en gang.

4.

Sentralstyret foreslår endring i NM-reglementets pkt 22.4 – Hovedmesterskap på bane
Det skal kun være en klasse i jr. NM. Denne skal være U20.
Forslagsstillers begrunnelse: Junior NM har de siste årene hatt to juniorklasser
- U20 og U23. Det har vært svært lav deltakelse i eldste jr. klasse, særlig i
kvinneklassen, og Sentralstyret mener at det ikke er riktig å arrangere et fullt
mesterskap for denne aldersgruppen. De fleste store ungdomsstevnene har
imidlertid et godt konkurransetilbud til U23, og Sentralstyret mener det er viktig
å opprettholde dette tilbudet, for å lette overgangen til seniorklassen og sikre et
godt stevnetilbud til alle aktive i denne aldersgruppen.
Den internasjonale junioralder er U20, og dette ønsker vi å beholde også i
Norge.
Lovutvalget er har ingen kommentarer til det fremlagte forslagets realitet, men
mener at aldersklassene for UM bør reguleres samtidig. Utvalget mener at det
ikke bør være både NM og UM for samme aldersklasser.

5.

Oppegård FIK foreslår tillegg til NM-reglementets pkt 22 – Norgesmeterskap
Det innføres norsk mesterskap i Motbakkeløp (Mountain Running Uphill)
Forslagsstillers begrunnelse: På få år er motbakkeløping blitt en stor idrett i
Norge. De 5 største løpene hadde i fjor til sammen mer enn 5000 deltakere, og
det kommer stadig nye motbakkeløp på terminlista. Det arrangeres VM og EM i

”Mountain Running”, som er en offisiell gren innenfor IAAF med egen
verdensomspennende organisasjon: World Mountain Running Organisation
(WMRA) under IAAF. Når det nå er etablert et eget utvalg under NFIF for
motbakkeløp, er det naturlig at det også blir et eget NM for denne greinen av
norsk friidrett. Det er i stor grad andre utøvere enn de som deltar på
halvmaraton og maraton som så langt har hevdet seg i toppen i norske
motbakkeløp. Med toppnavn fra langrenn og skiskyting har nivået i norsk
motbakkeløping allerede etablert seg på et høyt nivå, og deltakelse i EM og VM
er meget aktuelt. I den sammenheng vil NM være viktig som kvalifiseringsløp.
Sentralstyret er enige i forslaget.
Lovutvalget har ingen kommentarer til forslaget.
6.

Oppegård FIK foreslår tillegg til NM-reglementets pkt 22 – Norgesmeterskap
Det innføres norsk mesterskap U23 i halvmaraton.
Forslagsstillers begrunnelse: I forbindelse med NM i halvmaraton er det også
veteranmesterskap, mens yngre utøvere har ingen slik gulrot. Det ville i stor grad
fått flere yngre langløpere til å stille i NM om de hadde et junior-NM å kjempe
om. På sikt ville det også gi økt rekruttering for senior-NM på halvmaraton. Det
tar lang tid å bli en god langdistanseløper. Det er derfor sjelden at 20-22-åringer
hevder seg blant seniorene. Et eget NM for klassen vil bli en stor stimulans for
yngre gateløpere.
Sentralstyret er i prinsippet enige i forslaget, men sett i henhold til forslag 4 bør
mesterskapet arrangeres i juniorklassen U20.
Lovutvalget har ingen kommentarer til forslaget.

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

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

Notater:

Sponsorer og samarbeidspartnere

