24.03.2010
For forhandlingene er satt opp følgende
tidsskjema:
Lørdag 28. mars:
Kl. 11.00-13:00 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 29. mars:
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: apb.se)

Side 1 av 70

TINGDOKUMENTER
FRIIDRETTSTINGET 2009
FØRDE 28.-29. MARS

24.03.2010

Innholdsfortegnelse
Side
Representanter
Sakliste
Forretningsorden
I Sentralstyrets beretning 2007 og 2008
1. Styrer, utvalg, administrasjon
1.1 Sentralstyret
1.2 Landsstyret
1.3 Tingvalgte utvalg
1.4 Styreoppnevnte utvalg
1.5 Internasjonale verv
1.6 Administrasjon
1.7 Prosjekt-og arbeidsgrupper
1.8 Mesterskapsarrangører
2. Hovedinnsatsområder i norsk friidrett i perioden
2.1 Beretning Toppidrett
2.2 Barn, ungdom og kompetanse
2.3 Integrering
2.4 Anlegg
2.5 Marked
2.6 Økonomi
2.7 Administrasjon
2.8 Organisasjon
3. Styreoppnevnte utvalg
3.1 Anleggsutvalget
3.2 Barne-, Ungdoms-og Kompetanseutvalget
3.3 FIFUK–Friidrettens Ungdomskomité
3.4 Forbundets Dommerutvalg
3.5 Integreringsutvalget
3.6 Motbakkeløpsutvalget
3.7 Serieutvalget
3.8 Statistikk-og Rekordutvalget
3.9 Teknisk komité
3.10 Toppidrettsutvalget
3.11 Ultraløpsutvalget
3.12 Veteranutvalget
4. Styrets konklusjon
5. Vedlegg til styrets beretning
II Beretning tingvalgte utvalg
1. Appellutvalget
2. Domsutvalget
3. Kontrollutvalget
4. Lovutvalget
III Regnskap
Årsresultat 2008 og 2007
Balanse 2008 og 2007
Noter 2008
Sentralstyrets beretning 2008
Kontrollutvalgets uttalelse 2008
Revisjonsberetning 2008
Noter 2007
Sentralstyrets beretning 2007
Kontrollutvalgets uttalelse 2007
Revisjonsberetning 2007
Rammebudsjett 2008 og 2009
IV Tingforslag

Side 2 av 70

24.03.2010

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

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

Åpning.
Godkjenne de fremmøtte representantene.
Godkjenning av sakliste og forretningsorden.
Valg av Tingets funksjonærer.
Sentralstyrets og utvalgenes beretninger.
Aktuell debatt.
Regnskap 2007 og 2008.
Rammebudsjett.
Innkomne forslag.
Valg.
Tilsetting av revisor.

Forretningsorden
1.
2.

3.

4.

5.

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.
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.
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I Sentralstyrets beretning 2007 og 2008
1. Styrer, utvalg, administrasjon.
1.1 Sentralstyret
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim – President
Tore Hordnes, IL Bjarg - Visepresident
Ansvar: Økonomi
Mari Bjone, IL i BUL
Ansvar:
Ragnar Eimhjellen, Gloppen FIL
Ansvar: Strategisk utvikling
Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL
Ansvar: Anlegg, Teknisk
Arne Hugo Hansen, Tromsdalen U&IL
Ansvar:
Narve Heggheim, Sogn og Fjordane FIK
Ansvar: Ansattes representant
Anne-Sophie Hundstad, Nidelv IL
Ansvar:
Helga Reigstad, Osterøy IL
Ansvar:
Ingrid Ness Rolland, Tingvoll FIK/IK Tjalve
Ansvar:

1.2 Landsstyret
Sentralstyret:
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim - President
Tore Hordnes, IL Bjarg - Visepresident
Mari Bjone, IL i BUL
Ragnar Eimhjellen, Gloppen FIL
Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL
Arne Hugo Hansen, Tromsdalen U&IL
Narve Heggheim, Sogn og Fjordane FIK
Anne-Sophie Hundstad, Nidelv IL
Helga Reigstad, Osterøy IL
Ingrid Ness Rolland, Tingvoll FIK/IK Tjalve
Kretsrepresentanter:
Akershus: Jofrid Holter, IL Tyrving
Aust-Agder: Per Erik Hansen,
Buskerud: Runolv Stegane, Sigdal FIK
Finnmark: Vidar Nilsen, Alta IF
Hedmark: Jan Narvesen, Kongsvinger IL
Hordaland: Helge Brekke, FIL AKS-77
Møre og Romsdal: Olav Hansen,
Nordland: Gunnar Pedersen, Bodø FIK
Nord-Trøndelag: Marvin Hansen, Grong IL
Oppland: Brynjulf Larsen,
Oslo: Bjørn Henriksen, IK Tjalve
Rogaland: Ingemar Nordvall,
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Sogn og Fjordane: Karstein Fardal, Balestrand IL
Sør-Trøndelag: Idar Hovin, Lundamo IL
Telemark:
Troms: Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø
Vest-Agder: Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL
Vestfold: Jan Olav Hay, Sem IF
Østfold: Kretsen har ikke valgt leder og har vært representert på Landsstyremøter av Arne Johansen,
Borg FIL/Vivi Hvitmyren Olsen, Moss IL/Tormod Antonsen, Spydeberg IL
Øvrige representanter:
Lovutvalgets leder: Odd Bratt, Oppsal 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.
Representanter uten stemmerett:
Kontrollutvalgets leder: Eiliv Gjesdal, SK Vidar
Dommerutvalgets leder: Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL

1.3 Tingvalgte utvalg
Appellutvalget:
Reidun Corneliussen, Ready (leder)
Gerd von der Lippe, IL Skarphedin
Dag Rasmussen, Fana IL
Per Kåre Hage, Ranheim IL (vararepresentant)
Arnt Heggelund, Jægervatnet IL (vararepresentant)
Domsutvalget:
Anne Britt Norø, Bodø FIK (leder)
Hilde Lombnæs, IL i BUL
Geir Pedersen, Laksevåg T&IL
Andreas Høiby, IK Tjalve (vararepresentant)
John Arvid Lie, Kristiansands IF (vararepresentant)
Kontrollutvalget:
Eiliv Gjesdal, SK Vidar (leder)
Anne Merete Dahlen, Stovnerkameratene
Ragna Berget Jørgensen, Bodø FIK
Arne Skogsbakken, Land FIK (vararepresentant)
Lovutvalget:
Odd Bratt, Oppsal IF (leder)
Knut Alme, Oslo Politis IL
Geir Evensen, FIK BFG Fana
Kristin Hundstad, Bodø FIK
Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF
Bodil Høstmælingen, IF Hellas (vararepresentant)
Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (vararepresentant)
Valgkomitéen:
Runolv Stegane, Sigdal FIK (leder)
Thor Brandt, Steinkjer FIK
Aslaug Dahl, IL Ilar
Line Fiskerstrand, IL Norna-Salhus
Knut Inge Sletten, TIL Hovding

1.4 Styreoppnevnte utvalg
Anleggsutvalget:
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Kalle Glomsaker, Sentralstyret/Mandal & Halse IL (utvalgsleder)
Kjellaug Eik, Vågsbygd IL (leder kontrollvirksomheten)
Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø
Runar Tyssebotten, IL Bjarg
Ole Petter Sandvig, Administrasjonen
Barne-, Ungdoms- og Kompetanseutvalget:
Helga Reigstad, Osterøy IL (leder)
Johnny Evjen, Sortland FIK
Ingrid Ness Rolland, Tingvoll FIK/IK Tjalve
Espen Aam, Bergens TF
Karin Eftedal, Administrasjonen
Tone Antonsen, Administrasjonen
FIFUK (Fri-idrettsforbundets Ungdomskomité)
Atle Aaltvedt, Minerva IS (leder)
Ingrid Ness Rolland, Sentralstyret/Tingvoll FIK/IK Tjalve) (nestleder)
Håkon Kinn,
Tina Marii Skare, Minerva IS
Vibeke Sletten, TIL Hovding
Tormod Tvare,
Tonje Antonsen, Administrasjonen
Forbundsdommerutvalget:
Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (leder)
Odd Bratt, Oppsal IF
Jan Olav Hay, Tønsberg FIK
Astri Herzeth, Hakadal IL
Kjell Steen, Asker Skiklubb
Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF
Ole Petter Sandvig, Administrasjonen
Integreringsutvalget:
Ragnar Eimhjellen, Sentralstyret/Gloppen FIL (leder)
Hans Graff, IL i BUL
May Britt Nyheim,
Terje Roel,
Tonje Antonsen, Administrasjonen
Motbakkeløpsutvalget:
Christian Prestegaard, SK Vidar (leder til 1.11.2008, senere medlem)
Narve Heggheim, Jølster IL (leder fra 1.11.2008)
Tim Bennett, SK Vidar
Helge Kårstad,
Knut A. Maråk, Geiranger IL
Serieutvalget:
Bjørge Pedersen, Horten FIK (leder)
Tore Bredesen, SK Snøgg
Helge Brueland, IL Skjalg
Rolv G. Gitlestad, Kvås IL
Arnt Heggelund, Jægervatnet IL
Petter Wessel, Nittedal IL
Statistikk-og Rekordutvalget:
Jo Nesse, IL Tyrving (leder)
Bjarte Bogstad, IL Gular
Elin Dølør, IL i BUL
Stein Fossen, IL Fri
Morten Haave, IL Tyrving
Tore Johansen, Kjelsås
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Jan Jørgen Moe, IK Tjalve
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve
Stig A. Vangsnes, Oppegård IL
Teknisk komité:
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve (leder),
Odd Bratt, Oppsal IF (Lovutvalget),
Jo Nesse, Stabæk IF (Statistikk-og Rekordutvalget),
Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (Forbundsdommerutvalget)
Toppidrettsutvalget:
Tore Hordnes, Sentralstyret/IL Bjarg (leder)
Odd Bergh, Tønsberg FIK, Friidrettsklubbenes forening
Mari Bjone, IL i BUL
Olav Magne Tveitå, IL i BUL
Ketil Tømmernes, Administrasjonen (til 1.9.2008)
Ronny Nilsen, Administrasjonen (fra 1.9.2008)
Trond Knaplund, Administrasjonen
Ultraløpsutvalget:
Per Lind, Åskameratene UIL (leder)
Olav Engen,
Geir Frykholm, Sætre IF Graabein
Bjørn Hytjanstorp, Løperklubben 1814
Ulf Jacobsen, Bærums Verk IF
Veteranutvalget:
Knut Henrik Skramstad. Kongsberg IF
Knut Alme, Oslo Politis IL
Inger Austbø, Kongsberg IF
Kjell Fossen, IL Fri
Grete Rivenes, Gjøvik IF
Kjartan Sølvberg, Sandefjord Turn-& IF
Fondsstyret

1.5

Internasjonale verv

European Athletics Vice-President
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim
European Athletics Development Committee
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim
Eureopean Athletics Mountain Running Commission
Christian Prestegård, SK Vidar
European Athletics Medical & Anti Doping Commission
Peter Hemmersbach
European Athletics Honorary Life Member
Hans B. Skaset, Kolbotn IL
World Mountain Running Association Council
Ingrid Kristiansen, IL I BUL
Internasjonale tekniske funksjonærer:
Knut Alme, Oslo Politis IL
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve

1.6 Administrasjon
Følgende har i perioden vært ansatt/engasjert i den sentrale administrasjonen:
Tonje Antonsen –Seksjonsleder barn, ungdom- og kompetanse.
Trond Håvard Brunes – Seksjonsleder barn og ungdom fra 1.10.2008.
Karin Eftedal – B&U-prosjekter
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Arnhild H. Hartvedt - Administrativ leder idrett.
Kjetil Hildeskor – Generalsekretær.
Trond Knaplund – Utviklingsansvarlig.
Berit Nøbben - Økonomisjef.
Roar Uglem – Regnskapsmedarbeider deltid.
Ole Petter Sandvig - Teknisk konsulent.
Roar Uglem – Regnskap og økonomiforvaltning. Vikar fra 1.11.2007.
Olav Magne Tveitå – Prosjekt regional utvikling – Fra 1.10.2008.
Ketil Tømmernes – Sportssjef til 1.9.2008.
Ronny Nilsen – Sportssjef fra 1.9.2008.
Den sentrale administrasjonen i Norges Fri-idrettsforbund består pr.1.3.2009 av:
Generalsekretær: Kjetil Hildeskor
Adm leder idrett: Arnhild H. Hartvedt
Seksjonsjef barne-og ungdom: Tonje Antonsen
Sportssjef: Ronny Nilsen
Teknisk konsulent: Ole Petter Sandvig
Utviklingsansvarlig: Trond Knaplund
Økonomisjef: Berit Nøbben
Øknomimedarbeider deltid: Roar Uglem
Prosjektleder Idrett i skolen: Charlotte Svensen
Prosjektleder deltid: Trond Håvard Brunes
Prosjektleder med hjemmekontor:
Karin Eftedal (TineStafetten, Friidrettens Dag, Regionale Ungdomsleker)
Olav Magne Tveitå (Regional utvikling)
Kretsenes daglige ledere og andre ansatte i perioden:
Akershus: Knut Alme (felles med Oslo)
Akershus: Unni Helland (felles med Oslo).
Aust-Agder: Tor Ingvar Njerve# (felles stilling med Vest-Agder)
Buskerud: Rolf Justad
Finnmark: Ubesatt – ivaretas av styreleder
Hedmark: Sven Amundrud
Hordaland: Norunn Rise til
Hordaland: Jan-Arle Sletten fra
Møre og Romsdal: Jarle Eik til
Møre og Romsdal: fra
Nord-Trøndelag: Geir Nordtømme
Nordland: Ubesatt – ivaretas av styreleder.
Oppland: Dag Kåshagen.
Oslo: Knut Alme (felles med Akershus)
Oslo: Unni Helland# Prosjektansvarlig (felles med Akershus)
Rogaland: Kristin Roset til 13.9.2008.
Rogaland: Tor-Eivind Fagereng fra
Sogn og Fjordane: Narve Heggheim
Sør-Trøndelag: Katarina Hoff# til
Sør-Trøndelag:
Sør-Trøndelag: Sylvia Aasen fra
Telemark: Lars-Magne Klovning# (felles stilling med Vestfold)
Troms: Ubesatt – ivaretas av styreleder
Vest-Agder: Tor Ingar Njerve# (felles stilling med Aust-Agder)
Vestfold: Lars-Magne Klovning# (felles stilling med Telemark)
Østfold: Hilde Stokke til 1.9.2008.
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Østfold: Kjell Adamski fra
(# Ikke full stilling).
Ved periodens utgang er det tilsammen 11,10 årsverk i friidrettskretsene som Norges Friidrettsforbund har arbeidsgiveransvar for.

1.7 Prosjekt-og Arbeidsgrupper
Tinestafetten
Prosjektledelse
Karin Eftedal
Friidrettens dag
Prosjektledelse
Karin Eftedal
Regionale Ungdomsleker
Prosjektledelse
Karin Eftedal
Idrett i Skolen
Prosjektledelse
Charlotte Svensen
Sunn Jenteidrett (samarbeidsprosjekt Ski, Orientering, Svømming, Skiskyting
Prosjektledelse
Else Marte Sørli Lybekk
Regional utvikling
Prosjektledelse
Olav Magne Tveitå
----------------------------------------------------------------------------------------------Team DnB NOR Elitegruppe 2007
Andreas Thorkildsen, SK Vidar (f. 010482) (spyd)
Gjøran Sørli, IK Tjalve (f. 030678) (diskos)
Marius Bakken, IL Runar (f. 270378) (5000 m)
Ronny Nilsen, IL Norna-Salhus (f. 070571) (spyd)
Øvelsesgrupper
Kast:
Grethe Etholm Snyder, IK Tjalve (f. 250176) (diskos)
Gaute Myklebust, ILNorna-Salhus (f. 290479) (diskos)
Mona Holm, IL Norna-Salhus (f. 050883) (slegge)
Gunnar Åsvestad, Spydeberg IL (f. 051183) (diskos)
Mellom og langdistanse:
Trine Pilskog, Hareid IL (f. 011272) (1500 m)
Jim Svenøy, SK Vidar (f. 220472) (hinder)
Susanne Wigene, IK Tjalve (f. 120278) (5000 m/hinder)
Hanne Lyngstad, IK Tjalve (f. 051275) (hinder)
Ingvill Måkestad, Korlevoll-Odda IL (f. 070881) (mellomdistanse)
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes IL (f. 260182) (hinder)
Karl Johan Rasmussen, Haugesund IL (f. 101073) (maraton)
Stine Larsen, FIK BFG Fana (f. 051175) (maraton)
Joachim Brøndbo, Mosvik IL (f. 270285) (mellomdistanse)
Kjetil Måkestad, Korlevoll-Odda IL (f. 160685) (mellomdistanse)
Odd Morten Brekke, Gjesdal IL (f. 191081) (mellomdistanse)
Kirsten Melkevik Otterbu, FIK BFG Fana (f. 290570) (maraton)
Mangekamp:
Benjamin Jensen, IL Norna-Salhus (f. 130475)
Knut Harald Sommerfeldt, IF Hellas (f. 130779)
Hans Olav Uldal, IK Grane (f. 161282)
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Trond Høiby, IK Tjalve (f. 240173)
Thale Glomsrød, IL Norna-Salhus (f. 230484)
Hopp:
Anne Gerd Eieland, Iveland IL (f. 281282) (høyde)
Øyunn Grindem, IL Sandvin (f. 111187) (høyde)
Thomas Mellin-Olsen, IL Gular (f. 081177) (lengde)
Margrethe Renstrøm, IK Tjalve (f. 210385) (lengde)
Tom Erik Olsen, IL Norna-Salhus (f. 201074) (stav)
Sprint-Hekk-Stafett:
John Ertzgaard, Raufoss IL (f. 180677) (sprint)
Christina Vukicevic, IL Tyrving (f. 180687) (hekk)
Christine Skodvin, SK Vidar (f. 010687) (hekk)
Martin Rypdal, IL i BUL Tromsø (f. 190580) (sprint)
Anne Cathrine Bakken, IK Tjalve (f. 250583) (sprint)
Elisabeth Slettum, IL Skjalg (f. 310886) (sprint)
Utviklingslandslaget 2007
Kast
Steffen Nerdal, FIK BFG Fana, Ståle Ingebrigtsen, FIK AKS 77.
Hopp
Martin Hæreid, Hortens IF, Vibecke Brun, IL i BUL, Ingrid Fardal, Balestrand IL, Stine Kufaas,
Trondheim Friidrett.
Mellom & Langdistanse
Øystein Engum Andersen, IL Norna-Salhus, Jørgen Hasle Johansen, Larvik FIK, Marius Frøvig
Schneider, IL i BUL, Thomas Stave Gabrielsen, Kristiansands IF, Marte Elden, Steinkjer FIK, Ingunn
Opsal, Minerva IS.
Sprint-Hekk-Stafett
Christine Næsheim-Bjørkvik, IL Skjalg, Karoline Tjelta Larsen, IL Skjalg, Thea Oppegaard, IL i
BUL, Marie Hagle, Fredrikstad IF, Stine Tomb, Trondheim Friidrett, Cathy Nyarkoh, Trondheim
Friidrett, Trine Sjaastad, Trondheim Friidrett, Christine Lia, IL Tyrving, Katrine Bråthen, Minerva IS.
Mangekamp
Bjørn Sigurd Sommerfeldt, IF Hellas, Ida Marcussen, Kristiansands IF, Lars Vikan Rise, Nidelv IL,
Stian Andersen, IF Urædd, Tove Beate Dahle, IL i BUL
Team DnB NOR Elitegruppe 2008:
Andreas Thorkildsen, Kristiansands IF (spyd), Marius Bakken, IL Runar (mellom-/langdistanse),
Susanne Wigene, IK Tjalve (mellom-/langdistanse), Christina Vukicevic, IL Tyrving (hekk)
Team DnB NOR mesterskapsprosjektene 2008:
EM prosjektet
Ådne Svahn Dæhlin, IL Gular (mellomdistanse), Kirsten Melkevik Otterbu, FIK BFG Fana (mellom/langdistanse), Jim Svenøy, Gjesdal IL (mellom-/langdistanse), Ragnhild Kvarberg, SK Vidar
(mellom-/langdistanse), Ronny Nilsen, IL Norna Salhus (kast), Gjøran Sørli, IK Tjalve (kast), Gaute
Myklebust, IL Norna Salhus (kast), Grete Snyder, IK Tjalve (kast), Benjamin Jensen, IL Norna Salhus
(mangekamp), Elisabeth Slettum, IL Skjalg (sprint), Anne Gerd Eieland, Iveland IL (hopp).
Junior-VM prosjektet
Ezinne Okparaebo, IL i BUL (sprint), Christina Vukicevic, IL Tyrving (hekk), Marie Hagle,
Fredrikstad IF (hekk), Kristine Eikrem Engeset, Ørsta IL (mellom/langdistanse), Øyunn Grindem, IL
Sandvin (hopp), Oda Utsi Onstad, Fagernes IL (hopp), Mia Haave, IL Tyrving (hopp), Ida Marcussen,
IK Våg (mangekamp),
Løftprosjektene:
Mellom-/langdistanse:
Elitegruppen: Marius Bakken, IL Runar, Susanne Wigene, IK Tjalve
Mesterskapsgruppen: Ådne Svahn Dæhlin, IL Gular, Jim Svenøy, SK Vidar, Ragnhild Kvarberg, SK
Vidar, Kirsten M.Otterbu, FIK BFG Fana, Kristine Eikrem Engset, Tingvoll FIK, Henrik Sandstad,
Steinkjer FIK, Karl Johan Rasmussen, Haugesund IL, Trond Idland, Gjesdal IL.
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Mesterskapskandidater: Bård Kvalheim, IK Tjalve, Odd Morten Brekke, IL Skjalg, Stine Larsen, FIK
BFG Fana, Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes IL, Øystein Sylta, SK Vidar.
Kast:
Paul Redford, Nittedal IL, Sigbjørn Wiken, Kongsberg IF, Charlotte Abrahamsen, IL Sandvin, Trude
Raad, Gloppen FIK, Kristine Gjengedal, Hyen IL, Steinar Kleppe, Florø TIF, Audun Nygaard, Løten
IL, Eivind Henriksen, Bjørndal IF, Fredrik Amundgård, Dombås IL, Magnus Berntsen, AurskogHøland FIL, Vegard Henriksen, BjørndaIF.
Hopp:
Anne Gerd Eieland, Iveland IL, Øyunn Grindem, IL Sandvin, Stine Kufaas, Trondheim Friidrett,
Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett, Mia Haave, IL Tyrving (deler), Hilde Hovlandsdal, FIK BFG
Fana (deler)
Deal prosjekt sprint:
Stine Tomb, Trondheim Friidrett, Elisabeth Slettum, IL Skjalg, Ezinne Okparaebo, IL i BUL, Folake
Akinyemi, IL i BUL, Oda Utsi Onstad, Fagernes IL, Malene Hjort, Fredrikstad IF, Christian Settemsli
Mogstad, Snøgg Friidrett, Espen Ellingsen, IL Norna Salhus, Alexander Hanssen, Sola IL, Rune Børli
Solaker, Valnesfjord IL (deler), Mauritz Kåshagen, Moelven FIL, Philip Bjørnå Berntsen, Ski IL.
Mangekamp:
Ida Marcussen, Kristiansands IF, Lars Vikan Rise, Nidelv IL, Stian Andersen, IF Urædd, Benjamin
Jensen, IK Tjalve, Hans Olav Uldal, IK Grane
Hekk:
Christine Skodvin, SK Vidar, Christina Vukicevic, IL Tyrving, Christine Lia, IL Tyrving, Marie
Hagle, Fredrikstad IF.
Støtteapparatet 2007 og 2008
Sprint-hekk-stafett
Gruppeleder sprint/hekk: Trond Knaplund (2007)
Fagansvarlig hekk: Petar Vukicevic (2007)
Fagansvarlig sprint/hekk: Petar Vukicevic (2008)
Gruppeleder sprint/stafett: Thomas Haugen (2008)
Fagansvarlig sprint/stafett: Leif Olav Alnes (2007 og 2008)
Mellom og langdistanse
Gruppeleder og Fagansvarlig: Johan Kaggestad (2007 og 2008)
Fagansvarlig: Erling Askeland (2007 og 2008)
Fagansvarlig: Leif Inge Tjelta (2007 og 2008)
Kast
Gruppeleder/fagansvarlig: Thomas Rosvold (2008)
Mangekamp
Fagansvarlig/gruppeleder: Olav Magne Tveitå (2007 og 2008)
Hopp
Gruppeleder: Terje Totland (2007 og 2008)
Fagansvarlig: Adrian Proteasa (2007 og 2008)
Fagansvarlig: Dan Simion (2007)
Medisinsk gruppe:
Medisinsk ansvarlig: Thor Øistein Endsjø (2007 og 2008)
Fysioterapeut: Klas Elisasson (2007 og 2008)
Fysioterapeut: Eirik Lager (2007 og 2008)
Fysioterapeut: Birger Hermansen (2007 og 2008 –deler)
Fysioterapeut: Vibeke Røstad (2008)
Mesterskapslege: Ove Talsnes (2008)
Ledelse:
Sportssjef: Ketil Tømmernes (2007 og 2008)
Utviklingsansvarlig: Trond Knaplund (2007 og 2008)
Administrativ koordinator: Arnhild Hartvedt (2007 og 2008)
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1.8 Mesterskapsarrangører
2007:
Hoved-NM: Bergensalliansen (Fana 19-21.8)
Hopp uten tilløp: Hedmark FIK (Stangehallen 12-13.2)
NM innendørs: Hedmark FIK (Stangehallen 12-13.2)
UM innendørs: Hedmark FIK (Stangehallen 28-30.1)
NM terrengløp korte løyper og stafett: Åheim IL (9-10.4)
NM/UM stafett: Steinkjer FIK (Guldbergaunet 28-29.5)
NM/UM mangekamp: Buskerud FIK (Marienlyst 23-24.7)
NM motbakkeløp: Loen IL (Skåla Opp 13.8)
UM: Moss IL (Melløs 2-4.9)
NM junior: Haugesund IL (Haugesund Stadion 5-7.8)
NM halvmarton: IF Sturla (Drammensmaraton 3.9)
NM terrengløp lang løype: Ullensaker-Kisa IL (Jessheim 17.9)
NM maraton: SK Vidar (Oslo Maraton 2.10)
2008:
Hoved-NM: IL i BUL, IK Tjalve, SK Vidar (Bislett 28-30.7)
Hopp uten tilløp: Hedmark FIK (Stangehallen 18-19.2)
NM innendørs: Hedmark FIK (Stangehallen 18-19.2)
UM innendørs: IF Hellas (Drammenshallen 10-12.2)
NM terrengløp korte løyper og stafett: IL Gular (Storetveitmarken 22-23.4)
NM/UM stafett: IL Skjalg (Stavanger Stadion 9-10.9)
NM/UM mangekamp: Rena IL (Rena Idrettspark 15-16.7)
NM motbakkeløp: Ørsta IL (Saudehornet Opp 5.8)
UM: Gloppen FIL (Byrkjelo 25-27.8)
NM junior: FIK BFG Fana (Fana 21-23.7)
NM halvmaraton: Kodal IL (Kodalmila 26.8)
NM terrengløp lang løype: Halden IL (Fredriksten 23.9)
NM maraton: SK Vidar (Oslo Maraton 1.10)

2. Hovedinnsatsområder i norsk friidrett i perioden
2.1 Beretning Toppidrett og utvikling
Innledning:
Høsten 2002/vinteren 2003 utarbeidet NFIF en langsiktig plan for dette området. Den baserer seg
på en tretrinnsprosess: 1) Vårt mål, 2) Analyse av Nå-situasjonen i forhold til målet og 3) Valg og
prioritereringer ut fra analysen. Denne prosessen gjentar vi i mindre skala hver høst for å sikre at vi er
på sporet av det vi skal oppnå innenfor området. Etter noen år hvor vi var uten medaljer i
internasjonale seniormesterskap vedtok Friidrettstinget i 2003 at medaljer skulle være en prioritert
oppgave innenfor toppidrett og utvikling. En strategisk modell ble utviklet i 2003 for å sikre at vi har
rett fokus i forhold til denne oppgaven. Dette er en oppgave som krever tøff prioritering i bruken av
ressursene og som sikrer at det er rett fokus innen området, slik at vi til enhver tid har utøvere som er
medaljekandidater i mesterskapene. Vi mener nå at vi har fått frem 2-3 medaljekandidater til OL i
Beijing i 2008.
Sammenhengen mellom resultater og økonomi er åpenbar. Har vi gode resultater, så øker norsk
friidretts markedsverdi.
Vi har i tingperioden hatt 4 utøvere som har prestert på medaljenivå i internasjonale mesterskap.
På seniorsiden Andreas Thorkildsen og Susanne Wigene og på juniorsiden Ida Marcussen og
Christina Vukicevic. Det er en god sammenheng mellom hvem som tar medaljer i internasjonale
mesterskap som junior og hvem som gjør det som senior. Disse fire utøverne har et optimalisert
opplegg fra NFIF, Olympiatoppen og klubb i 2007 sesongen. Utøverne kvalifiserer seg til
elitegruppen gjennom sine resultater. Friidrett er en målbar idrett og vår modell skaper en god
prestasjonskultur.
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Modellen skal utvikle utøver og trener fra et regionalt nivå til topp internasjonalt nivå. I 2008 var
600 utøvere og over 100 trenere med på våre regionale samlinger, flere av disse utøverne har nå
rykket opp i løftprosjektene, som er det nivået som skal løfte utøverne fra et nasjonalt nivå til et
internasjonalt nivå. Når utøveren har kommet på et internasjonalt nivå og kvalifisert seg for det
påfølgende årets internasjonale mesterskap, blir utøveren tatt ut i mesterskapsprosjektet, hvor
utøveren følges tett opp frem mot mesterskapet. Hver utøver i mesterskapsprosjektet får en
fagansvarlig som skal kvalitetssikre treningsarbeidet og utfordre trener og utøver på de valg og
prioriteringer som blir gjort underveis. I tillegg får utøverne i mesterskapsprosjektene økonomisk
støtte til medisinsk og fysikalsk oppfølging, internasjonal matching og i enkelte tilfeller støtte til
prioriterte tiltak (f.eks treningsleir, utstyr, kost). De utøverne som er medaljekandidater for neste års
mesterskap er kvalifisert til elitegruppen. Der optimaliserer vi 100 % rundt utøverens sportslige
satsing. Er du i elitegruppen dekker NFIF, sammen med klubb og Olympiatoppen, det sportslige
driftsbudsjettet til utøver og trener: Medisinsk og fysikalsk oppfølging, trenerhonorar og
trenerutgifter, treningsleirer, utgifter i forbindelse med trening, utstyr, ernæring og internasjonal
matching.
Kort oppsummert så fokuserer vi på i prioritert rekkefølge:
1) Medaljer i internasjonale mesterskap i elitegruppen.
2) Forberede utøvere og støtteapparat til internasjonale mesterskap i mesterskapsprosjektene.
3) Løfte flere utøvere opp på internasjonalt nivå i Løftprosjektene.
4) Oppdage og utvikle talenter gjennom regionale utviklingsprosjekter.
Beretning Toppidrett & utvikling
Vi har kontrakter med utøverne som er med i DnB NOR Elitegruppen og med DnB NOR
mesterskapsprosjektene. I 2007 var det 36 og i 2008 24 utøvere på kontrakt med NFIF. NFIF har også
kontrakt med samtlige i støtteapparatet og med trenerne til utøverne i elitegruppen.
NFIFs skal påvirke og tilrettelegg for utøvere og trenere. Dette gjøres gjennom fire
hovedarbeidsområder:
1) Optimalisering
2) Kvalitetssikring
3) Medisinsk og fysikalsk oppfølging
4) Internasjonal matching
Optimalisering:
Med optimalisering mener vi at vi skal sørge for at vi 100 % tilrettelegger 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. Vi tilrettelegger for en
individuell satsing hvor vi ser på hva som må til for at den enkelte skal kunne heve seg til et høyere
prestasjonsnivå. Vi stiller oss hele tiden spørsmålet: Hvordan øker vi sannsynligheten for at vi når
våre sportslige målsettinger? Dette bryter vi ned på den enkelte utøver og gjennom grundige
gjennomganger optimaliserer vi rundt utøver og trener.
I øvelsesgruppene velger vi på generell basis å fokusere på kvalitetssikring, medisinsk oppfølging
og internasjonal matching for utøverne våre.
Kvalitetssikring:
De fagansvarlige har ansvaret for kvalitetssikring av treningsopplegget for utøvere som er
kandidater til å delta i internasjonale mesterskap. 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. Mesterskapsoptimalisering.
Utøvere som er klar for internasjonale mesterskap skal gi en grovskisse av treningen de siste tre
månedene inn mot mesterskapet, de siste tre ukene før mesterskapet, endelig konkurranseplan,
medisinsk oppfølging og fysikalsk oppfølging.
4. Samlinger:
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Utøvere, personlige trenere og fagansvarlige samles for å diskutere hva som er gjort av arbeid,
resultatet av det og hva som skal gjøres av arbeid i neste periode. Visuell observasjon av utvikling. Vi
har samlinger i løftprosjektene som baserer seg på faglige temaer innenfor området og vi har
mesterskapssamlinger som er konsentrert mot å være best mulig forberedt til mesterskapene.
5. Konkurranser:
Vårt viktigste verktøy for å kvalitetssikre utvikling.
6. Kontakt og oppfølging fra fagansvarlig:
Fagansvarligs oppgave er å kvalitetssikre utøvernes treningsopplegg og å være rådgiver for utøvere
og trenere og et bindeledd til sportssjef. Fagansvarlig har også ansvar for et bredere lag av utøvere og
trenere gjennom løftprosjektene.
Medisinsk oppfølging:
I 2003 var 70 % av utøverne på landslaget ute med skader eller sykdom sammenhengende i 3 uker
eller mer. Det betyr at vi tapte masse god trening som følge av dette. Vi har prioritert medisinsk
oppfølging høyt for å sikre at vi får trent nok. I 2004 sank dette tallet til under 50 %, noe vi har klart å
holde også i 2007 og 2008.
Thor Øistein Endsjø har vært engasjert som medisinsk ansvarlig. Han har kjennskap til og
kunnskap om skadesituasjonen til utøverne på landslaget. Vi har fått et solid medisinsk team som har
stor kunnskap og som har tett kontakt med våre utøvere. Våren 2008 hentet vi inn Ove Talsnes som
mesterskapslege. Det betyr at han skal følge opp våre utøvere til internasjonale mesterskap frem til og
med OL 2008. Vi har jevnlige medisinske møter, ca hver 6. uke, hvor fysioterapeutene og våre to
leger samles med sportssjef og gjennomgår utfordringer innenfor området.
Fysikalsk forebyggende:
Hver tredje uke har vi hatt Klas Eliasson vært tilstede på Toppidrettsenteret hvor han har tatt
forebyggende gjennomgang av utøvere med kontrakt. Sommeren 2008 ble det inngått en avtale med
Olympiatoppen om fri bruk av fysikalsk og medisinsk oppfølging på Toppidrettssenteret fra
sommermånedene. Klas Eliasson valgte etter fire sesonger å trappe ned sitt engasjement hos oss og
Eirik Lager har overtatt hans sentrale rolle i det forebyggende arbeidet.
En fellesnevner for en stor del av skadeproblematikken hos våre utøvere er at støttemuskulaturen i
buk og rygg er generelt dårlig trent. Dette gir ofte skader i hamstring, lyske og akilles. Utøverne våre
er gjerne råsterke og løfter solid i dype knebøy, benk og rykk. Utfordringen ligger i at den dype
muskulaturen er for svak og for dårlig trent. Vi er ikke trent for å tåle hard trening. Den typen trening
som kreves for å utvikle styrke i støttemuskulaturen og i den dype muskulaturen er ofte trening med
kroppen som motvekt. Dette oppfattes ofte som kjedelig og ensformig. Vi har en pedagogisk
utfordring overfor utøvere og ikke minst overfor trenere, for å få denne typen trening inn i
treningsprogrammet. Vi vet at dette er prestasjonsfremmende. Det har vi gode eksempler på blant våre
beste utøvere som hatt dette på programmet 30-45 min, 3-5 ganger pr uke.
Internasjonal matching:
Det er i møte med konkurrenter som er akkurat litt bedre enn seg selv at våre utøvere utvikler seg
til et høyere nivå. NFIF har de siste årene reist med store grupper til internasjonale innendørs stevner
og internasjonale utendørsstevner. I 2007 reiste man til Ungarn (Budapest) og Slovakia (Bratislava)
innendørs og til Ungarn utendørs. I 2008 reiste 20 utøvere til Ungarn (Budapest) og Slovakia
(Bratislava) innendørs og til Göteborg utendørs. Hensikten med å dra med store grupper og med et
støtteapparat på disse stevnene er:

Heve det sportslige nivået på utøveren.

Oppnå læring for utøveren gjennom å delta internasjonalt. (Reise, gruppetilhørighet,
forberede og konkurrere i fremmede omgivelser, spenningsnivået).

Bygge relasjoner mellom utøverne slik at barrierer er borte til fremtidige mesterskap.

Trene og skjerpe støtteapparatet.

Teambygging.
I tillegg har vi sendt enkeltutøvere på følgende stevner de to siste sesongene:
Innendørs:
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GE Galan, Globen, Gent IAAF Grand Prix, German Meetings, Düsseldorf, Malmö, Röd/Blå vinter
i Sverige, Reykjavik Indoor Games, Eurojump, Scandinavium, Göteborg, og vi har sammen med
Norna Salhus utviklet det internasjonale innendørs stevnet i Bergen Deal Indoor.
Utendørs:
Flanderns Cup, Belgia (6 stevner på et perfekt nivå), Helsinki Grand Prix, Finland, Rieti Grand
Prix, Italia, Rovereto Grand Prix, Italia, German Meetings, Düsseldorf, IAAF Meeting Madrid,
Heusden, Belgia, Hengelo, Nederland, Super Grand Prix, Stockholm, Div. Folksam Grand Pix i
Sverige, Enkelte Golden League stevner, German Meeting, Kassel, Tyskland
I tillegg så har flere av utøverne managere som ordner stevner.
Oppsummeringer av resultater i perioden:
2007:

Andreas Thorkildsen tok sølv i VM i Helsinki. Andreas ledet etter tre kast, men måtte se seg
slått av Andrus Värnik.

Susanne Wigene og Marius Bakken kvalifiserte seg begge til finalen i VM i Helsinki på 5000
m – de ble henholdsvis nummer 13 og nummer 12 i finalen. Norge var sammen med Tanzania,
Ethiopia og Kenya de eneste nasjonene som var representert i finalene på 5000m både for
menn og kvinner.

Andreas Thorkildsen med tre 2.plasser, tre 3.plasser og en førsteplass i Golden League.

Susanne Wigene nummer 3 på Golden League i Berlin på 5000 m.

Marius Bakken nummer en på Europastatistikken på 5000 m med 13,07,63.

Susanne Wigene nummer fire på Europastatistikken på 5000 m med 14,48,53. Hennes
personlige rekord på distansen etter 2004 sesongen var på 15,12 – hennes nest beste tid på
15,40 fra 2004.

Andreas Thorkildsen var nummer tre på verdensstatistikken med ny norsk rekord i 2007 på
89,60.

I Tallinn vant herrene Europacupens 2.divisjon med hele 18,5 poeng foran Østerrike på
andreplass. Dermed ble det opprykk til første divisjon. Kvinnene var i Gävle og rykket ned i
andre divisjon med knapp margin.

Juniorene våre imponerte under EM i Kaunas. Christina Vukicevic tok sølv under kvinnenes
100 m hekk, Øyunn Grindem 4.plass i høyde og Ida Marcussen tok bronse.

Verdensstatistikken for juniorer (U20) i 2007, topp 20 plasseringer:
o Christina Vukicevic: 100 m hekk, nr.12, 13,56.
o Ida Marcussen: 7-kamp, nr.13, 5415.

I Nordisk juniorlandskamp tok jentene den første seieren noensinne.
2008:
 Andreas Thorkildsens sesong:
o Europamester i spyd.
o Ny norsk rekord med, 91,59 m fra Bislett Games.
o 4. mann i historien med 3 konkurranser over 90 m med nåværende spydtype. Zelezny,
Pitkämäki og Parviainen er de tre andre.
o Vant fire Golden League stevner.
o Vant World Cup i Athen.
o Vant World Athletics Final i Stuttgart.
o Leder verdensrankingen i spyd.
o Den høyest rangerte utøveren fra tekniske øvelser i verden.
 Susanne Wigene tok sølv i EM på fantastiske 30,32,36. Det er også tredje beste resultat på
verdensstatistikken på 10000 m i 2008.
 Våre 2 medaljer fra EM i Göteborg og kombinasjonen gull og sølv, blir kun forbigått av EM i
Torino i 1934 og EM i Helsinki i 1994 på medaljestatistikken.
 Sølv til Christina Vukicevic i junior-VM i Beijing på 100m hekk.
 Sølv til Ida Marcussen i junior-VM i Beijing i 7-kamp.
 5. plass til Karoline Bjerkeli Grøvdal på kvinnenes 3000 m hinder i junior-VM.
 Kristine Eikrem Engeset tok seg til finalen på 1500 m, hvor hun ble nummer 12 i junior-VM.
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Semifinaleplass i junior-VM på Benedicte Hauge (400 m) og Ezinne Okparaebo (100 m).
Verdensstatistikk for junior(U20) viser en spennende utvikling, topp 20 plasseringer:
o Lars Vikan Rise: 10-kamp, nr.10, 7462 p.
o Karoline Bjerkeli Grøvdal: 3000 m hinder, nr. 4, 9,55,95.
o Christina Vukicevic: 100 m hekk, nr.2, 13,34.
o Oda Utsi Onstad: Lengde, nr. 18, 6,31.
o Ida Marcussen: 7-kamp, nr. 2, 6020.
o 4x100 m stafett: nr.12, 45,46.
I EM i terrengløp i desember tok Karoline Bjerkeli Grøvdal sølv i kvinnenes juniorklasse.
Bronsemedalje av Runar Steinstad i spyd i VM for funksjonshemmede.
Flott innsats i World Mountain Running Trophy med en 4. plass til Anita Haakenstad
Evertsen og 8. plass til Kirsten Melkevik Otterbu.
Nedrykk for mennene i E-cup i Praha (til 2.divisjon) og opprykk for kvinnene i Banska
Bystrica (til 1.divisjon).
Budapest og Bratislava innendørs:
o 14 av 20 utøvere satte personlige rekorder.
Beste innendørs sesong noensinne for kvinner, stor fremgang spesielt på sprint.
9 gull i U23 nordisk.
Norge vant alle hoppøvelsene for kvinner i U23 Nordisk mesterskap.

2.2 Barn, ungdom og kompetanse
I tingperioden har NFIF hatt fokus på mange aktivitetstiltak rettet mot barn og ungdom. Dette er
tiltak som TineStafetten, NCC Friidrettens Dag, Team Athletics Games, NCC-lekene, samlinger i
forbindelse med NCC-lekene og Sommerleir. De siste årene har friidrett fremstått mer fargerikt, det
har vært mer fokus på lagfølelse, nye og spennende aktivitetsformer er utviklet, som for eksempel
Team Athletics Games.
Ungdomskomiteen (FIFUK) i NFIF har vært aktivt på banen, kommet med gode innspill til
hvordan norsk friidrett skal beholde barn og ungdom, de har vært synlig tilstede på banen og har
engasjert mange ungdommer. Ikke minst gjør de en storartet jobb med NCC Sommerleir på Rena, som
er blitt veldig populær og opplever hvert år å bli fulltegnet i løpet av kort tid. Det har deltatt i
gjennomsnitt 120 deltakere, som har fått mange spennende opplevelser i løpet Sommerleiruken.
TineStafetten er den aktiviteten som engasjerer flest barn og unge, og det har vært en økning i
antall deltakere hvert år. I 2004 deltok 75 030 skoleelever, i 2007 deltok 85 670 og i 2008 ble det ny
rekord igjen med 92 910 deltakere. I forbindelse med TineStafetten arrangerer klubber og kretser
oppfølgingstiltak, der deltakere fra TineStafetten får et utvidet tilbud med fridrett. Antall tiltak og
deltakere til tiltakene har økt hvert år. Eksempler på dette er TA-sprinten i Nord-Trøndelag,
Mangekampen i Vestfold og Superfinale i Østfold.
NCC Friidrettens Dag blir arrangert i klubber, og er en åpen myldre- og familiedag hvor man kan
prøve friidrett. Det har vært litt variert deltakelse de siste årene, i 2004 var det 94 arrangement med
7800 deltakere, 86 arrangement med 7158 deltakere i 2007 og i 2008 var det 96 arrangement og 8428
deltakere.
Team Athletics Games er en ny og spennende konkurranseform, som startet i 2007. Her deltar
klubblag i alderen 11-14 år med 4 eller 6 utøvere på hvert lag, gutter og jenter på samme lag. I 2007
ble det første arrangementet arrangert i Stavanger med 140 deltakere og var en stor suksess. I 2008 ble
det utvidet til tre arrangement, Stavanger, Hareid og Drammen. Det resulterte i en økning i antall
deltakere på til sammen 500.
NCC-lekene for 13 og 14 åringer har blitt et populært arrangement for klubber og kretser. Her får
kretsene tildelt en kvote med antall deltakere, hvor de tar ut et lag som skal representere kretsen.
Arrangementet blir arrangert tre steder i landet på samme helg. Tilbakemeldingene fra
evalueringsskjemaene som ungdommene fyller ut etter helgen er positive og de fleste har dette som
det store målet i løpet av sesongen. I forkant av NCC-lekene arrangerer kretsene samlinger for
aktuelle utøvere med mye fart og spenning. Antall samlinger har økt hvert år og mange kretser gjør en
kjempeinnsats for denne aldersgruppen.
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Barne- og ungdomstiltakene viser en økning i mange av prosjektene, samtidig som man ser at
deltakelsen til ungdomsstevnene har hatt en positiv utvikling.
Oversikt over antall starter:
UM inne
UM ute

2003
1137
918

2004
1229
1286

2007
1384
1128

2008
1376
1204

2007
1477

Kompetanseutvikling har blitt mer prioritert i denne tingperioden. Norsk friidrett har en god
tilstrømning av barn til klubbene, men mange klubber mangler trenere og ledere. Trenerkursene
Aktivitetslederkurs barnefriidrett og Ungdomstrenerkurs har blitt revidert og ferdigstilt med et godt
pensum, som igjen har ført til større kursvirksomhet. Det er spesielt aktivitetslederkurset man ser en
økning, men fra 2008 ser man også en økning i antall deltakere på ungdomstrenerkurset.
2004
2007 2008
Aktivitetslederkurs
149
198
233
Ungdomstrenerkurs 36
44
110
* Kun kurs registrert i idrettens læringsportal

Innenfor kompetanse har det også vært fokus på klubbutvikling gjennom NCC-klubbene, som har
ført til økt friidrettsaktivitet i flere sovende klubber. Her har mange kretser gjort en stor innsats for å
løfte klubben et steg videre i en klubbutviklingsprosess i samarbeid med forbundet.
Skolen har også fått en viktigere plass gjennom et samarbeidsprosjekt med fire andre særforbund:
Skiforbundet, Svømmeforbundet, Orienteringsforbundet og Golfforbundet. Gjennom prosjektet
Idrettsglede i skolen jobber man for å skape mer og bedre aktivitet i skolen, samt rekruttere flere barn
og unge til friidretten.
FIFUK inviterte i 2008 ungdommer til å delta på speakerkurs for ungdom. Målet var å skolere
aktive ungdommer til å få kunnskap og erfaringer til å være speakere på friidrettens mange
arrangementer. Ni ungdommer fra forskjellige steder i landet gjennomførte kurset på Årungen i Ås.
Ungdomskomiteen var fornøyd med innsatsen og tror flere av disse vil bli viktige speakere i tiden
fremover.
Når man ser på alle tiltak og aktiviteter, har det vært en positiv utvikling innen barne- og
ungdomsfriidretten. Flere barn strømmer til arrangementene og mange klubber har fått nye
utfordringer. Dette gjelder spesielt mottakerapparatet. Samtidig ser man at flere ungdommer slutter, så
ungdomsarbeidet bør få et større fokus fremover. Norsk friidrett må høre mer på hva ungdommen sier,
la de sette større preg på aktiviteten gjennom medbestemmelse og inkludering. Med en god
tilstrømning av barn og unge til klubbene, samtidig som klubbene klarer å ta vare på ungdommene
lenger, vil friidrett få en enda større vekst i tiden fremover.

2.3 Integrering
Norges Fri-idrettsforbund overtok ansvaret for integrering av funksjonshemmede fra Norges
Funksjonshemmedes Idrettsforbund pr. 1. januar 2008. Dette betyr at mennesker med
funksjonshemninger på sikt skal ha de samme mulighetene som andre for å få et aktivitetstilbud i sitt
nærmiljø. Hovedmålet for prosessen er at friidrett skal ta det fulle ansvar for å gi tilbud til
funksjonshemmede gjennom klubbene. På den måten må funksjonshemmede integreres i alle områder
i strategisk plan.
Sentralstyret har fra 2008 oppnevnt ett Integreringsutvalg og dette utvalget har startet sitt arbeid
med å definere hovedmål for integrering av barn og ungdom, toppidrett, talentutvikling, kompetanse
og anlegg.
For øvrig henvises til dette utvalgets beretning om sitt arbeid.

2.4 Anlegg
Anleggsarbeidet har konsentrert sitt politiske arbeid mot tre mål: Å utvikle et standardisert
nærmiljøanlegg, påvirke utbyggere til å realisere nye friidrettshaller og styrke friidrettens bevissthet
om å delta aktivt i sine respektive idrettsråd.
Anleggsutvalget har sammen med NFIFs administrasjon og firmaet Multiconsult, utviklet
Friplassen i løpet av vinteren 2007-2008. Multiconsult stilte vederlagsfritt sin kompetanse til rådighet.
Med ideer fra friidretten, byggkompetanse fra Multiconsult og rammebetingelser fra KKD forelå det
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endelige konseptet i juni 2008. Generalsekretæren presenterte da konseptet på Statens
anleggskonferanse i Tønsberg, et standardisert, modulbasert delanlegg på 60x40meter,
forhåndsgodkjent av KKD for kr.700.000 i spillemidler.
De to første modellanleggene vil bli bygd våren 2007.
Anleggsutvalget har i tingperioden foretatt befaring til Friidrettshaller i Sverige og Estland. Dette
er to land med lang erfaring i bygging og drift av friidrettshaller.
NFIF har holdt nær kontakt med hallprosjektene i Bærum, Sandnes, Bergen og Trondheim. I 2007
har også Steinkjer og Kristiansand meldt sin interesse. All hallutbygging må fundamenteres på lokalt
engasjement. NFIF har jobbet for at KKD skal prioritere ekstramidler til å realisere de første hallene. I
tillegg har NFIF samlet kunnskap om utforming og innhold i funksjonelle haller.
I møter med lokale politikere og byggansvarlige har Friidrettspresident og generalsekretær deltatt
for å understreke betydningen av lokalt ansvar for bygging av friidrettsanlegg.

2.5 Marked
Norsk friidrett hatt en god sportslig utvikling og hatt lite negative saker i media også i denne
perioden, dette har styrket friidretten som merkevare og gjort friidrett mer salgbart i et tøft marked.
Begrensinger på muligheter for profilering i internasjonal friidrett begrenser dessverre noe av
salgspotensialet. NFIF har jobbet internasjonalt for at de nasjonale særforbund skal kunne ha reklame
på konkurransedrakt i VM. Vi vil og jobbe for at det skal kunne profileres flere sponsorer på
konkurransedrakt i internasjonale stevner.
Vi har flere langsiktige avtaler som viser at næringslivsbedrifter ser på NFIF som en langsiktig
samarbeidspartner.
Sponsorinntektene har økt i perioden, se illustrasjon under:

*Barter på henholdsvis kr. 1.109.019 i 2008 og kr. 950.000 i 2007 er tatt med, mens 2003 og 2004
er uten barterinntekter.
Den viktigste avtalen for NFIF er DnB NOR samarbeidet, der konsernet er generalsponsor frem til
og med 2009. Ny spennende avtale er samarbeidet med Holta Invest som eies av Kjetil Holta. Avtalen
med Holta gir oss mulighet å optimalisere en satsing på sprintutøvere. Prosjektet viderefører Deal
prosjektet som Sverre Hanssen var med på å finansiere. Tine har forlenget avtalen om Tinestafetten
frem til og med 2007, avtalen skal reforhandles denne våren. NFIF har også inngått samarbeidsavtale
med SAS. Avtalen med Bakers om K4 Sport brødet er fornyet i 2008. Det ble også inngått en
spennende samarbeidsavtale med Multiconsult i 2008, et rådgivende konsulentfirma som gratis har
bistått NFIF med å utvikle et helt nytt anleggskonsept, Friplassen.
NFIF har ved utgangen av 2008 følgende avtaler for 2007:
DnB NOR
Holta Invest
Tine
NCC
Adidas
NRK
Bakers
SAS
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Maxim
Rica
Alkokutt
Multiconsult

2.6 Økonomi
Friidrettstinget i Tromsø i 2007 vedtok et rammebudsjett i balanse for både 2008 og 2007.
Budsjett 2007
For budsjettåret 2007 vedtok Landsstyret et budsjett i balanse og en inntektsramme på kr.
14.760.098.
Regnskapet ble gjort opp med inntekter på kr.25.012.156 og et overskudd på kr. 4.666.035.
Budsjett 2008
For budsjettåret 2008 vedtok Landsstyret et budsjett i balanse og en inntektsramme på kr.
17.963.000.
Regnskapet ble gjort opp med inntekter på kr. 27.000.567 og et overskudd på kr. 4.295.727.
For regnskapsåret 2008 er barteravtaler på utstyr tatt med i forbundets regnskap og gir en økning i
inntekter og utgifter på kr. 1.109.019,- uten at dette påvirker resultatet.
I tillegg er integrering nå en del av NFIF sitt regnskap.
Etter at regnskapet for 2008 er gjort opp har NFIF en egenkapital på kr. 13.737.566 eller 50% av
brutto inntekter for 2008.
Generelt for tingperioden:
NFIF sitt regnskap for ting perioden 2007-2008 viser store avvik i forhold til det rammebudsjettet
som ble vedtatt i Tromsø. Dette skyldes i hovedsak at automatinntektene har blitt forlenget i forhold
til fristen for innføring av automatmonopol som først var satt til 1.7.2007. Det er fremdeles usikkerhet
rundt automatinntektene, men innføring av seddelforbud har gjort at inntektene har gått noe tilbake
det siste året.
I skrivende stund er det fremdeles usikkerhet rundt automatinntektene. ESA har for tiden saken til
behandling, men KKD har truet med å innføre forbud mot automater dersom ikke Norsk Tipping får
monopol på drift av gevinstautomater.
Lotteritilsynet hadde i 2008 ettersyn hos NFIF vedrørende bruken av automatinntekter.
Konklusjonen fra dette ettersynet er som følger:
”Hovedkonklusjon.
Kontrollen til Lotteri- og stiftelsestilsynet har ikke avdekket forhold som tilsier noen
forvaltningsmessig reaksjon fra vår side.”
Styret og administrasjonen vil imidlertid gå nøye gjennom premissene i rapporten og tilpasse seg
de anbefalingene lotteritilsynet her har kommet med.
I tillegg har fremgangen for norsk friidrett ført til at NFIF har klart å øke sponsorinntektene i
forhold til de målene som var satt i rammebudsjettene. Dette er svært gledelig og det er styrets mål å
øke disse inntektene ytterligere.
De generelle tilskuddene fra NIF, som rammetilskudd og regionstilskudd, har vært stabile i
perioden. Tilskuddene fra Olympiatoppen til toppidretten har imidlertid økt noe og med en fortsatt
fremgang for norsk friidrett håper vi at disse tilskuddene vil øke noe også i årene som kommer.
NFIF har etablert gode rapporteringsrutiner og en god budsjettdisiplin har ført til at
økonomistyringen er veldig god.
Selv om inntektene til forbundet har økt kraftig i forhold til de vedtatte budsjetter, har styret og
administrasjonen valgt å begrense utgiftsveksten og heller bygge opp egenkapitalen.
Med den usikkerheten som er rundt automatinntektene har dette to formål: Først og fremst for ikke
å skape en kunstig høy aktivitet som må reduseres dramatisk ved reduserte inntekter, men også for å
bygge opp en solid egenkapital som gjør at NFIF kan stå imot et dårlig år eller to uten at dette får
dramatiske følger for aktiviteten.
Fremgangen til norsk friidrett skaper imidlertid også økonomiske utfordringer. Flere utøvere på et
høyt internasjonalt nivå gir blant annet større utgifter til deltagelse i mesterskap. Noe VM for junior i
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Beijing i 2008 viste. Dette viser at vi må jobbe aktivt slik at den sportslige fremgangen også er med på
å øke inntektene til forbundet.

2.7 Administrasjon
Perioden fra 2007 til 2007 har vært en konsolideringsperiode etter at vi fikk nye folk i de fleste
sentrale funksjoner i 2003. Noen endringer har det vært, seksjonsleder for barn, ungdom og
kompetanse Trond Håvard Brunes sluttet i august 2008. Tonje Antonsen ble ansatt som ny
seksjonsleder. Hun hadde før dette hatt et engasjement innenfor området integrering og kompetanse
siden juli 2007. Økonomisjef Berit Nøbben har hatt permisjon fra november 2007 til januar 2007. I
denne perioden har Roar Uglem nok en gang vært engasjert som vikar for henne. Olav Magne Tveitå
ble engasjert som ansvarlig for regionale sportslige aktiviteter fra oktober 2008. Engasjementet varer
frem til oktober 2007. Tone Wille Tolfsby har hatt et engasjement i regi av Aetat i perioden fra april
2007 til desember 2008. Hun har jobbet blant annet med lisensordningen. I tillegg har vi hatt
sivilarbeider Håkon Kinn engasjert med barne- og ungdomsprosjekter fra januar 2008 til desember
2008.
I perioden har NFIF formelt overtatt ansvaret for integrering fra Norges Funksjonshemmede
Idrettsforbund fra 1. januar 2008.
Vi har fått en omfattende satsing på løftprosjekter, sentrale og regionale samlinger og flere
øremerkede barne- og ungdomstiltak. Det er relativt mange og store oppgaver for en liten
administrasjon og vi er hele tiden sårbare for sykdom blant ansatte. Størrelsen på administrasjonen må
hele tiden vurderes i forhold til bruk av ressurser på aktivitetene. Vi har som tidligere nevnt utnyttet
andre ordninger som bruk av sivilarbeider og arbeidsmarkedstiltak fra Aetat for å få tilført nok
arbeidskraft. Prosjektengasjement har også vært brukt for å gjennomføre tidsavgrensede tiltak.
NFIF har i flere år har hatt relativt liten forutsigbarhet omkring fremtidige rammebetingelser da vi
ikke har visst hvor lenge automatinntektene vil vare. En utfordring har da vært å holde igjen på de
faste kostnadene slik at vi ikke må si opp stillinger når disse inntektene forsvinner.
Sentraladministrasjonen 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.
I kretsene er det oftere skifte av medarbeidere i administrasjonen. Nordland og Møre og Romsdal
har prioritert å drive videre uten daglig leder i disse kretsene. Dette skyldes til dels usikre
rammebetingelser og dels interne prioriteringer i forhold til bruk av midler på administrasjon og
aktivitet. Styrene har i disse kretsene påtatt seg et større ansvar for driften.

2.8 Organisasjon
Aktivitetstallene har gått ned i etter at NIF endret på registreringsmåten i 2007. Kategorier ble slått
sammen samt at det ble presisert at de som skulle registreres måtte være medlemmer i klubbene, dette
førte til lavere tall i de fleste idretter. Det har vært en oppgang i antall registrerte klubber i perioden.
Dessverre er det fortsatt mange ”sovende” klubber, men det er fokus både i NFIF sentralt og blant
kretsene på å revitalisere disse klubbene. Stimulansetiltak som NCC klubben, der en gir støtte og
oppfølging av utvalgte klubber, er spennende tiltak for å få flere aktive klubber.
Aktivitetstallene:
2002: 52921
2003: 54057
2004: 55854
2007: 46353
2008: (ikke klart pr dato)
Utvikling antall klubber de senere år:
1993: 922 klubber
1995: 875 klubber
1997: 820 klubber
1999: 790 klubber
2001: 566 klubber
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2002: 661 klubber
2003: 717 klubber
2004: 721 klubber
2007: 731 klubber
2008: (ikke klart pr dato)
Styret i NFIF har valgt å satse på å utnytte idrettens IT løsninger. Det har vært et prioritert område
å 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 målet er at registrerte resultater automatisk blir
lagt til statistikk i en felles database. De fleste store stevnene brukte online påmelding i 2008. NFIF
har samarbeidet med et firma om videreutvikling av et arrangementssystem som integreres i N3sport
online påmelding. Det nye systemet har blitt forsinket, men våre klubber har fått bruke det gamle
gratis i 2008.
Idrettsregistreringen er blitt et viktig verktøy for Norges Idrettsforbund i 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 2008 kommet i balanse økonomisk etter å ha vært gjennom en større
økonomisk krise med underskudd på 54 millioner kroner i 2003.
Flere friidrettskretser har samarbeidsløsninger på tvers av kretsgrensene. I perioden har Hedmark
og Oppland samt Akershus og Oslo slått sammen administrasjonene. Felles administrasjoner er
tidligere etablert i Vestfold/Telemark og i Vest/Aust Agder. Formålet er samordning av ressursene og
mer fokus på aktivitet og klubbutvikling.
Styret mener at det også i kommende periode vil være 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: Kalle Glomsaker, Sentralstyret (leder), Kjellaug Eik, Vågsbygd IL
(leder kontrollvirksomheten), Finn H. Skram IL i BUL, Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø,
Administrasjonens representant har vært teknisk konsulent Ole Petter Sandvig, IK Tjalve.
Det er i perioden avholdt befaring på 9 anlegg i Hedmark og Sør-Trøndelag høsten 2007 og 10
anlegg i Sogn og Fjordane våren 2008. Alle har fått videreført sin sertifisering for 8 nye år (4 +4).
Sertifikatet er en betingelse for å arrangere norske mesterskap og elitestevner og er ellers et uttrykk
for anleggets kvalitet. Den planlagte befaringen til anlegg i Oslo (6 uteanlegg + 2 haller) og Akershus
(8 uteanlegg + 3 haller og noen nærmiljøanlegg) høsten 2008 ble av tekniske årsaker utsatt til våren
2007. Når disse er gjennomført samt at Rogaland (forventet høsten 2007) også er gjennomført, vil det
være tid for å starte på en ny sertifiseringsrunde. Anleggsutvalget vil diskutere om befaringene kan
legges opp på en annen måte for å sikre at vi rekker å gjennomføre alle 112 anleggene innen de 8 år
sertifiseringsperioden gjelder.
Rapport er sendt til de respektive kommuner, idrettslag, idrettsråd, idrettskrets, fylkeskommuner og
Kulturdepartementets idrettsavdeling. I tillegg til en detaljert anleggsbeskrivelse og foto, inneholder
rapporten en orientering om hvem som er i anleggsutvalget, hvordan vi er organisert, hvilket mandat
vi har, hva sertifisering av friidrettsbanene omfatter og hvilke konsekvenser det har hvis sertifisering
ikke oppnås. Utvalget mener at dette både er en viktig del av vårt informasjonsansvar og
imøtekommer det kontaktbehovet som vi møter ved befaringene.
Utenom de ordinære befaringene har administrasjonen etter lokale ønsker besøkt og gjort en kort
gjennomgang på Torvastad på Karmøy, Storstadion i Sandefjord, Bismo stadion i Skjåk, Kristiansand
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Stadion og Idrettsparken i Mandal samt deltatt i referansegruppe for rehabilitering av
Drammenshallen. Utvalgets leder og administrasjonen har deltatt på møter med Idrettsavdelingen i
Kultur-og Kirkedepartmentet om forskjellige typer anlegg.
Anleggsutvalgets arbeid i perioden har som før vært konsentrert om
sikkerhetsklarering/sertifisering av eksisterende anlegg, samt å kurse, veilede og profilere friidretten i
de kretsene en besøker.
Det er også et mål å øke aktiviteten ved å stimulere til flere og bedre anlegg. Sentralstyret ønsket
derfor å tilføre utvalget mer politisk tyngde og sentralstyrets medlem Kalle Glomsaker har i perioden
vært anleggsutvalgets leder med ansvar for å avholde et samlet årlig møte, realisere Friidrettshall og
Nærmiljøanlegg friidrett samt holde kontakt mellom Sentralstyret, Anleggskontrollutvalget og
anleggsansvarlig i NFIF.
Anleggsutvalget har deltatt aktivt i politisk arbeid for å sikre friidrettens plass på stadionanlegg.
Av aktuelle saker kan nevnes Seimsmyra i Arna. Det lokale idrettsråd viser her sin betydning.
Johnni Håndstad har vært ansvarlig i anleggsutvalget for å kartlegge Friidrettsklubbenes deltagelse
i idrettsrådene og bevisstgjøre betydningen det har for at vi skal få realisert flere anlegg, både store og
små, ute- og innendørsanlegg.
For å ivareta den faglige aktiviteten er det opprettet et underutvalg som heter
anleggskontrollutvalget. Dette utvalget ledes av Kjellaug Eik og er ansvarlig for at de to årlige
anleggskontrollutvalgsbefaringene gjennomføres etter oppsatt plan. Ole Petter Sandvig, Finn Skram
og Johnni Håndstad er faste medlemmer i dette utvalget.
Anleggsutvalgets leder gjennom 30 år, Håkon Endreson, gikk etter eget ønske ut av utvalget våren
2007. I tillegg til en markering ved utvalgets befaring i Bergen høsten 2004, er han portrettert i bladet
Idrettsanlegg. Hans vyer framover er at anleggsbefaringene kombineres med fagkonferanse i kretsenes
regi. Dette gir en viktig kunnskapsformidling og det gir en nødvendig og god kontakt mot
driftspersonale og friidrettens administrasjon. Samtidig legges det et godt grunnlag for en målrettet
anleggspolitikk.

3.2 Barne-, Ungdoms-og Kompetanseutvalget
Utvalgets sammensetning: Hilde Stokke, Sentralstyret (leder), Charlotte Svensen, Sentralstyret,
(ansv. Barn- og ungdom), Mari Bjone, IL i BUL, Karin Eftedal, Sentraladministrasjonen, Trond
Håvard Brunes/Tonje Antonsen, Sentraladministrasjonen, Trond Knaplund, Sentraladministrasjonen.
Utvalget har hatt 5 møter i perioden, men enkelte utvalgsmedlemmene har hatt andre møter i
forbindelse med: Sammenslåing Barn og Ungdomsutvalget og Kompetanseutvalget;
Kurslærersamling, Trenerutdanning og samarbeidet med høgskoler, Friidrettens Trenerforening og
Dommerutvalget.
Utvalgets arbeid:
Barn og ungdom
Det har vært viktig for utvalget å ta vare på alle tiltakene for å få flere barn til å ha lyst til å
begynne med friidrett og for å få flere ungdom til å fortsette.
Rekrutteringstiltak har vært: Friidrettsskolen, NCC Friidrettens dag, Tinestafetten,
Oppfølgingstiltak etter Tinestafetten, Friidrett i skolen og Idrett i skolen.
Tiltak for skape gode arrangement for at flest mulig barn og unge skal fortsette med friidrett har
vært: Team Athletics Games, NCC-lekene, samlinger i forbindelse med NCC-lekene og NCCSommerleir.
FIFUK har vært en god samarbeidspartner i forhold til tiltak rettet mot ungdom.
Det er veldig mye positivt som skjer i friidrettskretsene og klubbene. Med økonomisk støtte tror vi
det har vært mulig å sette i gang mange tiltak, men det viktigste har vært engasjementet i klubbene og
kretsene. Friidrett skal være gøy. Det sosiale aspektet i treningsmiljøene og under arrangementene har
vært sentralt, og det bør man bygge videre på.
Klubbtiltak
Friidrettsforbundets viktigste tiltak rettet mot klubbutvikling har vært NCC-klubben.
Revitaliseringstiltak rettet mot sovende klubber har blitt godt mottatt.
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Andre tiltak utvalget har støttet, har vært klubbesøk som kretsen gjennomfører og økonomisk støtte
gjennom K4 klubbutviklingsstipendet. Det er viktig med økonomisk støtte til tiltak, men det er også
viktig at gjennomføringen skjer ute i klubbene og kretsene.
Utvalget har støttet et prosjekt innen Idrett og ledelse i samarbeid med andre særforbund. Her er
det blitt utdannet nye kurslærere som skal avholde prosesser i klubbene for å hjelpe disse videre.
Trenerkurs
Utvalget har konsentrert seg om oppfølging og gjennomføring av Aktivitetslederkurs for
barnefriidrett og Ungdomstrenerkurset. Vi ser at økende behov for flere kurslærere. Noen kretser er
aktive kursarrangører, andre er ikke like engasjerte. Vi vet at det er behov for mange flere trenere i
friidrettsklubbene på alle nivå. I dag er det flere klubber der rekrutteringen blant barn til friidrett er
mye større enn hva klubbene har kapasitet til i forhold til trenere, tillitsvalgte, lokaler og treningstider.
Innholdet i trenerkursene for trenere til barn og ungdom er meget bra, nå gjenstår det å få flere på
kurs.
Utvalget har også sett på trenerutdanning på høyere nivå, og dette bør være et satsingsområde for
kommende utvalg. Trener 2-utdanningen er under revisjon. Vi har vært i dialog med høgskolene om
samarbeid innen trenerutdanningen på flere nivå.
Det er viktig å følge opp kurslærerne til trenerkursene gjennom samlinger. Dette gir
kompetanseheving og inspirasjon. Utvalget har også støttet samlinger og kompetanseheving gjennom
deltakelse på Friidrettens trenerseminar.
Dommerutdanning
Utvalget har samarbeidet med Dommerutvalget for få flere unge dommere. Det gjenstår et arbeid å
få flere til å utdanne seg til dommere, og innholdet og gjennomføringen i dommerutdanningen bør
revideres.
Kompetanseflyt
I samarbeid med Talentutvikling ønsker utvalget å arrangere åpne regionale samlinger for ungdom
og deres trenere. Hensikten med samlingene har vært at ungdom trener sammen med andre ungdom og
får inspirasjon til det videre treningsarbeidet. Trenere fra de sentrale faggruppene har vært benyttet.
Det har også vært hensikten at lokale trenere blir skolert gjennom de regionale samlingene i uformelle
former eller gjennom trenerkurs.
Integrering
Norges Funksjonshemmedes Forbund har overlatt mye av sitt arbeid til særforbundene. I en
overgangsfase har vi fått særskilt støtte til tiltak. Utvalget har ønsket å sette i gang tiltak i noen
pilotklubber som legger forhold til rette for funksjonshemmede. Vi har også ønsket å integrere
kompetanse om friidrett for funksjonshemmede som del i Trenerutdanningen.

3.3 FIFUK – Friidrettens Ungdomskomité
FIFUK har i perioden hatt følgende medlemmer: Bjørnar Sørensen (leder), Hadeland
Friidrettsklubb, Charlotte Svensen, Tønsberg Friidrettsklubb, Ingrid Rolland, Tingvoll Friidrettsklubb,
Knut Inge Sletten, Hovding Idrettslag, Tina Marii Skare, Minerva Idrettsskole, Atle Aaltvedt, Minerva
Idrettsskole, Fredrik Fosserud, Friidrettslaget Borg
Fra administrasjonen har barne- og ungdomsansvarlig møtt, i første del av perioden var dette
Trond Håvard Brunes, fra juli 2008 har det vært Tonje Antonsen. I 2008 møtte i tillegg Håkon Kinn
fra administrasjonen og assisterte styret i flere saker.
Det har vært avholdt 7 styremøter i denne perioden. FIFUK har hatt mye uformell kontakt og
medlemmer har møttes på diverse stevner, kurs og arrangementer. Charlotte Svensen har vært medlem
av Sentralstyret i hele perioden.
Hovedarbeidsområder 2007-2007:
Ungdomsnettverk:
Arbeidet med å opprettholde et nettverk bestående av ungdommer fra hele landet har pågått hele
perioden. Det ble arrangert en samling for alle i november 2007, med godt oppmøte. Høsten 2008 ble
det lagt opp til regionale samlinger hvor kretsene kunne gå sammen og lage et opplegg for sine
representanter. Dette resulterte i en samling i Trøndelag.
Ungdommens 4. friidrettsting arrangeres i mars 2007.
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Markedsføring:
FIFUK drifter en egen nettside for friidrettsungdom: www.ungdomsfriidrett.no. Her legges det ut
informasjon om vårt arbeide og aktuelle saker for ungdomsfriidrett. Vi har også sendt ut nyhetsbrev til
medlemmer i nettverket, med ujevne mellomrom.
Vi har fått inn en infoside om oss i flere kretshåndbøker, og det har blitt publisert flere artikler i
bladet Friidrett om FIFUKs arbeid og våre arrangementer. FIFUK har vært representert på en rekke
friidrettsstevner hvor vi blant annet har holdt taler og bemannet ”FIFUK-teltet”.
Sommerleir:
Det har vært arrangert fire sommerleirer i inneværende periode. Den tradisjonsrike NCC
Sommerleir på Rena ble holdt for 8. gang i 2008. Konseptet fungerer meget godt og er det største
prosjektet FIFUK driver. Interessen er stor og leiren fulltegnes hvert år.
I 2007 inntok 152 deltakere og 15 ledere leiren i en uke. Leiren består av trening, sosialt samvær,
temaforedrag og mye moro. Leiren i 2008 måtte avholdes en uke senere enn vanlig (som er rett etter
G-sport lekene), men allikevel var 106 deltakere og 13 ledere i full sving en uke.
Bislett Summer Camp ble introdusert i 2007 som et samarbeid mellom FIFUK og Bislett-alliansen.
Dette er en todelt leir som bygger på samme lest som NCC Sommerleir, men som har et større innslag
av friidrettstrening. Denne fant sted i Oslo og var for utøvere i alderen 10-13 år (leir på dagtid) og 1418 år (ukeleir). I 2007 var leiren knyttet opp til Bislett Games og i 2008 var den en del av Friidrettens
uke, med NM som høydepunkt. Begge år samlet leiren om lag 100 utøvere fordelt på de to
aldersgruppene.
Speakerskole:
I oktober 2008 arrangerte FIFUK speakerskole for ungdom, med sikte på å inspirere ungdommer til
å gå inn i tjenesten som speaker på ungdomsstevner. 10 jenter og gutter mellom 16 og 21 år deltok på
kurset. Speakerskolen har som mål å skape ungdomsspeakere med en litt annen rolle enn den
tradisjonelle speaker. Vi vil følge opp deltakerne fremover og gi de mulighet for praktisering på
stevner.
Samarbeid:
FIFUK har denne perioden innledet samarbeid med det svenske Ungdomsrådet. Vi har hatt noen
møter og gjensidige besøk for å dele erfaringer. Det jobbes med et konkret samarbeidsprosjekt i form
av en leir for eldre ungdom fra begge land.
Under EM i friidrett i Göteborg deltok fire friidrettsungdommer fra Norge på European Youth
Forum (EYF), som var en konferanse for ”fifukere” fra hele Europa.
Høring:
FIFUK har uttalt seg i flere saker som omhandler ungdomsfriidrett. Dette gjelder blant annet
Idrettspolitisk dokument 2007-2011, NCC-lekene og Team Athletics Games. Mye av dette arbeidet
har vært gjort gjennom møter i Sentralstyret, men vi har også vært representert på møter for de enkelte
prosjektene.
Fremover:
Ungdomsnettverket ser vi som en grunnpilar for FIFUKs videre arbeid. Vår største utfordring er
fortsatt å skape et større engasjement blant ungdom rundt om i kretsene slik at ungdommer kan
påvirke på alle nivå. I tillegg trenger FIFUK innspill fra lavere nivå om ønsker og behov slik at
ungdomsfriidretten kan utvikles videre. Det er vår mening at ungdom selv skal få være med å forme
idretten sin og øve innflytelse på alt fra stevnekonsept til klasseinndeling og øvelsesutvalg. Det betyr
også at ungdommen selv må vise initiativ og ta ansvar.
Vi ønsker å ha ungdom i alle roller i organisasjonen, det være seg som utøver, trener, dommer,
leder, arrangør og speaker. For FIFUK er det viktig å vise at friidretten tilbyr mange områder å
engasjere seg på. Vi må bli flinkere til å ta vare på de som måtte slutte som aktive, til å inspirere til
innsats på andre områder innenfor friidrett.
Når det gjelder utdanning har vi en utfordring med å få flere unge til å ta trener-og dommerkurs
gjennom NFIF og lederkurs gjennom FIFUK.
Vi må fortsette å fortelle Friidretts-Norge hvem vi er, at vi er der og hva vi holder på med i form av
artikler og informasjon i blad og på nett, og ikke minst gjennom representasjon på stevner.
Samarbeid og erfaringsutveksling med unge ledere fra andre land kan gi oss veldig mye. I tillegg
har FIFUK en historie og kontinuitet i vårt arbeid som gjør at vi kan påvirke og inspirere mange land
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som er i utviklingsfasen med sine ungdomskomiteer. Erfaringer fra EYF viser at vi ligger langt
fremme og mange er interessert i hva vi gjør i Norge. Denne utfordringen må vi ta!

3.4 Forbundets Dommerutvalg
Utvalget har i perioden bestått av: Nils Kr. Wiig, Ullensaker/Kisa IL (leder), Odd Bratt, Oppsal IF,
Astri Herzeth, IL i BUL, Kjell Steen, Asker Skiklubb, Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF, Jan
Olav Hay, Tønsberg FIK. Tore Hordnes har vært kontaktperson mot Sentralstyret og Ole Petter
Sandvig fra NFIF’s administrasjon har også denne perioden vært utvalgets sekretær og en viktig
støttespiller.
Utvalget har i perioden hatt 6 ordinære møter i tillegg til at utvalget har vært samlet ved
hovedmesterskapene. Det arrangeres årlige dommerseminar med over 30 deltakere fra kretsene.
Dommerseminaret i 2007 hadde spesielt fokus på rekruttering av dommere, kastdommernes oppgaver,
praktisering av regelverk for barn og ungdom, samt hendelser og nøtter presentert av Lennart Julin fra
Sverige. I 2008 var spesielt fokus på dommerens oppgaver for å skape gode arrangementer, sikkerhet
og ansvar, samt integrering av funksjonshemmede.
Arrangementshåndboka ble ferdig i 2008. Det er utvalgets håp at boka vil bli brukt av arrangører
både til store og mindre friidrettsstevner, og at vi får mange gode stevner hvor alle som er tilstede får
lyst til å komme tilbake til et nytt friidrettsarrangement senere.
Utvalgets medlemmer har bidratt i forbindelse med oversettelse fra engelsk og korrekturlesing ved
utgivelse av ny revidert ”Friidrettens håndbok”. Det er små endringer i konkurransereglene, men det
er utgitt et ”Dommernytt” som omhandler endringene pr 01.01.06
Revidert kurshefte for startere er ferdigstilt i 2008. Det er avholdt starterkonferanser og det har
vært samarbeide med forbundets sprintgruppe under trening. Utvalgets starteransvarlige har hatt
oppfølging av startere under flere NM-arrangementer. Utvalget har merket seg at IAAF har foretatt en
undersøkelse blant sprintere som viser at de holder starterne i Bislett Games blant de som de har mest
tillit til.
I håndboka side 27 står at: ”Ved øvrige stevner bør det benyttes autoriserte startere.” Utvalget vil
gå inn for at ordet ”bør” endres til ”skal” ved neste gjennomgang av regelverket.
Utvalgets medlemmer har hatt oppgaver som TD, starter og jury ved NM og elitestevner.
Dommerutvalget har kontakt med Barn- Ungdoms- og Kompetanseutvalget (BUKU) for samarbeid
og bistand i rekruttering av nye dommere og arrangement av bedre stevner.
Det arbeides også med en modernisering av dommerkursmaterialet som bør gjøres lett tilgjengelig
på friidrett.no.
Dommerutvalget arbeider med enkle ”Øvelsesveiledninger” hver på 4 sider A5-format, dvs det kan
trykkes på for- og bakside på ett A4-ark.
Dommerutvalget ser rekruttering av nye dommere som en hovedoppgave. Dommersituasjonen må
ikke bli en begrensende faktor når flere barn og ungdom ønsker å bli med i norsk friidrett.

3.5

Integreringsutvalget

Utvalgets sammensetning: Ragnar Eimhjellen, Sentralstyret, Terje Roel, Team FIR, Geir
Nordtømme, Nord-Trøndelag FIK, Berit Amundsen, IL Hilstad/Nordland FIK, Katarina Hoff, Sørtrøndelag FIK, Guttorm Frøysok, Gol IL og Tonje Antonsen, Administrasjonen.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Berit Amundsen, Hilstad IL/Nordland FIK, Geir
Nordtømme, NTFIK, Katarina Hoff, STFIK, Terje Roel, Team FIR, Per-Einar Johannessen,
integreringskonsulent region Midt-Norge og Tonje L. Antonsen, prosjektansvarlig integrering NFIF.
Første møte i arbeidsgruppen ble avholdt 2. mars 2008. På møtet ble følgende saker gjennomgått:
 Gjennomgang av strategisk plan: Norsk friidrett frem mot 2008.
 Forankring i organisasjonen.
 Hvilke tilbud finnes i dag - nåsituasjon?
 Forslag til videre framdrift i arbeidet.
 Informasjonsprosess.
På sentralstyremøte nr 5/2008 den 13. juni ble forslag til medlemmer av integreringsutvalget
vedtatt. Utvalget har hatt et utvalgsmøte, to arbeidsmøter og flere telefonmøter.
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Forankring i strategiske planer ble et viktig arbeid den første tiden, hvor man definerte
målsetninger for barn, ungdom, talentuvikling, toppidrett, kompetanse og anlegg.
Hovedmål integrering av barn og ungdom:
 Flere barn med funksjonshemming skal delta i den ordinære friidrettstreningen.
 Flere åpne konkurransetilbud for barn og ungdom med funksjonshemming.
 Flere aktivitetstilbud for funksjonshemmede gjennom de lokale friidrettsklubbene.
I henhold til målsetningene har vi jobbet med forankring av integreringsprosessen i
organisasjonen. Bevisstgjøing av friidrettsklubbene, slik at de jobber for at barn og ungdom med
funksjonshemming skal ha et tilbud på lik linje med funksjonsfriske. Vi har spesielt hatt fokus på
synliggjøring og bevisstgjøring, ved å bruke bilder/illustrasjoner som viser at funksjonshemmede er
velkommen. I løpet av året startet vi et prosjekt med tre pilotklubber som ønsker å jobbe aktivt med
rekruttering og tilbud til funksjonshemmede på lik linje med funksjonsfriske. Etter avsluttet
prosjektperiode skal klubbene dele sine erfaringer med norsk friidrett. I en slik prosess blir klubbene
inkludert i et arbeid som må skje i klubbene. Målsetningen er at alle friidrettsarrangement/stevner skal
være åpne for funksjonshemmede og vi mener at vi har kommet langt for å nå dette målet. Mange
klubber er positive og imøtekommende for å tilrettelegge for dette. Vi har fremdeles en del
utfordringer for å nå målene. Prosessen krever tid i organisasjonen, mye må ufarliggjøres og mange
må motiveres, men vi håper på sikt at friidrett skal bli en attraktiv idrett for alle.
Hovedmål integrering toppidrett og talentutvikling:
 Økt satsing på toppidrett for utøvere med funksjonshemminger.
 Integrere utøvere med funksjonshemminger i det ordinære landslaget.
Dette er det området vi har kommet lengst på i integreringsprosessen. Her har vi kjørt prosesser
med toppidrettsansvarlig, Olympiatoppen ved Cato Zahl Pedersen og aktuelle utøvere med trenere. Vi
har tilpasset Paralympics 2008 som et prosjekt i toppidrettsmodellen til friidrett. Terje Roel blir
prosjektansvarlig og Arild Indresand fagansvarlig. På denne måten får utøverne tilgang til alle
ressurser og dekket sine behov på lik linje med de andre utøverne i elite-, mesterskaps- og løftprosjekt
gruppene.
Hovedmål integrering kompetanse:
 Integrere kompetanse om ”friidrett for funksjonshemmede” som en del av vår friidrettsutdannelse
– egne moduler i trenerkurs og dommerkurs
 Aktivitetslederkurs
 Ungdomstrenerkurs
 Trener II
 Trener III
 Kretsdommerkurs
 Forbundsdommerkurs
 Arrangementskurs
 Utarbeide litteratur og informasjon for hvordan man kan tilrettelegge friidrett for
funksjonshemmede i den ordinære aktiviteten
 Utdanne kurslærere med kompetanse om integrering av funksjonshemmede i friidrett
Målsetningen er å opprette moduler i trener- og dommerkursene for hvordan man tilrettelegger
friidrett for funksjonshemmede. Kurslærere skal skoleres og litteratur må utarbeides, i tillegg skal tips
og ideer legge ut på hjemmesiden. Arrangører og dommerutvalgene må få informasjon og
kompetanse. Alt dette er målsetninger vi skal sette sterkere fokus på i 2007. Dette er helt avgjørende
for at organisasjonen skal ha forutsetninger for å imøtekomme funksjonshemmede på en best mulig
måte.
Hovedmål integrering anlegg:
 Tilgjengelighet i anlegg
 Tilrettelegging utstyr
Integreringsutvalget skal innhente kompetanse om hvordan man best tilrettelegger for
funksjonshemmede. Viktige hensyn å ta når anlegg bygges:
 Mondo dekke best for rullestol
 For synshemmede er det mest ideelt med fargeforskjeller på dekket
 For hørselshemmede har lydnivået i hallen en stor innvirkning
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Når det gjelder anlegg føler vi at forskrifter fra KKD om spillemidler tar hensyn til
funksjonshemmede på en tilfredsstillende måte, men der det er mulig vil vi å jobbe for at forholdene
blir best mulig for funksjonshemmede.

3.6 Motbakkeløpsutvalget
Desse har vore med i utvalet:
Christian Prestegård, SK Vidar/Kondis (leiar), Tim Bennet , SK Vidar (Tryvann Opp), Nils I.
Hætta, Midnight Sun Marathon/Tromsdalen UIL, Bernt Bjørnsgaard, Lillehammer IF, Monika Ryste
Barstad, Ørsta IL (2008). I 2007 vil Helge Kårstad, Gaular IL (Storehesten Opp) og Knut A. Maråk,
Geiranger IL bli med i utvalet, Nils I. Hætta og Bernt Bjørnsgaard vil gå ut.
5 år med opptur på opptur for motbakkeløp i Noreg
Motbakkeløping har teke heilt av i Noreg. På motbakkeløpsida på Kondis.no og på Friidrett.no
skreiv utvalgsøeiaren ein artikkel 1. februar i år med oversyn over det store varierte og sterkt aukande
tilbodet av motbakkeløp Noreg rundt. Motbakkeløpbølgja er på kraftig opptur. Det var oppstarten av
Skåla 1848m rett opp i 2002 og Fanaråken Duatlon/Turtagrø-Fanaråken Opp i 2003 som, med stor
positiv mediablæst med TV-dekning på både NRK og TV2, fekk løp opp på praktfulle fjelltoppar til å
"ta heilt av"! Skåla Opp har også hatt særs god internasjonal deltaking med fleire av dei beste
motbakkeløparane i verda, m.a frå Tyskland, Austerrike, Polen og England.
I 2002 var det ikkje stort meir enn ei handfull motbakkeløp i Noreg. I 2008 var det 43 løp med
omlag 15.000 deltakarar, og i 2007 blir det truleg over 50 løp!
Me opplever no den største veksten som me har hatt i Noreg innan kondisjonsidrett når det gjeld
nye løp sidan joggebølgja på 1980-talet. Media, nasjonalt og ikkje minst lokalt, har hekta seg på
motbakkeløpbølgja og er med på å forsterke oppturen med praktfulle reportasjar.
NM i motbakkeløp frå og med 2007
I 2007 utarbeida utvalet eit førebels reglement for NM i motbakkeløp og tok initiativ til å få
arrangert det fyrste NM i motbakkeløp i Skåla 1848 m rett opp (Loen IL). Det blei ein knallsuksess
med 1020 deltakarar totalt og heile 446 fullførande i konkurranseklassane. Jon Tvedt , Gular IL og
Anita Håkenstad Evertsen, Øystre Slidre IL, vart dei fyrste Noregsmeistrane i motbakkeløp. I 2008
kopierte dei sigrane då dei vann NM i 2008 i Saudehornet Opp (Ørsta IL) med 720 deltakarar totalt og
170 i konkurranseklassane. Frå og med årets NM 11. august i Turtagrø-Fanaråken Opp ( IL Fanaråk )
vil det bli arrangert NM i motbakkeløp for både senior og veteran i det same løpet.
Noreg med i EM og VM (World Trophy) i motbakkeløp frå og med 2007
I 2007 deltok Noreg for fyrste gong i internasjonale meistarskap med deltaking i EM i Mountain
Running Uphill i Austerrike. I fjor fekk me det internasjonale gjennombrotet med 4. plass. til Anita
Håkenstad Evertsen , Øystre Slidre IL og 8. plass til Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana i det 22.
World Trophy (VM) i Mountain Running Uphill som gjekk i Bursa i Tyrkia. I år er det eit mål å ta ein
medalje individuelt og/ eller for lag kvinner når EM blir arrangert i Cauterets i Frankrike 8. juli.
Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett – har vore og er sekretariat for utvalet.
Kondis har også finansiert det meste av arbeidet i utvalet inkl. reise- og møtekostnader.

3.7 Serieutvalget
Serieutvalget har i perioden 2007-2008 bestått av: Bjørge Pedersen (leder), Horten FIK, Petter
Wessel, Nittedal IL. Assosierte medlemmer: Tore Bredesen, Snøgg Friidrett, Helge Brueland, IL
Skjalg, Stein Fossen, IL Fri, Kjell Olav Storflor, IL Dalebrand (kun 2007), Arnt Heggelund,
Jægervatnet IL. I tillegg har tidligere medlem og leder, Rolv Gunnar Gitlestad, bistått med verdifulle
bidrag.
Utvalgets arbeid
Utvalget fordeler arbeidet ved å gi medlemmene ansvaret for bestemte kretser. Vi mottar alle
resultatlister fra kretsene, og setter selv opp serielagene på bakgrunn av dette. Vi forsøker å gjøre
serien ”levende” ved å publisere foreløpige 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 blir godt mottatt, og vi ser at flere lag etterapproberer
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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.
Stadig flere arrangører sender resultatlister elektronisk, og mange er også raske. Det letter våre
arbeidsbetingelser, men det er fortsatt et stykke fram. Flere arrangører er trege, og altfor mye arbeid
går med til å purre på manglende rapportering. Vi opplever kretsleddet som flinke til å fokusere på
problemstillingen, og oppfordrer dem til å fortsette fokuseringen, og iverksette nødvendige
forbedringstiltak.
I forkant av 2007 hadde vi en grundig gjennomgang av seriestatuttene. Vi forbedret strukturen, og
foretok også mindre endringer i regelverket. Det er likevel vanskelig, for ikke å si umulig, å ha et
regelverk som omfavner alle spesielle problemstillinger, og også i inneværende periode har det vært
noe diskusjon rundt fortolkning av regelverket.
Serien favner alle friidrettsresultater ut fra et seniorperspektiv, og kan fungere som måleparameter
for bredden i norsk friidrett. Den positive veksten i antall lag over utvalgets minimumsgrense på 5.000
poeng har vedvart i denne perioden. Antall lag over grensen har økt fra 348 i 2003 til 380 i 2008.
Framtidsutsikter
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 netter tas i bruk. Dette er naturligvis en uholdbar situasjon, og det er grunn til en viss
grad av pessimisme vedrørende seriens framtid dersom ikke nye medlemmer rekrutteres.
Fremdriften rundt planene om å opprette en sentral resultat- og statistikkdatabase har vært liten i
denne perioden. Sett fra vårt ståsted er dette uheldig, da en slik database vil gjøre vårt arbeid mindre
tidkrevende.

3.8 Statistikk-og Rekordutvalget
Utvalgets sammensetning: Jo Nesse (Leder), IL Tyrving, Bjarte Bogstad, IL Gular, Elin Dølør, IL
i BUL, Stein Fossen, IL Fri, Morten Haave, IL Tyrving, Geir Hongrø, Ski IL, Tore Johansen, Kjelsås
IL, Jan Jørgen Moe, IK Tjalve, Ole Petter Sandvig, IK Tjalve, Stig Vangsnes, Oppegård IL.
Sammensetningen illustrerer at arbeidet med nyrekruttering og foryngelse av utvalget har vært
vellykket. Arbeidsmengden for den enkelte statistikkfører er dessuten såpass stor at en viss
fortløpende utskifting må påregnes.
Utvalget har i sitt arbeid hatt meget god støtte fra Børre Lilloe, Rolv G. Gitlestad 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 gledelig at utvalget også har kunnet registrere fortsatt økning i aktivitetsnivå for de yngste
utøverne, ikke minst på jentesiden, gjennom nye deltagerrekorder i de fleste store ungdomsstevnene.
Den økende grad av ajouritet har ført til øket oppmerksomhet og interesse for statistikk. Dette fører
igjen til flere tilbakemeldinger og dermed til bedre statistikk. Statistikken for aldersbestemte klasser er
også betydelig dypere enn tidligere. I sum mener utvalget at forbedringene har ført til øket
medieinteresse både sentralt og lokalt.
Det er registrert 55 nye rekorder i tingperioden 2007-2008 mot 23 i 2003-2004 og 34 i 2001-2002.
Det har med andre ord vært en betydelig heving av toppnivået i enkelte øvelser, særlig i nyere øvelser
for kvinner som hinder, stav og slegge.
I perioden er statistikkavsnittet på NFIF’s hjemmeside vesentlig oppgradert. Dette gjelder især
oversikten over internasjonale mesterskapsdeltagere og ikke minst den omfattende alle-tidersstatistikken både for senior og for aldersbestemte klasser. Mot slutten av tingperioden er det også
iverksatt en meget omfattende oppdatering av historisk statistikk.
Som i tidligere år har utvalget bistått Idrettslig avdeling med identifisering og oppfølgning av
utviklingen for unge talenter. Utvalget har også bistått ved uttak av landslag og øvelsesgrupper.
Utvalgets medlemmer har dessuten forestått seeding og speakertjeneste på en rekke mesterskap og
større stevner.
Teknologi:
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On-line stevnerapportering har fullstendig endret informasjonsstrømmen og dermed mulighetene
for oppdatert statistikk. Mens vi tidligere ventet i ukevis på postsendte rapporter, foreligger de fleste
resultatene nå samme dag eller senest den neste. Dette har en rekke positive effekter. Først og fremst
økt oppmerksomhet og interesse for friidrettsresultater og statistikk. Utvilsomt letter den også arbeidet
for alle ledd i norsk friidrett. Klubber/arrangører slipper postforsendelser og rapportene tikker
simultant inn til kretser, forbund og statistikkførere. Dette bør frigjøre mye tid som heller kan brukes
til idrettslig arbeid.
De fleste arrangører er påpasselige med rapporteringen og de fleste kretsene har etter hvert fått
gode rutiner for oppfølging. Imidlertid håper vi at samtlige kretser nå vil kreve av sine
stevnearrangører at rapportering skal skje elektronisk og umiddelbart etter stevneslutt.
Dessuten ville det lette arbeidet om vi fikk en automatisk kobling mellom terminlistesystemet og
stevnerapporteringen for automatisk purring på manglende rapporter.
Dessverre har ikke tingperioden kunnet by på den forventede statistikkmodul tilknyttet norsk
friidretts mest benyttede resultatsystem, FriRes. Her var det ventet at vi skulle få automatisk
behandling av resultater fra utøveren meldes på til stevnet via deltageroversikter, seeding, startlister til
resultatlister til ferdig statistikk. De øvrige elementene i systemet ser ut til å være plass, men
statistikkdelen lar vente på seg. Dette er å beklage, ikke minst fordi det synes meningsløst å iverksette
et omfattende og ressurskrevende arbeid med en alternativ løsning når de andre elementene i FriRes
står så sterkt i markedet. SRU har derfor tatt initiativ overfor NFIF for å få revitalisert
systemutviklingen.
I sum har det vært en periode med variable resultater for SRU. Mangelen på systemutvikling
trekker ned, men styrking av utvalget, øket ajouritet og utlegging av stadig flere statistikker på nett
gjør at brukerne av statistikk ikke lider under systemmangelen i like stor grad som nattearbeidende
utvalgsmedlemmer.

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

3.10 Toppidrettsutvalget
Utvalget har hatt følgende sammensetning: Veslemøy Hausken, Sentralstyret (leder), Eystein
Enoksen, Sentralstyret, Odd Bergh (eliteklubbenes forening, nå friidrettsklubbenes forening), Ketil
Tømmernes, Administrasjonen (sekretær), Trond Knaplund (utviklingsansvarlig) og Olav Magne
Tveitå (regional utvikler fra 2007).
Toppidrettsutvalget er et rådgivende organ for NFIFs styre innenfor toppidrettssaker og har i
perioden avholdt 8 møter.
Utvalget har invitert andre ressurspersoner til utvalgte møter.
Utvalget har i perioden behandlet følgende saker: Krav og kriterier, uttak til landslag, utarbeidelse
av handlingsplaner, hovedsatsingsområder og strategivalg, NM programmet, budsjett og sportslige
resultater.

3.11 Ultraløpsutvalget
Utvalget har bestått av: Per Lind, Åskameratene UIL (leder), Geir Frykholm, Sætre IF Graabein,
Bjørn Hytjanstorp, Løperklubben 1814, Ulf Jacobsen, Bærums Verk IF, Lars Sætran, IL Dalebrand.
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Året 2007 ble på mange måter et gjennombruddsår for norsk ultraløping. Året 2008 så ytterligere
framgang: de fire ultraløpene i Norge som ble arrangert i 2007, fikk en ny tilvekst i fjor med Bislett
12&24 timers innendørs i desember. Løpet ble en knallsuksess, med hele 103 deltakere – 80 på 24timers og 23 på 12-timers.
128 norske løpere – 106 menn og 22 damer - hadde 218 starter i 32 løp i 15 land på 5 kontinenter i
2008, 81 løpere – 63 menn og 17 damer – deltok i 1 løp, 30 løpere – 28 menn og 2 damer – deltok i 2
løp, 7 løpere – 5 menn og 2 damer – deltok i 3 løp, 4 menn deltok i 4 løp, 4 menn deltok i 5 løp, 1
mann og 1 dame deltok i 6 løp, 1 mann deltok i 8 løp.
Det ble satt tre nye norske rekorder i løpet av sesongen: Runar Gilberg på 6-timers med 82,899 km,
Torill Fonn Hartikainen på 24-timers med 205,460 km og Helge Hafsås på 100 km med 6.50.15.
Norge var representert i EM 24-timers i Italia og VM på 100 km i Sør-Korea, uten å kunne hevde
seg.
Norske løpere deltok i følgende løp i Norge i 2008: St. Olavs Ultra 30. juni og 1. juli - 3 menn,
Rallarvegsløpet 5. og 6. august - 20 menn og 1 dame, Eidsvoll 6-timers 27. august – 59 menn og 10
damer, Bergen Ultra 63 km 21. oktober – 11 menn og 2 damer, 100 km 21. oktober – 14 menn, Bislett
12 timers 9. desember – 7 menn og 5 damer, 24 timers 9. og 10. desember – 28 menn og 5 damer
Det var norske deltakere i følgende løp i utlandet i 2008: Steenbergen 6 timers - 5. mars, Skövde 6
timers - 11. mars, Brno 48 timers - 24.-26. mars, Stein 24 timers - 2.-3. april, Loutraki 24 timers - 7-8.
april, Bornholm 24 timers – 6.-7. mai, Nemea-Olympia 185 km – 26-27. mai, Stige 100 km – 27. mai,
Comrades Marathon 89 km – 16. juni, Trollhättan 12&24 timers – 17.-18. juni, Western States 100
miles terreng – 24.-25. juni, Lappland Ultra 100 km – 1. juli, Atacama Multiday – 23.-29. juli, Swiss
Alpine Marathon 78 km – 29. juli, Leadville 100 miles terreng – 19.-20. august, Haliburton Forest 100
miles terreng – 8.-9. september, GAX 100 miles terreng – 16.-17. september, EM 24 timers Lupatoto
– 23.-24. september, Vermont 50 miles terreng – 24. september, Spartathlon 246 km – 29.-30.
september, Mulhouse 24 timers – 30. september - 1. oktober, VM 100 km Misari – 8. oktober, London
24 timers – 14.-15. oktober, Kiel 6 timers 4. november
Ultrautvalget v/lederen sendte i desember en henvendelse til styret i NFIF og ba dette legge fram
forslag for Friidrettstinget om å godkjenne et årlig norsk mesterskap i ultramaraton.
Ultrautvalget har begynt arbeidet med å innføre utmerkelser for ultraløpere. I første omgang er det
snakk om graderte utmerkelser for antall tilbakelagte kilometer i ultraløp.
Ultrautvalget har drøftet med representanter for svenske og danske ultraløpere om innføring av en
Nordisk 6-timers Cup i 2007. En avgjørelse om dette vil bli tatt i løpet av januar.
Norge vil få innbydelse til å sende lag til VM i 24-timers i Drummondville i Canada den 27. og 28.
juli, og til EM og VM på 100 km i Winschoten i Nederland den 8. september.

3.12 Veteranutvalget
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, Sandefjord Turn & IF, Veteran-Nytt,
innhold og distribusjon, Inger Austbø, Kongsberg IF, kasserer, påmeldinger til internasjonale stevner
utenfor Norge, Leif Sommer, DNL’s representant, Kjell Fossen, IL Fri, representant for distriktene.
Tilbakeblikk 2007 -2008.
Innendørs NM i Stangehallen 2007 og 2008 ble organisert og gjennomført av veteranutvalget. Selv
den elektroniske tidtakingen i 2008 ble gjennomført av veteranene, da eksperten meldte forfall. Med
prøve- og feilemetoden fant vi ut av det der og da uten opplæring.
Veldre IL var arrangør av Nordisk Mesterskap i 2007. Dette var meget vellykket. Vi fikk til og
med skryt av svenskene.
Kommunikasjon
Antall abonnenter på papirutgaven av Veteran-Nytt har nå sunket til 160. Hjemmesiden på
Internett overtar, men ikke alle kan eller har data.
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Poengberegningen for serien og mangekamp
Vi har gått over til den internasjonale poengberegningen for serie og mangekamp. Arne Warem
Gjesdal IL har gjort den elektronisk tilgjengelig på en utmerket måte.
Internasjonale medaljer.
Det er stor deltakelse i disse mesterskapene og Norge har som nasjon ofte hevdet seg godt. Antall
deltakere i VM er ca. 6000 fra 200 nasjoner. Innendørs er deltakerantallet ca. 3000.
EM inne 2007: 13 gull, 20 sølv, 19 bronse, Nordisk 2007: 338 medaljer totalt., VM 2007: 10 gull,
12 sølv, 19 bronse, VM inne 2008: 2 sølv, 5 bronse, EM 2008: 9 gull, 12 sølv, 13 bronse.
De viktigste oppgavene i kommende planperiode.
Statistikk og rekorder.
Etter at Øystein Tullerud, Oslo Idrettslag gav seg, har statistikkarbeidet ligget nede. Et unntak er
kast 5–kamp, som Reidar Thomassen Oslo IL startet og Jostein Myrvang, Larvik Turn, har oppdatert.
Under ledelse av Stein Fossen håper vi nå at hovedstatistikken skal bli oppdatert. Da vil vi i tillegg
få oppdatert norske veteranrekorder.
Arrangement av norske mesterskap.
Veteranutvalget vil i samarbeid med NFIF (sentralorganisasjonen) utlyse og søke arrangører som
kan påta seg kombinasjonsarrangementer. En vil da få norske mesterskap sammen med seniorene og
juniorene der det er formålstjenelig. Veteranene har følgende NM:
Innendørs-NM (Eget mesterskap), NM terrengløp, kort løype, NM maraton , NM banestafetter,
NM halvmaraton, NM hovedmesterskapet (Eget mesterskap), NM 7/10-kamp , NM kastfemkamp
(Eget mesterskap), NM motbakkeløp, NM 4/5-kamp, NM terrengløp, lang løype.
Veteranfriidrett
Med de stadig økende helseproblemene som henger sammen med liten mosjon, er friidrett en god
medisin.
Friidretten er stimulerende fordi den er individuell. Kampen med seg selv er det viktigste. Den
systematiske treningen med den personlige bestenoteringen er utfordringen. Opplevelse er ikke å sitte
i en stol, men å delta. Konkurranse er prikken over i-en.

4. Styrets konklusjon
Årene 2007 og 2008 har vært to år med fremgang for norsk friidrett.
Høydepunktene har vi hatt flere av, men best husker vi vel kanskje åpningen av et helt nytt Bislett
stadion 29. juli 2007, i tillegg til Andreas Thorkildsen sin sølvmedalje i VM i Helsinki, Gullmedalje i
EM i Göteborg og Susanne Wigene sin sølvmedalje også under EM i Göteborg.
Andreas har bevist at OL gullet i Athen ikke var noe blaff og etablert seg som en av friidrettens
superstjerner. Det er imidlertid svært gledelig at Andreas ikke lenger er alene om å fronte norsk
toppfriidrett. Susanne Wigene løp med sitt EM sølv seg inn i det norske folks hjerter og følger nå opp
de stolte tradisjonene etter Grethe Waitz og Ingrid Kristiansen.
VM for junior i Beijing i 2008 viste samtidig at vi har en ny generasjon topputøvere på gang ledet
an av Christina Vukicevic som tok sølv på 100m hekk og Ida Marcussen med sølv i 7-kamp. Vi har
etter hvert svært mange lovende jenter på juniorsiden i norsk friidrett, noe den første seieren
noensinne i den Nordiske juniorlandskampen i 2007 vitner om.
I tingperioden vi nå legger bak oss har vi fått etablert et regionalt talentoppfølgningsprogram som
vi mener skal ta vare på de gode talentene som er i norsk friidrett. Dette er basert på et samarbeid
mellom forbund, krets og klubb som bør gi et tilbud til alle de unge talentene som ønsker å satse
videre på idretten sin. Det er i løpet av høsten og vinteren 2008 gjennomført svært mange samlinger
som vi håper gir inspirasjon og motivasjon til våre unge lovende utøvere. I tillegg ser vi på dette som
en fantastisk mulighet til å formidle kunnskap og kompetanse mellom trenere på ulike nivå i
organisasjonen. Styret har stor tro på at denne modellen skal være med på å løfte frem mange
talentfulle utøvere til et internasjonalt nivå i de kommende årene.
Åpningen av Nye Bislett stadion i juli 2007 var en viktig begivenhet for norsk friidrett. Endelig har
vi fått en ny og moderne storstue som tar vare på både toppidretten og breddeidretten. Løpebanen
under tribunen på Bislett vil også gi et etterlengtet treningstilbud innendørs vinterstid. Styret har i
tingperioden jobbet systematisk med anleggsutviklingen i norsk friidrett med spesielt fokus på
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friidrettshaller og nærmiljøanlegg. Dette er et langsiktig arbeid, men det er svært gledelig at det nå er
planer om 5 friidrettshaller som ser ut til at kan bli realisert i nærmeste fremtid. Friplassen er et nytt
konsept for nærmiljøanlegg som er utviklet samarbeid med Multiconsult og KKD. Friidrettsforbundet
har nå fått fullfinansiert to anlegg i samarbeid med KKD og Sparebankstiftelsen DnB Nor og vi ser
frem til realiseringen av disse anleggene i 2007. Lokale krefter er også aktive i etableringen
tradisjonelle anlegg rundt om i det ganske land. Dette er viktig for at våre utøvere skal ha gode og
attraktive anlegg for utøvelse av sin idrett.
På barne og ungdoms siden har vi nå fått innarbeidet mange av de tiltakene som ble startet i forrige
tingperiode. Med Dronningen til stede under Tinestafetten på Karl Johans gate i 2007 og IAAF’s
president Lamin Diak i 2008 har Tinestafetten med snart 100.000 deltagere befestet sin stilling som et
av verdens største idrettsarrangement. Det er nå viktig å følge opp suksessen videre og prosjektet ”tren
til Tinestafetten” i 2007 er en spennende del av dette.
Både NCC Ungdomsleker og Team Athletics Games hadde rekorddeltagelse i 2008 og er flotte
rekrutteringsaktiviteter for norsk friidrett. Vi har nå en god virkemiddelpakke for rekruttering av barn
og ungdom til friidretten, men her kan vi ikke hvile på laurbærene, men må hele tiden jobbe aktivt for
at tiltakene skal fremstå som spennende og attraktive.
Det at friidretten nå viser at vi har flere gode utøvere på internasjonalt nivå er med på å heve
omdømmet vi har og vil over tid gjøre det lettere å knytte til oss samarbeidspartnere fremover.
Samtidig gir det solide arbeidet som gjøres på barne og ungdomssiden oss innpass hos
samarbeidspartnere med andre innfallsvinkler til sponsormarkedet.
Det er imidlertid svært viktig for oss at vi tar godt vare på solide og langsiktige samarbeidspartnere
som har hatt troen på norsk friidrett når det ikke har gått så bra.
DnB NOR, Adidas, Tine, NCC, DEAL og Rica er alle samarbeidspartnere som allerede har støttet
norsk friidrett i mange år og som er svært viktig for den positive utviklingen vi nå opplever.
Som i den foregående tingperioden har økonomien vært preget av store inntekter fra
automatmarkedet. Styret har imidlertid valgt å begrense aktivitetsveksten da vi ser at disse inntektene
i løpet av kort tid vil forsvinne og heller valgt å bygge opp forbundets egenkapital.
Ved utgangen av 2008 har NFIF en egenkapital på nesten 13 millioner kroner. Dette gjør at vi står
godt rustet dersom vi skulle få noen magre år. Det er imidlertid viktig å påpeke at pengene renner fort
ut dersom vi ikke forvalter disse på en edruelig måte. Styret og administrasjonen har derfor vært
opptatt av å holde de faste kostnadene så lave som overhode mulig.
Den strategiske planen Norsk Friidrett mot 2012 er en videreføring av planen som ble vedtatt på
tinget i Molde i 2003 og alle de strategiske områdene er videreført i denne planen.
For kommende tingperiode er det lagt opp til et sterkt fokus på kompetanseutvikling der leder- og
trenerutvikling vil få et sterkt fokus. Norsk friidrett har i dag et underskudd på ledere og trenere og
dette er i mange klubber en begrensende faktor for aktiviteten. NFIF vil i de kommende årene
fokusere på at det skal være gøy å drive med friidrett for så vel utøvere som trenere og ledere. Vi vil
utvikle kurs og utdanningsprogram som gjør at friidretten blir en attraktiv idrett å være med i både
som leder og trener. Klarer vi det har vi sikret både rekrutteringsgrunnlaget og fundamentet for en
sterk toppidrett i de kommende årene. Det er nå vi skal starte utviklingen av topptrenerne i 2015.
Styret vil benytte anledningen til å takke alle ansatte i kretsene og på forbundskontoret for en
fantastisk innsats i de to årene vi nå har tilbakelagt.
Tilslutt vil vi rette en stor takk til alle de frivillige trenere og ledere i klubber og kretser i det
ganske land som hver dag legger ned et stort og uegennyttig arbeid for friidretten. Uten den innsatsen
dere legger ned hadde friidrett ikke hatt den flotte fremgangen vi opplever i dag. Styret vil jobbe for at
rammebetingelsene til klubbene i fremtiden blir best mulig slik at stadig flere får muligheten til å
oppleve at det er gøy å drive med friidrett.

5. Vedlegg til styrets beretning
Utmerkelser og diplomer.
Gullmedaljen for aktiv idrett:
Gullmedaljen for 2007 ble tildelt Andreas Thorkildsen, SK Vidar
Gullmedaljen for 2008 ble tildelt Marius Bakken, IL Runar
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Fortjenestemedaljen for administrativ innsats:
Fortjenestemedaljen for 2004 ble tildelt Anne Sofie Dreyer Skre, Bergens TF
Fortjenestemedaljen for 2007 ble tildelt Knut Alme, Oslo Politis IL

Kongepokalene:
Kongepokalene ble i 2007 tildelt Andreas Thorkildsen, SK Vidar og Susanne Wigene, IK Tjalve
Kongepokalene ble i 2008 tildelt Andreas Thorkildsen, Kristiansands IF og Christina Vukicevic, IL Tyrving

Fortjenestediplomer i perioden:
Odd Myhre, IF Hellas
Emil Varlo, Modum FIK
Stig Asbjørnsen, IL Norna-Salhus
Anne Karin Frislid, IL Norna-Salhus
Nina Hjelmås, IL Norna-Salhus
Tom Jensen, IL Norna-Salhus
Einar Opedal, IL Korlevoll-Odda
Tor Sander, Fana IL
Ragnar Prestvik, Overhalla IL
Kjell Olav Storflor, IL Dalebrand
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim
Thor Helland, IL i BUL
Astri Herzeth, IL i BUL
Odd Henry Johnsen, Oslo Politis IL
Leif Sommer, IL Bygdegutten
Svein Søndenå, IK Tjalve
Øystein Tullerud, Oslo IL
Nils-Johan Waldenstrøm, SK Vidar
Jørn Holmen, Gjesdal IL
Kåre Osnes, Haugesund IL
Anne Sophie Hunstad, Nidelv IL
Jon-Espen Jacobsen, Snøgg Friidrett
Svein Rønningsland, Snøgg Friidrett
Aadel B. Arnessen, Tønsberg FIK
Alf Buch, Tønsberg FIK
Bjørn Tore Danielsen, Sandefjord TIF
Eivind Havstein, Tønsberg FIK
Gerd Hytten, Tønsberg FIK
Asbjørn Susæg, Tønsberg FIK
Rolf Rantala, Alta IF
Stein Østmo, IL Ilar
Arvid Syrstad, Skaun IL

Erkjentlighetsbevis i perioden:
Haakon Endreson, Stabæk IF
Egil Gulliksen, Høvik IF
Sverre Tvedt, IL Norna-Salhus
Anders G. Pettersen, Bodø FIK
Kjell Olav Storflor, IL Dalebrand
Ada Holmen, IK Tjalve
Nils-Johan Waldenstrøm, SK Vidar
Tormod Antonsen, Spydeberg IL
Nils Peder Eriksen, IL Nordlys
Tore Johansen, Tjølling IF

Aktiv innsats:
Deltakelse i internasjonale mesterskap m.v. 2007:
E-cup klubblag, Mantova, Italia
Gjesdal ble nr. 10 i herreklassen
SK Vidar ble nr. 7 i kvinneklassen

VM terrengløp, Frankrike
Ingen norske deltakere

EM innendørs, Madrid, Spania
Elisabeth Slettum, Skjalg 200 m 23.96 utslått i kvalifisering

European 10000 m challenge, Barakaldo, Spania
Ingen norske deltakere

Nordic 10000 m challenge, Gøteborg, Sverige
Brit-Helen Simmenes, Osterøy nr. 2 - 34.29.56
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Henrik Sandstad, SK Vidar nr. 2 - 29.18.0
Ørjan Lunde, Norna Salhus nr. 5 – 29.33.08
Øystein Sylta, SK Vidar nr. 6 – 29.58.23

Nordisk mesterskap mangekamp, Nyköping, Sverige
U23 kvinner
Elin Marvik, Haugesund nr. 4 – 5007 p
Jenter 19
Ida Marcussen, Kristiansand nr. 1 – 5292 p
Charlotte Lund Abrahamsen, Sandvin – 4903 p
Jenter 17
Hilde Nordtveit, Stord nr. 5 – 4428 p
Inger Frøysedal, Oppstryn nr. 10 – 4112 p
Hege Vold, Gjesdal – nr. 6 – 4377 p
Gutter 17år
Stian Andersen, Urædd nr. 2 - 6893 p
Lars Vikan Rise, Nidelv nr. 1 -7516 p
Vegard Stokke, Bergen Turn nr. 5 – 6272 p
Utenfor konkurranse
Ellen Strøm, Trondheim 4556 p
Olav Røe, Steinkjer DNF
Ove Lindekleiv, Sandnes 6805 p

Innlagte løpslandskamper:
Gøteborg, Sverige:
800 kvinner junior: Ida Landgraff, Tyrving
Ingrid Magnus, BUL
800 m kvinner senior: Alvilde Ossum, SK Vidar
Mari Bones, Trondheim Friidrett
800 m menn junior: Jonas Rismyhr, Runar
Jørgen H. Johansen, Larvik T&IF
800 m menn senior: Ådne S. Dæhlin, Gular
Odd Morten Brekke, Gjesdal
Bislett, Oslo 29.7
800 m kvinner senior: Ragnhild Kvarberg, Ren Eng 2.06.78 nr. 3
Alvilde Ossum, SK Vidar 2.07.89 nr. 5
1500 m menn senior: Odd Morten Brekke, Gjesdal 3.42.78 nr. 5
Lars Røttingen, Gular 3.49.64 – nr. 10
Laappenranta, Finland 21.7
3000 m kvinner junior: Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden 10.04.38 – 15.plass
Miriam Hovda, Haugesund
3000 m kvinner senior: Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana 9.25.01 – 10.plass
Hanne Lyngstad, Tjalve 9.28.36 – 11. plass
5000 m menn junior: Simon Dybdahl,Haugesund – 9.00.86 - 4. plass
Eirik Smidt Sagstuen, Strømmen – 9.10.49 – 5. plass
5000 m menn senior: Ørjan Lunde, Norna Salhus 14.26.94 – 8. plass
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes 14.14.44 – 5. plass

E-cup kvinner, 1.divisjon, Gävle, Sverige
100 m
Anne Cathrine Bakken, Tjalve 12.12 – 8 plass
200 m
Elisabeth Slettum, Skjalg 23.89 – 3. plass
400 m
Stine Tomb, Trondheim Friidrett 55.15 – 7.plass
800 m
Trine Pilskog, Hareid 2.07.21 - 5.plass
1500 m
Trine Pilskog, Hareid 4.28.54 – 5 plass
3000 m
Susanne Wigene, Tjalve 9.01.31 – 1.plass
5000 m
Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana 16.25.26 – 5.plass
100 m hekk Christina Vukicevic, Tyrving 14.03 – 7.plass
400 m hekk Mari Bones, Trondheim Friidrett 59.11 – 6. plass
3000m hinder Hanne Lyngstad, Tjalve 10.27.53 – 6. plass
4 x 100 m stafett Elisabeth Slettum, Inger E. Tørre, BUL, Anne Cathrine Bakken,
Tina Stilsson, Trondheim Friidrett 45.75 – 6plass
4 x400 m stafett Elisabeth Slettum, Stine Tomb, Mari Bones, Margit K. Strand, Tjalve
3.40.03 – 7.plass
Høyde
Anne Gerd Eieland, Iveland 1.90 – 3.plass
Stav
Ida Beate Østhus, Trondheim Friidrett 3.20 – 8.plass
Lengde
Lissie Mo, Tyrving 5.93 – 8.plass
Tresteg
Maria Høgheim, Lysekloster 13.19 – 5.plass
Kule
Maren Romstad, Løten 13.21 – 7.plass
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Diskos
Grete Snyder, Tjalve 54.77 – 4.plass
Slegge
Mona Holm, Norna Salhus – 62.19 – 6.plass
Spyd
Grete Kleggetveit, Iveland 43.53 – 8.plass
Følgende resultater:
Sverige
134 p
Spania
131 p
Czech Republikk 92 p
Finland
90 p
Ungarn
87.5 p
Slovenia 69 p
Norge
64 p
Croatia
52.5 p
Jentene rykket ned i 2. divisjon.

E-cup menn, 2.divisjon, Tallinn, Estland
Slegge
Bjørn Henning Bøe, Øystre Slidre 54.15 - 7. plass
400m hekk Michael Tomala, Minerva IS 52,31 – 2. plass
Kule
Gjøran Sørli, Tjalve 18.15 - 2. plass
100m
John Ertzgaard, Raufoss 10,64 (+2.1) - 2. plass
Høyde
Andras Aune Viken, Fredrikstad 2.10 – 2. plass
5000m
Henrik Sandstad, SK Vidar 14:40.85 – 3. plass
1500m
Bård Kvalheim, Tjalve 3:58.6 – 2. plass
Lengde
Thomas Mellin-Olsen, Gular 6.82 – 7. plass
400m
Quincy Douglas, Gular 47,10 – 2. plass
4x100m Martin Rypdal , BUL Tromsø,Ertzgaard, einar Inge Aasen, Hellas, Morten Sand, Lillehammer
40,66 – 1. plass
110m hekk Magnus Husby Rostad, Sterinkjer 14,54 (+0,6) – 3. plass
Diskos
Gjøran Sørli, Tjalve 56.78 – 3. plass
Stav
Benjamin Jensen, Tjalve 4.80 – 1. plass
3000m
Marius Bakken, Runar 8:24.57 – 1. plass
800m
Ådne Svahn Dæhlin, Gular 1:51.32 - 3. plass
200m
John Ertzgaard, Raufoss 21,55 – 2. plass
Tresteg
Joachim Urdahl, Norna Salhus 15.04 – 4. plass
Spyd
Andreas Thorkildsen, SkVidar 83.76 – 1. plass
3000m h Øystein Sylta, SK Vidar 8:50.18 – 3. plass
4x400m Douglas,Rostad,Ragnar Bergheim, Norna Salhus, ,Aasen 3:09.79 – 1. plass
Sluttstilling
Norge
127,5 poeng
Østerrike 109 poeng
Danmark 106 poeng
Litauen
101 poeng
Israel
88,5 poeng
Latvia
88 poeng
Island
50 poeng
Luxemburg40 poeng

E-cup mangekamp Maribor, Slovenia
Benjamin Jensen, Norna Salhus 7845 p - 2.plass
Ove Lindekleiv Sandnes, - brøt
Knut H. Sommerfeldt, Hellas 5717 p – 20.plass
Ida Marcussen, Kristiansand 5386 p – 2.plass
Elin Marvik, Haugesund 4895 p – 14 plass

European Youth Olympic Festival, Lignano, Italia
Christine Lia, Tyrving 100 m hekk - brøt
Ezinne Okparaebo, BUL 100 m – 3.plass 11.91 forsøk, 11.97 semi og 11.85 finale
Cathy Nyarkoh, Trondheim Friidrett 200 m – 26.22 forsøk – utslått (21. plass)
Jonathan Bille Perez, Sandvin 200 m 22.86 utslått (12.plass)
Philip Bjørnå Berntsen, Ski 100 m 11.12 forsøk- startet ikke på semifinale (10. plass)
Jonas Modin Rismyhr, Runar 800 m 3. plass 1.53.34 forsøk, 1.58.35 finale
Henning Dahl Holti, Ilar stav 4.20 utslått (11.plass)

U-23, Erfurt, Tyskland
Mona Holm, Norna Salhus – slegge 58.54 (15 plass)
Mari Bones, Trondheim Friiddett 400 m hekk 59.40 (9 plass)
Bjørn S. Sommefeldt, Hellas mangekamp 7112 poeng (18 plass)

Junior EM, Kaunas, Litauen
Ida Marcussen, KIF – 7 kamp – 5415 – 6. plass
Elisabeth Slettum, Skjalg 200 m – 23.90 forsøk (2), 24.56 utslått i semifinalen (5 pl.heat) (9.plass)
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Christina Vukicevic, Tyrving 100 m hekk 13.83 i kval., 13.69 semifinale, 13.56 finale – 2.plass
Christine Næsheim-Bjørkvik, Skjalg 400 m hekk 61.89 – nr. 7 i heat – utslått (18.plass)
Øyunn Grindem, Sandvin – høyde 1.73 i kval., 1.82 finale 4. plass
Kristine Engeset, Ørsta - hinder 11.07.86 (utslått i kval. 10 plass i heat) (21.plass)
Silje Fjørtoft, Ørsta – hinder 11.12.39 (utslått i kval. 12. plass i heat) (22.plass)
Marie Hagle, Fredrikstad, 100 m hekk 14.65 utslått i kvalf. (19. plass)
Ezinne Okparaebo, BUL 100 m – semifinale 12.02 (utslått) – totalt nr. 10
Stine Tomb, Trondheim friidrett – 400 m 55.98 utslått forsøk (nr. 5) (16. plass)
Stafett 4 x 100. På laget løp: Ezinne Okparaebo, BUL, Elisabeth Slettum, Skjalg,
Christine Næsheim-Bjørkvik, Skjalg og Marie Hagle, Fredrikstad. Laget ble disket.

U18 VM Marrakesh, Marokko
Trude Raad, Gloppen - slegge 47.29 (nr. 8 i kval.– utslått) diskos 40.21 utslått
Kristine Gjengedal, Hyen – slegge 43.09 (nr. 10 kval. – utslått)
Lars Vikan Rise, Nidelv – 8 kamp – 5927 poeng (8.plass)
Stian Andersen, Urædd – 8 kamp 3675 poeng (3 øvelser med 0 poeng) 32.plass
Steinar Kleppe, Florø – slegge – 60.43 utslått

VM Helsinki, Finland
Andreas Thorkildsen, SK Vidar – spy d – 81.45 forsøk videre - sølv 86.18
Ronny Nilsen, Norna Salhus – spyd -70.07 - utslått
Benjamin Jensen, Norna Salhus – mangekamp – brøt etter 2. øvelse
Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana – maraton – 2.35.08 (28)
Susanne Wigene, Tjalve – 5000 m – 15.18.38 videre til finale 5000 m – 15.00.23 (13.pl)
Trine Pilskog, Hareid – 1500 m – 4.18.63 (14 i heat – utslått)
Marius Bakken, Runar – 5000 m – 13.22.00 (videre til finale) 13.38.63 (12. plass)
Gaute Myklebust, Norna Salhus – diskos – 60.00 m utslått i kval.

Nordisk mesterskap og landskamp for juniorer menn og kvinner 2007 Kristiansand:
Lagseier kvinner junior (Første seier noensinne! Historisk dato: 27. & 28. august 2007!!):
nr. 1 Norge
210,5p
nr. 2 Sverige
204,5p
nr. 3 Finland
176p
nr. 4 Danmark/Island 94p
Statistikk:
Antall perser
19
Antall norske jr. rekorder 2
Antall aldersrekorder 4
Antall Gull
6
Antall Sølv
10
Antall Bronse
7
Totalt medaljer 23

Personlige rekorder, aldersrekorder og norske junior rekorder:
Gutter
Lars Vikan Rise, Nidelv Kule 15,66
Steinar Kleppe, Florø Slegge 57,02
Marius Benserud, BFG Fana 400mh 55,23
Hans Erik B. Vist, Frol, 400mh 55,79
Kristian Magnussen, Haugesund 400m 50,04
Anders Lerberg, 110mh 15,73
Jørn Henrik Gjul, Tingvoll 3000mh 9.42,56
Jørgen Amos Ruud, FIL Borg 3000mh 9.44,64
Henning Dahl Holti, Ilar Stav 4,61 AR
Jenter
Trude Raad, Gloppen Diskos 41,90
Charlotte Abrahamsen, Sandvin Spyd 43,82
Ezinne Okparaebo, BUL 200m 24,74
Kristine E. Engeseth, Ørsta 2000mh 6.57,03 NJR + AR
Karoline B. Grøvdal, Isfjorden 2000mh 6.58,68 AR
Ingrid Magnus, BUL 800m 2.14,47
Martine E. Borge, BFG Fana 800m 2.15,92
Oda Utsi Onstad, Fagernes Tresteg 13,13 NJR + AR
Mia Haave, Tyrving Tresteg 12,95 NJR
Cathrine Larsåsen, BUL, Stav 3,76

Gullvinnere:
Oda Utsi Onstad, Fagernes Tresteg 13,13
Ezinne Okparaebo, BUL 100m 12,03
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Cathrine Larsåsen, BUL Stav 3,76
Elisabeth Slettum, Skjalg 200m 24,34
Marte Elden, Steinkjer 3000m 9.48,84
Norge 4x100m (Okparaebo, Slettum, Hagle, Onstad) 46,09

Sølvvinnere:
Elisabeth Slettum, Skjalg 100m 12,29
Ezinne Okparaebo, BUL 200m 24,74
Marte Elden, Steinkjer 1500m 4.34,56
Mia Haave, Tyrving Tresteg 12,95
Kristine E. Engeset, Ørsta 2000mh 6.57,03
Ingunn Opsal, Minerva IS 3000m 9.50,49
Øyunn Grindem, Sandvin Høyde 1,75
Stine Kufaas, Trondheim Høyde 1.75
Oda Utsi Onstad, Fagernes Lengde 5,97
Norge 4x400m (Slettum, N. Bjørkvik, Alfsnes, Tomb) 3.44,64

Bronsevinnere:
Marie Hagle, Fredrikstad 100mh 14,20
Stine Tomb, Trondheim, 400m 55,49
Karoline B. Grøvdal, Isfjorden 2000mh 6.58,68
Stine Tomb, Trondheim 400mh 61,17
Charlotte L. Abrahamsen, Sandvin Spyd 43,82
Bjørn Ove Ølnes, 5000m gang 23.00,70
Henning Dahl Holti, Ilar Stav 4.61

Nordisk mesterskap terrengløp, Hamina, Finland
Kvinner junior: (4.5 km)
Ingunn Opsal, Minerva IS 1. plass
Karoline Grøvdal, Isfjorden 2. plass
Kristine Engeset, Ørsta 4. plass
Guro Flatekval, Opsal 10.plass
Marianne Ulvestad, Heming 19.plass
Kvinner senior: (4.5 km)
Runa Bostad, SK Vidar 2.plass
Brit Helen Simmenes, Osterøy 4.plass
Ingvill Måkestad, Korlevoll 9.plass
Menn junior (6 km)
Thomas Stave Gabrielsen, Kristiansands IF 2.plass
Sindre Buraas, Hurdal 9.plass
Thomas Mæland, Haugesund 12.plass
Menn senior (9 km)
Øystein Sylta, SK Vidar 2.plass
Karl Johan Rasmussen, Haugesund 15.plass
Henrik Grøseth, Rindals Troll 19.plass

EM terrengløp, Tilburg, Nederland
Thomas Stave Gabrielsen, Kristiansands IF, 53.plass
Øystein Sylta, SK Vidar, 63. plass

Golden League
Andreas Thorkildsen
Paris 85.29 – 2. plass
Roma 84.13 – 4.plass
Bislett 87.66 – 3.plass
Zurich 85.44 – 3. plass
Brussel 86.13 – 2.plass
Berlin 87.75 – 3. plass
Monaco 89.60 – 2. plass
Susanne Wigene
Roma 5000 m 14.53.21 – 11.plass
Bislett 3000 m 8.41.34 – 5.plass
Zurich 3000 m 8.40.23 – 7.plass
Brussel 5000 m 14.48.53 – 5.plass
Berlin 5000 m 14.59.04 – 3.plass

Aktiv innsats – deltakelse i internasjonale mesterskap 2008
E-cup klubblag, Caceres, Spania
SK Vidar nr. 8 i jenteklassen
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SK Vidar nr. 9 i herreklassen

VM innendørs, Moskva, Russland
Bjørnar Kristensen, Sandnes 3000 m 8.21.90 utslått i forsøket

European Winther Throwing Challenge, Tel Aviv, Israel
Mona Holm, Norna Salhus slegge 61.17 (19. plass)
Ronny Nilsen,Norna Salhus spyd 72.77 (11. plass)

European 10000 m cup, Antalya, Tyrkia
Ingen norske deltakere.

Nordic 10000 m challenge, Reykjavik, Island
Brit-Helen Simmenes, Osterøy 34.50.35 (5)

Nordisk mesterskap mangekamp, Moss
M U18 – Mikkel Bugge, Asker SK 6267 poeng, 6. plass, Henning Dahl Holti, Ilar 5555 poeng, 10 plass, Alexander
Dahlstrøm Winger, Tvedestrand 3815 poeng.
M U20 – Lars Vikan Rise, Nidelv 7496 poeng 1. plass, Anders Lerberg, Stjørdal 5958 poenge 5. plass.
M U23 – Bjørn Åge Herdlevær, Fri 5244 poeng 6. plass.
K U18 – Tonje Angelsen, Trondheim 5191 poeng 4. plass, Anne Karin Berge, Oppstryn 4659 poeng 7. plass, inger Anne
Frøysedal, Tjalve 4554 poeng 8. plass, ina Kartum, Stjørdal 4427 poeng 9. plass.
K U20 – Ida Marcussen, KIF 5538 poeng 1. plass (norsk jr.rekord), Hilde Nordtveit, Stord 4253 poeng 5. plass, Tove Beate
Dahle, BUL 4231 poeng 6. plass.

E-cup menn Praha, Tsjekkia
Sluttstilling:
Belgia
120 poeng
Sverige
115 poeng
Tsjekkoslovakia 104 poeng
Hviterussland 88 poeng
Sveits
79 poeng
Estland
78 poeng
Norge
72 poeng
Østerrike
63 poeng
Norge rykker ned i 2. divisjon
Følgende utøvere deltok:
100 m: Martin Rypdal, BUL Tromsø 10.50 (3)
200 m: John Ertzgaard, Raufoss 21.35 (7)
400 m: Quincy Douglas, Gular 46.92 (3)
800 m: Ådne Svahn Dæhlin, Gular 1.50.65 (5)
1500 m: Morten Velde, Haugesund 4.03.60 (3)
3000 m: Bård Kvalheim, Tjalve 8.07.94 (2)
5000 m: Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes 14.21.85 (8)
3000 m hinder. Jim Svenøy, SK Vidar 8.52.08 (5)
110 m hekk: Magnus Husby Rostad, Steinkjer 14.60 (7)
400 m hekk: Michael Tomala, Minerva IS 52.28 (6)
Høyde: Andreas Aune Viken, Fredrikstad 2.00 (7)
Stav: Tom Erik Olsen, Norna Salhus, 5.20 (5)
Lengde: Thomas Mellin-Olsen, Gular 7.05 (6)
Tresteg: Lars Eric Sæther, Steinkjer 15.59 (7)
Kule: Knut Steinar Syversen, FIL Borg 14.73 (8)
Diskos: Gaute Myklebust, Norna Salhus 58.22 (6)
Slegge: Steffen Nerdal, Norna Salhus 58.53 (7)
Spyd: Andreas Thorkildsen, KIF 82.24 (1)
4 x 100 m stafett: Martin Rypdal, BUL Tromsø, John Ertzgaard, Raufoss, Christian
Settemsli Mogstad, Snøgg, Thomas Mellin-Olsen, Gular 40.69
4 x 400 m stafett: Morten Sand, Lillehammer, Magnus Husby Rostad, Steinkjer,
Quincy Douglas, Gular, Kristoffer Nyhuus, SK Vidar 3.08.62 (5)

E-cup kvinner, Banska Bystrica, Slovakia
Sluttstilling:
Norge:
124 poeng
Slovakia: 120 poeng
Kroatia: 117 poeng
Danmark: 87 poeng
Moldova: 86.5 poeng
Island:
68.5 poeng
Andorra: 26 poeng
Norge rykker opp i 1. divisjon
Følgende utøvere deltok:
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100 m: Malene Hjort, Fredrikstad 11.98 (1)
200 m: Elisabeth Slettum, Skjalg 23.69 (1)
400 m: Irene Høvik Helgesen, Fri 55.97 (4)
800 m: Ragnhild Kvarberg, SK Vidar 2.08.65 (5)
1500 m: Susanne Wigene, Tjalve 4.30.15 (1)
3000 m: Susanne Wigene, Tjalve 9.18.11 (1)
5000 m: Brit Helen Simmenes, Osterøy 17.14.96 (2)
3000m hinder: Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden 10.17.27 (1)
100 m hekk: Christina Vukicevic, Tyrving 13.52 (3)
400m hekk: Lise Margareth Jensen, Norna Salhus 59.08 (3)
Høyde: Anne Gerd Eieland, Iveland 1.89 (3)
Stav: Cathrine Larsåsen, BUL 3.80 (4)
Lengde: Margrete Renstrøm, Tjalve 6.17 (2)
Tresteg: Margrete Renstrøm, Tjalve 12.95 (3)
Kule: Charlotte Lund Abrahamsen, Sandvin 13.00 (7)
Diskos: Grete Etholm Snyder; Tjalve 53.29 (2)
Slegge: Mona Holm, Norna Salhus 63.39 (3) norsk rek.
Spyd: Charlotte Lund Abrahamsen, Sandvin 44.48 (4)
4 x 100m stafett: Karoline Tjelta, Skjalg, Elisabeth Slettum, Skjalg, Malene Hjort, Fredrikstad, Marie Hagle, Fredrikstad
45.80 (2)
4 x 400 m stafett: Irene Høvik Helgesen, Fri, Elisabeth Slettum, Skjalg, Benedicte Hauge, KIF, Mari Bones, Trondheim
Friidrett 3.46.11 (4)

E-cup mangekamp, Monzon, Spania
Ida Marcussen, IK Våg 5496 p (3. plass)
Tonje Angelsen, Trondheim 5074 p (8. plass)
Lars Vikan Rise, Nidelv – brøt konkurransen
Runar Heltne, Tjalve 7068 p (8.plass)
Charlotte Lund Abrahamsen, Sandvin 4958 p (13. plass)
Elin Marvik, Haugesund 4557 p (20.plass)

EM Gøteborg, Sverige
Andreas Thorkildsen, KIF, spyd 88.78 (1) (86.55 i kvalifisering)
Ronny Nilsen, Norna Salhus, spyd, 71.37 nr. 21 - utslått
Martin Rypdal, BUL Tromsø, 100 m nr. 5 i heat 10.52, nr. 8 i mellomheat 10.66 utslått
John Ertzgaard, Raufoss, 100 m nr. 6 i heat 10.62 – utslått
Bård Kvalheim, Tjalve, 1500 m nr. 13 i heat 3.49.55 – utslått
Bjørnar Kristensen, Sandnes, 3000 m hinder 8.53.93, nr. 11 i heat- utslått
Marius Bakken, Runar, 5000 m nr. 7 i heat 13.56.84, brøt finalen
Hans Olav Uldal, Grane, mangekamp, brøt
Henrik Sandstad, Steinkjer, maraton 2.22.10 (31)
Trond Idland, Gjesdal, maraton 2.26.23 (35)
Karl Johan Rasmussen, Haugesund, maraton 2.30.05 (38)
Nr. 9 i lagmaraton med 7.18.38
4 x 100 m stafett nr. 5 i heat – 40.36 – utslått (Martin Rypdal, John Ertzgaard,
Christian Settemsli Mogstad, Snøgg, Andreas Kristiansen, Gular)
4 x 400 m stafett nr. 6 i heat – 3.07.65 – utslått (Morten Sand, Lillehammer, Lars Eric Sæther,
Steinkjer, Quincy Douglas, Gular, Steffen Kjønnås, Mosjøen)
Susanne Wigene, Tjalve, 5000 m 15.11.79 (7), 10000 m 30.32.36 (2)
Elisabeth Slettum, Skjalg, 200 m nr 7 i heat 23.55 - utslått
Ragnhild Kvarberg, SK Vidar, 1500 m 4.12.85 nr. 9 i heat – utslått
Kirsten Melkevik Otterbu,BFG Fana, maraton , 2.35.59 (13)
Anne Gerd Eieland, Iveland, høyde, klarte ikke begynnerhøyde
Grete Etholm Snyder, Tjalve, diskos 54.44 nr. 16 – utslått
Mona Holm, Norna Salhus, slegge 62.65 nr. 24 - utslått

VM jr. Beijing, China
Christina Vukicevic, Tyrving, 100 m hekk 13.51 forsøk nr.1, semifinale 13.45 nr. 1,
Finale nr. 2 13.34
Marie Hagle, Fredrikstad, 100 m hekk 14.13 nr. 6 i forsøk – utslått
Tonje Angelsen, Trondheim, høyde 1.74 nr. 21 - utslått
Øyunn Grindem, Sandvin, høyde 1.74 nr. 19 - utslått
Oda Utsi Onstad, Fagernes, lengde 5.94 nr. 18 – utslått
Mia Haave, Tyrving, tresteg 12.56 nr. 20 – utslått
Ida Marcussen, Våg, mangekamp 6020 poenge – 2. plass
Thea Oppegård, BUL 100 m 11.96 nr. 5 i heat – utslått
Ezinne Okparaebo, BUL 100 m 11.65 nr. 2 i heat – semifinale nr. 4 utslått 11.83
200 m 24.43 nr. 4 i forsøk – utslått
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Malene Hjort, Fredrikstad 200 m 24.71 nr. 5 i heat – utslått
Benedikce Hauge, KIF, 400 m 55.05 nr. 6 – semifinale nr. 7 med 54.89 utslått
Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll 1500 m 4.19.94 i forsøk nr. 3, finale 4.29.52 nr. 12
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden 3000 m hinder 10.11.96 nr. 1 i heat, finale 10.00.44
Nr. 5
4 x 100 m stafett nr. 4 i forsøk 45.46 – utslått
(Ezinne Okparaebo, Folake Akinyemi, BUL, Malene Hjort, Thea Oppegård)

Nordisk Mesterskap U23, Århus, Danmark
Gull (9 stk.) Liv Miriam Nordtømme, Steinkjer 1500 m 4.33.21, Elisabeth Slettum, Skjalg 200 m 23.81, Margrethe
Renstrøm, Tjalve tresteg 13.12, Christine Næsheim-Bjørkvik, Skjalg 400m hekk 59.67, 4 x 100 m stafett kvinner 46.04
(Christine Næsheim-Bjørkvik, Skjalg, Elisabeth Slettum, Skjalg, Karoline Tjelta Larsen, Skjalg, Irene Helgesen, Fri),
Joachim Brøndbo, Mosvik 5000 m 14.28.13, Stine Kufaas, Trondheim høyde 1.80, Margrethe Renstrøm, Tjalve lengde 6.19,
Cathrine Larsåsen, BUL stav 4.00
Sølv (5 stk.) Morten Velde, Haugesund 1500 m 3.52.22, 4 x 400 m stafett menn 3.11.91
(Lars Jahr Røine, Minerva IS, Jørgen Hasle Johansen, Larvik, Tormod Hjortnes Larsen, Lillehammer, Steffen Kjønnås,
Mosjøen), 4 x 400 m stafett kvinner 3.43.19
(Elisabeth Slettum, Skjalg, Christine Næsheim-Bjørkvik, Skjalg, Irene Helgesen, Fri,
Liv Miriam Nordtømme, Steinkjer), Liv Miram Nordtømme, Steinkjer 800 m
2.09,13, 4 x 100 m stafett menn 41.35 (Rasmus Rypdal, BUL Tromsø,
Henrik Johnsen, BUL Tromsø, Lars Jahr Røine, Minerva IS, Christian Settemsli Mogstad, Snøgg),
Bronse (3 stk.) Elisabeth Slettum, Skjalg 100 m 11.89, Steffen Kjønnås, Mosjøen 400 m hekk 52.29, Stian Flo, Tjalve 800 m
1.50.76.

Nordisk juniorlandskamp U20, Eskilstuna, Sverige
Lagresultater - poeng:
Kvinner:
nr. 1 Sverige
202p
nr. 2 Norge
200p
nr. 3 Finland
196p
nr. 4 Danmark/Island 84p
Menn
nr. 1 Sverige
226p
nr. 2 Finland
219p
nr. 3 Norge
132,5p
nr. 4 Danmark/Island 105,5p

Statistikk:
Antall perser
7
Antall norske jr. rekorder 1
Antall aldersrekorder 2
Antall Gull
8
Antall Sølv
7
Antall Bronse
8
Totalt medaljer
23

Personlige rekorder, aldersrekorder og norske junior rekorder:
Gutter
Sondre Nordstad Moen, Steinkjer 5000m 15år rek
Christian Søreng Bjørge, Haugesund 3000mh Pers rek
Ole Henrik Bjørnset, Florø 3000mh Pers rek
Stian Andersen, Urædd Kule Pers rek
Jenter
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden 2000 m h N.rek NJ/16
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden 3000 m pers.rek
Silje Fjørtoft, Ørsta 3000 m pers.rek.

Gullvinnere:
Christian Søreng Bjørge, Haugesund 3000mh 9:38.50 * Personlig rekord
Ezinne Okparaebo, BUL 100m 11.94
Benedicte Hauge, Kristiansand 400m 56.22
Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll 1500m 4:32.77
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden 3000m 9:16.94 * Personlig rekord
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden 2000mh 6:22.64 * Norsk bestenotering
Mia Haave, Tyrving Tresteg 12.71
4x400m kvinner 3:46.79
Rachel Nordtømme, Steinkjer, Kari Marte Brandt, Steinkjer
Martine Eikemo Borge, Gneist og Benedicte Hauge, Kristiansand

Sølvvinnere:
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Eivind Jensen, Steinkjer 1500m 4:06.80
Thea Oppegaard, BUL 100m 12.07
Ezinne Opkaraebo, BUL 200m 24.18
Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll 800m 2:10.69
Silje Fjørtoft, Ørsta, 3000m 9:47.02 * Personlig rek
Oda Utsi Onstad, Fagernes Lengde 6.17
4x100m kvinner 46.80

Bronsevinnere:
Eivind Jensen, Steinkjer 800m 1:59.08
Sondre Nordstad Moen, Steinkjer 5000m 14:59.35 * Bestenotering 15 år
Øyunn Grindem, Sandvin Høyde 1.73
Oda Utsi Onstad, Fagernes Tresteg 12.21
Charlotte Lund Abrahamsen, Sandvin Kule 13.82
Trude Raad, Gloppen Diskos 43.07
Trude Raad,Gloppen Slegge 53.07
4x400m menn 3:22.72
Lars Halvard Grimsrud, Brandbu, Hans Erik Brakstad Vist, Frol,
Torje Klevmo, Frol, Eivind Jensen, Steinkjer

VM 20 km gateløp, Debrecen, Ungarn
Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana 1.09.37 (31.plass)

Nordisk mesterskap terrengløp, Fredrikstad
Kvinner junior:
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden nr. 1
Guro Flatekval, Oppsal nr. 4
Silje Fjørtoft, Ørsta nr. 6
Miriam Berg Hovda, Haugesund nr. 10
Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll nr. 14
Rut Appelkvist, Steinkjer nr. 16
Runa Skrov Falch, Verdal FIK nr. 18
Kvinner senior:
Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana nr. 1
Ragnhild Kvarberg, SK Vidar nr. 3
Brit Helen Simmenes, Osterøy nr. 4
Alvilde Ossum, SK Vidar nr. 13
Vigdis Holst, GTI nr. 16
Menn junior:
Sondre Nordstad Moen, Strindheim nr. 2
Sindre Buraas, Hurdal nr. 3
Lars Bakke, Fri nr. 8
Asbjørn Ellefsen Pedersen, Orion nr. 11
Christian Bjørge, Haugesund nr. 18
Ivar Storli Husby, Vollan Oppdal nr. 19
Menn senior:
Øystein Sylta, SK Vidar nr. 2
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes nr. 4
Terje Aggvin, Gular nr. 13
Birger Dragsten, Heimdal nr. 16
Tormod Tjørnholm, Tjalve nr. 21
Kjell Foss Angeltveit, Gular nr. 16
EM terrengløp, Su Legnano, Italia
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden 2. plass
Kristine Eikrem Engeset, Tingvoll 19. plass
Silje Fjørtoft, Ørsta 23. plass
Sindre Buraas, Hurdal 26. plass

Golden League
Andreas Thorkildsen, KIF
Bislett Games 91.59 – 1. plass
Paris 84.94 – 4.plass
Roma 90.34 – 1. plass
Zurich 85.18 – 2. plass
Brussel 86.97 – 1. plass
Berlin 87.43 – 1. plass
Stuttgart 89.50 – 1. plass
Susanne Wigene, Tjalve
Bislett 5000m 14.52.68 – 10. plass
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Paris 5000m 15.01.73 – 9. plass
Roma 5000m 14.58.33 – 7. plass
Zurich 5000m 15.32.80 – 11. plass
Stuttgart 3000m 9.04.80 – 11. plass

Rekorder:
Utendørs:
Menn senior:
Andreas Thorkildsen, SK Vidar Spyd 86.82 (Kuortane, FIN 26.06.05)
Andreas Thorkildsen, SK Vidar Spyd 87.66 (Oslo/Bi 29.07.05)
Andreas Thorkildsen, SK Vidar Spyd 87.75 (Berlin, GER 04.09.05)
Andreas Thorkildsen, SK Vidar Spyd 89.60 (Monte Carlo, MON 10.09.05)
Andreas Thorkildsen, Kristiansands IF Spyd 90.13 (Doha, QAT 12.05.06)
Andreas Thorkildsen, Kristiansands IF Spyd 91.59 (Oslo/Bi 02.06.06)
Kvinner senior:
Mona Holm, IL Norna-Salhus Slegge 62.19 (Gävle, SWE 19.06.05)
Mona Holm, IL Norna-Salhus Slegge 62.82 (Fana 20.08.05)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 3.90 (Lyngby, DEN 03.06.06)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.01 (Sandnes 10.06.06)
Mona Holm, IL Norna-Salhus Slegge 63.39 (Banska Bystrica, SVK18.06.06)
Mona Holm, IL Norna-Salhus Slegge 64.50 (Helsingborg, SWE 30.06.06)
Mona Holm, IL Norna-Salhus Slegge 64.89 (Bottnaryd, SWE 02.07.06)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.02 (Oslo/Bi 13.07.06)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.03 (Fana 21.07.06)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.04 (Oslo/Bi 15.08.06)
Kvinner junior 22:
Mona Holm, IL Norna-Salhus Slegge 62.19 (Gävle, SWE 19.06.05)
Mona Holm, IL Norna-Salhus Slegge 62.82 (Fana 20.08.05)
Elisabeth Slettum, IL Skjalg 200m 23.56 (Oslo/Bi 02.06.06)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 3.90 (Lyngby, DEN 03.06.06)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.01 (Sandnes 10.06.06)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.02 (Oslo/Bi 13.07.06)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.03 (Fana 21.07.06)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL 3000m hinder 9:55.95 (Oslo/Bi 29.07.06)
Elisabeth Slettum, IL Skjalg 200m 23.55 (Göteborg, SWE 10.08.06)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.04 (Oslo/Bi 15.08.06)
Christina Vukicevic, IL Tyrving 100m hekk
13.34 (Beijing, CHN 18.08.06)
Kvinner junior 19:
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL 2000m hinder 7:05.8 (Straumsnes 04.06.05)
IL Skjalg 4x100m 46.87 (Göteborg, SWE 01.07.05) (Elisabeth Slettum, Katrine Alfsnes, Karolina Tjelta Larsen, Christine
Næsheim Bjørkvik)
Elisabeth Slettum, IL Skjalg 200m 23.73 (Göteborg, SWE 03.07.05)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL 3000m hinder 11:07.5 (Straumsnes 05.07.05)
Kristine Eikrem Engeset, Ørsta IL 3000m hinder 10:54.4 (Straumsnes 10.07.05)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL 2000m hinder 7:02.48 (Straumsnes 23.07.05)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL 2000m hinder 7:02.31 (Haugesund 06.08.05)
Mia Haave, IL Tyrving Tresteg 12.95 (Kristiansand 27.08.05)
Oda Utsi Onstad, Fagernes IL Tresteg 13.13 (Kristiansand 27.08.05)
Kristine Eikrem Engeset, Ørsta IL 2000m hinder 6:57.03 (Kristiansand 28.08.05)
Kristine Eikrem Engeset, Ørsta IL 2000m hinder 6:54.06 (Moss 03.09.05)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL 2000m hinder 6:35.22 (Fana 22.07.06)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL 3000m hinder 10:15.8 (Straumsnes 03.06.06)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL 3000m hinder 10:10.26 (Sandnes 10.06.06)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL 3000m hinder 9:55.95 (Oslo/Bi 29.07.06)
Christina Vukicevic, IL Tyrving 100m hekk 13.34 (Beijing, CHN 18.08.06)
Norges juniorlandslag 4x100m 45.46 (Beijing, CHN 19.08.06) (Ezinne Okparaebo-Folake Akyniemi-Malene Hjort-Thea
Oppegård)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL 2000m hinder 6:22.64 (Eskilstuna, SWE 02.09.06)
Innendørs:
Kvinner senior:
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 3.86 (Sätra, SWE 22.01.06)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 3.90 (Stange 18.02.06)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 3.91 (Moelv 17.12.06)
Kvinner junior 22:
Stine Tomb, Trondheim FIK 400m 55.20 (Stange 12.02.05)
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Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 3.86 (Sätra, SWE 22.01.06)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 3.90 (Stange 18.02.06)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 3.91 (Moelv 17.12.06)
Kvinner junior 19:
Stine Tomb, Trondheim FIK 400m 55.20 (Stange 12.02.05)
Mia Haave, IL Tyrving Tresteg 13.14 (Bratislava, SVK 29.01.06)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.49 (Fana 04.02.06)

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:
Anne Britt Norø, Bodø FIK (leder), Hilde Lombnæs, IL i BUL, Geir Pedersen, Laksevåg T&IL.
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 2007 og 2008 bestått av Eiliv Gjesdal, SK Vidar (leder), Anne Merete Dahlen,
Stovnerkameratene og Ragna Jørgensen, Bodø FIK. Varamedlem har vært Arne Skogsbakken, Land
FIK.
Utvalgets viktigste oppgave er å følge opp NFIF’s økonomi ved å se til at organisasjonens midler
er anvendt i henhold til lover og fattede vedtak og se til at forbundets interne kontroll er
hensiktsmessig og forsvarlig. Arbeidet basers i høy grad på mottatte styresaker og protokoller samt
kvartalsvise møter med administrasjonen.
Kontrollutvalget har avgitt sine kommentarer til NFIF’s årsregnskap foruten andre forhold utvalget
har funnet grunn til å ha en mening om.

4. Lovutvalget
Lovutvalget har i perioden bestått av: Leder: Odd Bjørn Bratt, Oppsal IF, Medlemmer: Knut
Alme, Oslo Politis IL, Geir Evensen, IFK BFG Fana, Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF, og
Kristin Hundstad, Bodø FIK, Varamedlemmer: Nils Kristen Wiig, Ullensaker-Kisa og Camilla
Fiskevoll, SK Vidar. Ole Petter Sandvig, Administrasjonen har fungert som utvalgets
sekretær/referent.
Utvalget har i perioden avholdt 7 møter, foruten at det har vært utvekslet informasjon både via Epost og telefon.
Utvalgets medlemmer har også deltatt i sluttredigeringen av ny Håndbok samt justering av lover og
bestemmelser i henhold til vedtak på siste Friidrettsting.
Videre har utvalget stått til disposisjon for forbund, kretser, klubber og enkeltmedlemmer i
spørsmål i fortolkning av lov og reglement.
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Lovutvalgets sammensetning har hatt en god geografisk spredning og at også representanter fra
Dommerutvalget er valgt som medlemmer i Lovutvalget er en styrke for utvalgets kompetanse og
arbeide.
Med denne utvalgssammensetning er Lovutvalget meget godt skodd til fremtidige oppgaver og
regel- og lovmessige uttalelser.

III Regnskap
Årsregnskap 2008 og 2007
Rammebudsjett 2008 og 2009
Årsresultat 2008 og 2007
Note
2008

Budsjett
2008

Regnskap Note
31.12.06 2007

Budsjett
2007

Regnskap
31.12.05

DRIFTSINNTEKTER
Overføringer fra NIF

2.600.000

MVA kompensasjon
4

Diverse inntekter
Samarbeidsavtaler

2.350.000

2.629.094

931.709

Olympiatoppen
Spilleautomater

2.538.632

3

Regionstilskudd
Integrering
Aktivitetsmidler
Spillemidler til utstyr

850.000

1.200.000

500.000

800.000

1.670.000

6.692.381

3.293.098

7.462.115

370.000

977.758

360.000

794.679

8.248.000 10.389.898

6.757.000

9.197.269

1.225.000

1.245.571

400.000

478.933

2.000.000

1.944.000

1.254.932
1.500.000

600.000

Friidrettskortet
SUM DRIFTSINNTEKTER

1.773.485
600.000

601.685

500.582

17.963.000 27.000.567

14.760.098 25.012.156

DRIFTSKOSTNADER
Toppidrett/utvikling

5

Prestasjonsbonuser

5

Administrasjon/Personal/Info

5

Regionstilskudd

6.300.000

9.206.905

4

440.714

4

3.830.000

3.880.698

4

1.225.000

1.245.571

Spillemidler til utstyr

600.000

Integrering

400.000

469.129

1.108.000

1.485.892

4.125.000

3.219.645

Organisasjon
Barn/Ungdom/Bredde
Kompetanse
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5

5.918.000

7.853.581
204.442

3.342.098

3.281.488
1.254.932
600.000

1.176.948

4

1.240.000

1.398.331

3.060.000

3.097.021

820.000

1.082.012

24.03.2010
Friidrettskortet

599.795

500.585

Salg/Marked

455.000

1.154.396

330.000

1.097.112

Diverse kostnader

100.000

146.660

100.000

169.354

20.000

15.146

50.000

30.295

Avskrivninger

6

Tap på fordringer
SUM DRIFTSKOSTNADER

5

38.273

-11.707

18.163.000 23.079.772

14.860.098 20.557.446

DRIFTSRESULTAT

-200.000

3.920.795

-100.000

4.454.710

Netto finansinntekter

200.000

374.932

100.000

211.325

0

4.295.727

0

4.666.035

ÅRSRESULTAT

Balanse 31.12.2008
EIENDELER
Anleggsmidler
Maskiner/inventar
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Betalingsmidler
Markedsbaserte verdipapirer
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

Note
2008

pr. 31.12.06 Note
2007

6

5

15.148
15.148

3

2.039.092
245.868
11.048.081
176.890
13.509.931
13.525.079

0

2
8
9

3.123.527
327.003
9.006.287
6.328.128
18.784.945
18.784.945

pr. 31.12.05

8
8

GJELD/EGENKAPITAL
Egenkapital
Annen egenkapital 01.01.06
Årsresultat pr. 31.12.06
Sum egenkapital

9.441.839
4.295.727
13.737.566

4.775.803
4.666.036
9.441.839

Gjeld
Leverandørgjeld
Diverse avsetninger
Skyldig skatt, AGA og MVA
Skyldig lønn
Feriepenger påløpt
Sum gjeld
SUM GJELD/EGENKAPITAL

2.525.712
796.882
878.360
0
846.425
5.047.379
18.784.945

2.091.029
268.515
777.527
123.216
822.953
4.083.240
13.525.079

Oslo, 14. februar 2007.
Svein Arne Hansen, President (sign.), Tore Hordnes (sign.), Kalle Glomsaker (sign.), Charlotte
Svensen (sign.), Ragnar Eimhjellen (sign.), Hilde Stokke (sign.), Jarle Eik (sign.), Veslemøy Hausken
(sign.), Eystein Enoksen (sign.), Kjetil Hildeskor, Generalsekretær (sign.)
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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 2008.
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.
I de tilfeller hvor en er forpliktet til en motytelse for en inntekt, anvendes
sammenstillingsprinsippet. Inntektsføringen skjer i takt med at kostnadene påløper.
Mottatte ikke inntektsførte tilskudd er oppført under kortsiktig gjeld.
Verdien av sponsoravtaler av varer og tjenester inntektsføres som driftsinntekter og kostnadsføres
på de enkelte aktiviteter.
Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til.
Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
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, aktiveres. Et driftsmiddel anses
som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris.
Avskrivninger
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med
utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader.
Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad
Forbundet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt
ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser ut over årlige kostnadsførte premier er i samsvar med God
Regnskapsskikk for små foretak ikke balanseført. For øvrig vises det til note 4.
Note 2 Fordringer
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Spilleautomater

2008

2007

666.701

775.254

1.728.993

821.244

Sponsorer

391.978

208.305

Diverse kunder

365.855

239.289

Tapsavsetning

-30.000

-5.000

3.123.527

2.039.092

Friidrettskretsene

Totale fordringer

Note 3 Barteravtaler
Fra 2008 er verdien av inngåtte og benyttede Barteravtaler medtatt som driftsinntekt og de mottatte
varer og tjenester er kostnadsført under gjeldende aktiviteter. Resultatregnskapet for 2007 er
omarbeidet slik at tallene er sammenlignbare. Verdien av bokførte Barteravtaler er henholdsvis kr.
1.109.019 i 2008 og kr. 950.000 i 2007.
Note 4 Spilleautomater
NFIF har tillatelse for lotteri gjennom oppstilling av spilleautomater. Vilkårene er at inntektene
skal benyttes til organisasjonens arbeid for barn og unge. I 2008 har Lotteritilsynet foretatt ettersyn
hos NFIF for å påse at vilkårene overholdes.
Konklusjonen på ettersynet var at det ikke ble avdekket forhold som tilsa noen forvaltningsmessig
reaksjon fra lotteritilsynets side. Det diskuteres noen forhold for hvilke kostnader som kan føres mot
inntektene. I henhold til NFIF's syn er alle inntektene fra spilleautomatene brukt opp pr. 31.12.2008.
Note 5 Lønnskostnader / antall ansatte / godtgjørelser / pensjoner
Gjennomsnittlig antall ansatte:

2008

2007

9

7

Kretsene

15

17

Trenere

0

0

Adm. sentralt

Prosjekter
Gjennomsnittlig antall ansatte
Personalkostnader administrasjon

2

1

26

25

2008

2007

Lønninger

7.621.940

7.428.760

Folketrygdavgift

1.122.235

1.128.516

Pensjonskostnader

742.746

470.545

Andre ytelser

339.157

257.004

Ref. personalkostnader kretsene

-4.749.373 -4.566.447

Sum lønnskostnader
Godtgjørelser:
Lønn (inkl utbetalt feriep.)

5.076.705

4.718.378

Gen.sekr.

President

530.269

254.134

Annen godtgjørelse

14.566

Ytelse til pensjonsforpl.

98.623

Forbundet har kollektiv pensjonsordning i Vital Forsikring, og ordningen oppfyller kravene i
loven om offentlig tjenestepensjon. Pr 31.12 2008 er 21 personer inkl. i ordningen hvorav 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.
Premiefond pr. 31.12.05

91.006

Avkastning premiefond

76.233

Tilført premiefond

198.992

Dekket fra premiefond

-87.245

Premiefond pr. 31.12.06

278.986

Revisor
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Kostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør kr. 40.000 ekskl. mva. I tillegg utgjør annen bistand
kr. 11.000 ekskl. mva.
Note 6 Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger.
Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker
som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi.
Inventar Kontorm.
Anskaffelseskost pr 01.01

2008

2007

Sum

Sum

250.955

355.106

606.060

606.060

0

0

0

0

Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang solgte driftsmidler

0

0

0

0

Anskaffelseskost pr 31.12

250.955

355.106

606.060

606.060

Akk. avskrivninger pr 01.01

250.955

339.960

590.914

560.619

Årets avskrivninger

0

15.146

15.146

30.295

Balanseført verdi pr 31.12

0

0

0

15.146

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

5 år

3 år

lineær

lineær

Note 7 Fonds til forvaltning
Følgende bundne fonds forvaltes av NFIF utenfor regnskapet:

Norcemfondet

Beholdning

Renter

Beholdn

01.01 2008

2008

31.12 2008

164.459

3.823

168.282

41.431

857

42.288

Charles London fondet

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 8 Bundne midler
Pr. 31.12.2008 er kr. 548.634 innestående på bankkonto for skattetrekk. Pr. 31.12.2008 er kr.
98.003 innestående på utøverfond, forpliktelsen er klassifisert som leverandørgjeld.
Betalingsmidler
Kasse
Bank

2008

2007

2.718

3.866

8.356.932 10.016.675

Utøverfond

98.003

592.210

Skattetrekk

548.634

435.330

Totalt

9.006.287 11.048.081

Note 9 Verdipapirer
I henhold til Sentralstyrevedtak 16/2008 har NFIF plassert midler i markedsbaserte verdipapirer.
Verdipapirene er oppført i balansen i henhold til kursverdien pr. 31.12.2008.
Beholdningen pr. 31.12.2008 er:

Pengemarkedsfond

Kostpris

Rente/
verdiøkn

Mark.verdi

2008

2008

31.12.06

176.890

4.112

181.002

DnB NOR Likviditet

3.800.000

78.690

3.878.690

DnB NOR Obligasjon 20

1.000.000

10.073

1.010.073

DnB NOR Optimal

1.198.801

59.562

1.258.363

Totalt

6.175.691

152.437

6.328.128

Note 10 Lån og leie / - leasingavtaler
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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 2008 utgjør kr. 522.632 inkl. felleskostnader og 4 garasjeplasser.
NFIF har en leie- og serviceavtale med Konica Minolta på en kopimaskin. Leieforholdet varer
frem til 31.03.09 . Årsleien utgjør kr 47 788 inkl. mva.

Sentralstyret beretning for 2008
Norges Fri-idrettsforbund er et særforbund i Norges Idrettsforbund og driver sin virksomhet fra
kontorer på Ullevål Stadion i Oslo.
Landsstyret vedtok for 2008 et budsjett med en omsetning på 17.963.000 og et null resultat.
Det har vært en økning av inntektene på de fleste poster i regnskapet i forhold til det vedtatte
budsjettet, men spesielt for postene automatinntekter og samarbeidsavtaler.
Styret og administrasjonen har fortsatt sin praksis med en tett regnskapsoppfølgning og en streng
kostnadskontroll, og motstått fristelsen til å øke utgiftene og aktivitetsnivået ut over det som har vært
vedtatt i strategisk plan og vedtatte handlingsplaner.
Til tross for en solid inntektsside har styret ikke ønsket å legge opp til et aktivitetsnivå som må
reduseres dramatisk når reduksjonen i automatinntektene kommer, men heller valgt å fortsette
oppbyggingen av forbundets egenkapital.
Årets overskudd på kr. 4.295.727 bidrar til at egenkapitalen nå er kommet opp i 50% av brutto
inntekter og 70% av balanse summen. Dette gir Norges Fri-idrettsforbund en finansiell styrke som
gjør at vi kan møte utfordringene med reduserte automatinntekter uten for dramatiske endringer i
aktivitetsnivået.
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i kretsene og administrasjonen er godt. Det blir avholdt jevnlige daglig
ledersamlinger og planleggingsseminar og samarbeidet mellom sentraladministrasjon og kretsansatte
er godt. Det kortvarige sykefraværet er lavt. Det har vært noe langvarig sykefravær, men dette skyldes
ikke forhold på arbeidsplassen.
Ytre miljø
Norges Fri-idrettsforbunds virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
Likestilling
NFIF sitt styre ble på tinget i Tromsø valgt med 4 kvinner og 6 menn. Både styret og
administrasjon er bevisst på å følge NIFs regler for kjønnskvotering og oppfordrer begge kjønn til å
delta aktivt i forbundets utvalg og komiteer.
Budsjett for 2007
Landsstyret har vedtatt et budsjett for 2007 med inntekter på kr.21.545.000 og utgifter på
kr.22.435.000 noe som gir ett underskudd på kr. 890.000.
Målet for egenkapital i strategisk plan er oppnådd og selv om det ble vedtatt ett rammebudsjett
med null resultat på tinget i Tromsø kommer NFIF ut med et stort overskudd ser vi årene 2008 og
2007 under ett.
Oslo, 14. februar 2007
Svein Arne Hansen, President (sign.), Tore Hordnes (sign.), Kalle Glomsaker (sign.), Charlotte
Svensen (sign.), Ragnar Eimhjellen (sign.), Hilde Stokke (sign.), Jarle Eik (sign.), Veslemøy Hausken
(sign.), Eystein Enoksen (sign.), Kjetil Hildeskor, Generalsekretær (sign.)

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende årsregnskapet for 2008
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til NFIF for 2008. Regnskapet viser et overskudd på
kr. 4.295.727 mot et budsjettert resultat på kr. 0.
Fortsatt høye inntekter fra spilleautomater har vært den vesentligste bidragsyter til at det faktiske
resultat er langt 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 nærmere 60% av
årlig aktivitetsnivå målt ved kostnadsforbruket. NFIF har nå et solid fundament for å møte forventede
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utfordringer på inntektssiden. Med den forventede nedgangen i fremtidige inntekter fra
spilleautomater anser kontrollutvalget oppbygningen av egenkapital som fornuftig.
Styret og administrasjonen har videreført den tette økonomiske oppfølgningen og viser god
budsjettdisiplin. Kontrollen utført av Lotteri- og stiftelsestilsynet avdekket ikke forhold som tilsa noen
forvaltningsmessig reaksjon fra tilsynet, men understreket viktigheten av at øremerkede midler
benyttes innenfor formålet og at det i regnskapet skal opplyses om gjenværende, ikke-disponerte
midler.
NFIF’s bokførte egenkapital er bedret fra kr. 9.441.839 til kr. 13.737.566 pr 31.12.06. Netto
pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i balansen og endringen i forpliktelse i løpet av året er likeledes
ikke inkludert i resultatregnskapet. Behandlingen er i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og
forbundets pensjonsforpliktelser er nærmere beskrevet i form av noteopplysning.
Kontrollutvalget mener det fremlagte årsregnskap gir et riktig bilde av driften i 2008 og NFIF’s
økonomiske stilling pr 31.12.06 og tilrår at resultatregnskap og balanse fastsettes som regnskap for
2008 for Norges Friidrettsforbund.
Oslo, 14. februar 2007
Ragna Jørgensen (sign.), Anne Merethe Dahlen (sign.), Eiliv Gjesdal (sign.)

Revisjonsberetning 2008
Ledelsens ansvar og revisors oppgave
Vi har revidert årsregnskapet for Norges Fri-idrettsforbund for regnskapsåret 2008, som viser et
overskudd på kr 4 295 727. 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. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge er anvendt ved utarbeidelse av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av
forbundets sentralstyre og generalsekretær. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige
forhold i henhold til revisorlovens krav.
Grunnlag for vår uttalelse
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrifter og god revisjonskikk i Norge, herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Den Norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som
underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og
vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I
den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av forbundets
formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll- systemer. Vi mener at vår revisjon gir et
forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.
Uttalelse
Vi mener at
 årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov, forskrifter og Norges Idrettsforbunds
regnskapsbestemmelser og gir et rettvisende bilde av forbundets økonomiske stilling 31. desember
2008 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge
 ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon
av regnskapsopplysninger i samsvar med lov, god bokføringsskikk i Norge og Norges Idrettsforbunds
regnskapsbestemmelser
 opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til
anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov, forskrifter og
Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser.
Drammen, 14 februar 2007.
Revisjonsselskapet Per Arne Strindeberg AS

Per Arne Strindeberg
Statsautorisert revisor
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med
regnskapslov, Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser og god regnskapsskikk i
Norge gjeldende pr. 31. desember 2007.
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet,
fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på
transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med
opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelig på
tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig
estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og
faktiske tall.
Eiendeler/gjeld som knytter seg til 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, aktiveres. Et driftsmiddel anses
som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris.
Avskrivninger
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med
utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader.
Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad
Forbundet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt
ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser 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 5 000 til å møte eventuelle tap.
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Note 3 Fordringer
2007

2004

Spillautomater

775.254

547.485

Bakers 4 kvartal 2007

129.301

0

Friidrettskretsene

821.244

1.474.117

19.669

16.211

6.938

6.789

291.686

215.101

-5.000

-16.707

2.039.092

2.242.996

Merverdiavgift til gode
DnB
Diverse kunder
Tapsavsetning
Totale fordringer

Note 4 - Lønnskostnader / antall ansatte / godtgjørelser / pensjoner
Gjennomsnittlig antall ansatte:

2007

Adm. sentralt

2004

7

7

Kretsene

17

17

Trenere

0

0

Prosjekter

1

1

25

25

Gjennomsnittlig antall ansatte
Personalkostnader administrasjon

2007

2004

Lønninger

2.862.313

2.762.193

Folketrygdavgift

1.128.516

1.127.916

Pensjonskostnader

470.545

416.666

Andre ytelser

257.004

313.509

4.718.378

4.620.284

Sum lønnskostnader
Godtgjørelser:
Lønn (inkl utbetalt
feriepenger)

Generalsekretær
487.900

Ytelse til pensjonsforpl.

President
214.892

61.353

Forbundet har kollektiv pensjonsordning i Vital Forsikring. Pr 31.12 2007 er 23 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. 31.12.04

132.035

Avkastning premiefond

36.434

Tilført premiefond
Dekket fra premiefond
Premiefond pr. 31.12.05

24.302
-101.765
91.006

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar rest 2004 utgjør kr. 61 400 ekskl. mva., honorar 2007 utgjør kr 40
000 eksl. mva. I tillegg utgjør annen bistand kr 0 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.
Inventar Kontorm
Anskaffelseskost pr 01.01

2.005

2.004

Sum

Sum

250.955

355.106

Tilgang kjøpte driftsmidler

0

0

0

0

Avgang solgte driftsmidler

0

0

0

0
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Anskaffelseskost pr 31.12

250.955

355.106

606.060 606.060

Akkumulerte avskrivninger pr 01.01

560.619 504.328

250.955

309.665

Årets avskrivninger

0

30.295

30.295

56.291

Balanseført verdi pr 31.12

0

15.146

15.146

45.441

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

5 år

3 år

lineær

lineær

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

Beholdn

01.01 2007

2007

31.12 2007

161.715

2.744

164.459

40.640

791

41.431

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 2007 utgjør kr 421 312 inkl. felleskostnader og 4 garasjeplasser (1 plass inngår i
husleien).
NFIF har en leie- og serviceavtale med Konica Minolta på en kopimaskin. Leieforholdet varer
frem til 31.03.09 . Årsleien utgjør kr 47 788 inkl. mva.
Note 8 Bundne midler
Pr 31.12 2007 er kr. 435.330 innestående på bankkonto for skattetrekk.
Pr 31.12 2007 er kr. 592.210 innestående på utøverfond, forpliktelsen er klassifisert som
leverandørgjeld.
Verdipapirer
Pengemarkedsfond

2007

2004

176 890

173 946

Betalingsmidler

2007

2004

Kasse

3 866

9.200

Bank

10.016.675

4.890.935

Utøverfond

592.210

155.985

Skattetrekk

435.330

349.270

11.048.081

5.405.390

Totalt

Sentralstyrets beretning for 2007
Norges Fri-idrettsforbund er et særforbund i Norges idrettsforbund og driver sin virksomhet fra
kontorer på Ullevål Stadion i Oslo.
Landsstyret vedtok for 2007 et budsjett med en med en omsetning på 14,7 mill og et null resultat.
Det har vært en økning av inntektene på de fleste poster i regnskapet i forhold til det vedtatte
budsjettet, men spesielt for postene automatinntekter og samarbeidsavtaler.
Styret og administrasjonene har fortsatt sin praksis med en tett regnskapsoppfølgning og en streng
kostnadskontroll, og motstått fristelsen til å øke utgiftene og aktivitetsnivået ut over det som har vært
vedtatt i strategisk plan og vedtatte handlingsplaner.
Til tross for en solid inntekstside har styret ikke ønsket å legge opp til et aktivitetsnivå som må
reduseres dramatisk når reduksjonen i automatinntektene kommer, men heller valgt å fortsette
oppbyggingen av forbundets egenkapital.
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Årets overskudd på kr.4.666.035 bidrar til at egenkapitalen nå er kommet opp i 39,2% av brutto
inntekter og 70% av balanse summen. Dette gir Norges Friidrettsforbund en finansiell styrke som
gjør at vi kan møte utfordringene med reduserte automatinntektene uten for dramatiske endringer i
aktivitetsnivået.
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i kretsene og administrasjonene er godt. Det blir avholdt jevnlige daglig
ledersamlinger og planleggingsseminar og samarbeidet mellom sentraladministrasjon og kretsansatte
er godt. Det kortvarige sykefraværet er lavt. Det har vært noe langvarig sykefravær, men dette skyldes
ikke forhold på arbeidsplassen.
NFIF sitt styre ble på tinget i Tromsø valgt med 4 kvinner og 6 menn. Både styret og
administrasjon er bevisst på å følge NIF regler for kjønnskvotering og oppfordrer begge kjønn til å
delta aktivt forbundets utvalg og komiteer.
Ytre miljø
Norges Fri-idrettsforbunds virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
Budsjett for 2008
Landsstyret har vedtatt et budsjett for 2008 med inntekter og utgifter i balanse på kr. 17.963.000.
Målet for egenkapital i strategisk plan er oppnådd og et budsjettert null resultat er i tråd med
rammebudsjettet som ble vedtatt på tinget i Tromsø.
Oslo 14. februar 2008
Svein Arne Hansen, President (sign.), Tore Hordnes (sign.), Kalle Glomsaker (sign.), Charlotte
Svensen (sign.), Ragnar Eimhjellen (sign.), Hilde Stokke (sign.), Jarle Eik (sign.), Veslemøy Hausken
(sign.), Eystein Enoksen (sign.), Kjetil Hildeskor, Generalsekretær (sign.)

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende årsregnskapet 2007
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til NFIF for 2007. Regnskapet viser et overskudd på
kr. 4.666.035 mot et budsjettert resultat på kr. 0.
En vesentlig økning i inntektene fra samarbeidsavtaler samt fortsatt høye 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.
Overskuddet bidrar til at forbundet styrker egenkapitalen ytterligere til et nivå på nærmere 50% av
årlig aktivitetsnivå målt ved kostnadsforbruket. NFIF har nå et solid fundament for å møte forventede
utfordringer på inntektssiden. Med den usikkerhet som på noe sikt er knyttet til fremtidige inntekter
fra spilleautomater anser kontrollutvalget oppbygningen av egenkapital som fornuftig.
Styret og administrasjonen har videreført den tette økonomiske oppfølgningen og viser god
budsjettdisiplin. Kontrollutvalget har bedt om at økonomirapporteringen fra Friidrettskretsene
standardiseres samt at rutinene for Utøverfondet oppdateres.
NFIF’s bokførte egenkapital er bedret fra kr. 4.775.803 til kr. 9.441.839 pr 31.12.05. Netto
pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i balansen og endringen i forpliktelse i løpet av året er likeledes
ikke inkludert i resultatregnskapet. Behandlingen er i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og
forbundets pensjonsforpliktelser er nærmere beskrevet i form av noteopplysning.
Kontrollutvalget mener det fremlagte årsregnskap gir et riktig bilde av driften i 2007 og NFIF’s
økonomiske stilling pr 31.12.05 og tilrår at resultatregnskap og balanse fastsettes som regnskap for
2007 for Norges Friidrettsforbund.
Oslo, 25. februar 2008
Ragna Jørgensen (sign.), Anne Merethe Dahlen (sign.), Eiliv Gjesdal (sign.)

Revisjonsberetning 2007
Ledelsens ansvar og revisors oppgave
Vi har revidert årsregnskapet for Norges Fri-idrettsforbund for regnskapsåret 2007, som viser et
overskudd på kr 4 666 035. 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. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
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Norge er anvendt ved utarbeidelse av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av
forbundets sentralstyre og generalsekretær. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige
forhold i henhold til revisorlovens krav.
Grunnlag for vår uttalelse
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrifter og god revisjonskikk i Norge, herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Den Norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som
underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og
vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I
den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av forbundets
formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll- systemer. Vi mener at vår revisjon gir et
forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.
Uttalelse
Vi mener at
 årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov, forskrifter og Norges Idrettsforbunds
regnskapsbestemmelser og gir et rettvisende blide av forbundets økonomiske stilling 31. desember
2007 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge
 ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon
av regnskapsopplysninger i samsvar med lov, god bokføringsskikk i Norge og Norges Idrettsforbunds
regnskapsbestemmelser
 opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til
anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov, forskrifter og
Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser.
Drammen, 20 februar 2008.
Revisjonsselskapet Per Arne Strindeberg AS
Per Arne Strindeberg
Statsautorisert revisor

Rammebudsjett 2008 og 2009
Regnskap
2008
DRIFTSINNTEKTER
Overføringer fra NIF
MVA kompensasjon
Olympiatoppen
Spillautomater
Diverse inntekter
Samarbeidsavtaler
Offentlig støtte (Aktivitetsmidler)
Regionstilskudd
Integrering
Spillemidler til utstyr
Friidrettskortet
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Toppidrett/utvikling
Prestasjonsbonuser
Administrasjon/Personal/Info
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Budsjett
2007

2.538.632 2.600.000
931.709
1.200.000 1.200.000
6.692.381 2.100.000
977.758
520.000
10.389.898 10.400.000
1.944.000 2.000.000
1.245.571 1.225.000
478.933
400.000
600.000
601.685
500.000
27.000.567 21.545.000

9.206.905
440.714
3.880.698

Rammebudsj Rammebudsj
2008
2009
3.000.000

3.000.000

1.500.000
1.000.000
500.000
10.900.000
2.000.000
1.225.000
400.000
600.000

1.500.000
1.000.000
500.000
11.400.000
2.000.000
1.225.000
400.000
600.000

21.125.000

21.625.000

8.750.000

8.600.000

8.600.000

4.162.000

4.217.000

4.217.000

24.03.2010
Regionstilskudd
Utstyr klubber
Integrering
Organisasjon
Barn/Ungdom/Kompetanse
Friidrettskortet
Salg/Marked
Diverse kostnader
Tap på fordringer
SUM DRIFTSKOSTNADER
RES. FØR AVSKR. OG
RENTER
Avskrivninger
Netto finansinntekter
RESULTAT

1.245.571

1.225.000
600.000
300.000
1.508.000
4.900.000
500.000
640.000
100.000

469.129
1.485.892
4.396.593
599.795
1.154.396
146.660
38.273
23.064.626 22.685.000

1.225.000
600.000
300.000
1.453.000
4.300.000

1.225.000
600.000
300.000
1.453.000
4.800.000

640.000
100.000

640.000
100.000

21.435.000

21.935.000

3.935.941

-1.140.000

-310.000

-310.000

15.146
374.932

250.000

250.000

300.000

4.295.727

-890.000

-60.000

-10.000

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

1.

FIL Frisk foreslår endring i NFIFs lov § 20 pkt. 1 – De aktives representasjon –
Hovedregler.
A Begrunnelse:
En del klubbskifter synes å skape unødig mye slitasje på ledere og trenere. Særlig trenere og
ledere i mindre lag kan oppleve det som deprimerende at Huttiheitas store sønn kan forsvinne
f.eks til en Osloklubb, når vedkommende endelig begynner å få resultater av det arbeid som
ikke bare utøveren, men også laget, har lagt ned i mange år.
Det kan derfor være synes å være behov for endringer som ivaretar småklubbenes behov bedre
og samtidig ivaretar utøvers behov til å utvikle seg videre.
En vanlig beveggrunn for klubbskifte har vært ønsket om å være med på stafetter. Samtidig
har ønsket om å forsterke eget lag ofte også vært en viktig del av motivasjonen for å ”fiske”
utøvere fra andre klubber. Vi foreslår derfor at representasjonsreglene (NFIFs lov §20.1) får
følgender tilføyelse etter første setning:
En utøver kan likevel løpe stafett for et annet lag dersom begge lag er enige.
B Tilsvarende beveggrunner kan gjøre seg gjeldende i forhold til andre lagkonkurranser, f.eks
lagseriene og lagkonkurranser i NM terreng i UM osv. Dersom en utøver i klubb A ofte trener
sammen med klubb B kan det synes rimelig å la klubb B nyte godt av dette i noen
lagkonkurranser. Også her bør det forutsettes at begge lag er enige om dette. Vi foreslår derfor
som ytterligere tilføyelse til §20.1 følgende:
I andre lagkonkurranser enn stafett kan utøveren telle for et lag som han/hun jevnlig trener
sammen med dersom begge lag er enige
Vi ønsker at dette skal legge grunnlag for en bedre samhandling mellom store og små lag, slik at
utøverne til tider kan få være med i større miljø uten å kutte båndene til gamlelaget. En slik
ordning kan være til fordel for alle parter.
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Samlet tekst:
En aktiv friidrettsutøver kan være medlem av flere idrettslag, men kan ikke representere mer enn
ett lag innen kalenderåret i stevner arrangert av NFIF, dets kretser og lag. En utøver kan likevel
løpe stafett for et annet lag dersom begge lag er enige. I andre lagkonkurranser enn stafett kan
utøveren telle for et lag som han/hun jevnlig trener sammen med dersom begge lag er enige.
Som aktiv utøver regnes enhver som i inneværende eller foregående år har deltatt i approbert
konkurranse arrangert av NFIF, dets kretser og lag. Unntatt er utøvere i åpne klasser i
mosjonsløp som ikke representerer lag tilsluttet NFIF eller utøvere som bare har deltatt for skole
eller militæravdeling iht. § 20(2).
Jenter og gutter 10-14 år kan få overgang i sesongen uten å ha gitt melding til gammelt lag innen
31/12 året før. Utøverne kan representere sitt nye lag 30 dager etter at melding er gitt skriftlig til
gammelt lag.
C Lovutvalget foreslår følgende tillegg etter at eventuelt vedtak er gjort:
Ikrafttreden fra 1. januar 2008
Begrunnelse:
Vedtakstidspunktet ligger 3 måneder inn i et konkurranseår og eventuelt vedtak bør gjelde
først fra neste konkurranseår.
Sentralstyret er ikke enig i forslaget.
Lovutvalget er ikke enig i forslaget.

2.

FIL Frisk foreslår endring i NFIFs lov § 21 pkt. 1 – De aktives representasjon –
Representasjonsovergang.
A Begrunnelsen for forslagene:
Totalinntrykket er at slett ikke alle overganger gjør utøveren bedre. I de fleste tilfellene synes
det som om utøveren ville vært bedre tjent med sitt gamle lag enn det nye, i andre tilfeller har
klubbskiftet vært positivt. Det kan derfor være grunn til å pålegge utøver en ”drøftingsplikt”
før han får representere et annet lag. I de tilfeller der ønsket om skifte skyldes misforståelser
mellom lag og utøver gir dette også en mulighet for å ordne opp. Vi foreslår derfor nytt i
§21.1 (etter ordet Generelt).
Utøver som ønsker å representere et nytt lag skal skriftlig underrette sitt gamle lag om dette.
Dersom laget ønsker å beholde utøveren skal laget innen sju dager innkalle utøveren til møte
om saken. Møtet skal holdes seinest 3 uker etter at laget fikk skriftlig melding om ønsket. Etter
møtet kan utøveren melde overgang.
B Fristen for overgangsmelding er nå satt til 31. desember. Vi mener denne bør flyttes fram til 1.
oktober. De fleste lag starter forberedelsene til vintertrening tidlig, herunder bl.a skaffe seg
lokaler til å trene i og engasjerer trenere. Av hensyn til disse forberedelsene bør
utøversituasjonen være klar tidlig. Vi foreslår derfor datoen i §21.1, første setning, endres til:
30. september.
C I mange tilfeller skjer overganger som resultat av at andre lag øver påtrykk mot utøverne for å
få dem til å skifte lag (”fisking”). Inntrykket er at det kan forekomme en del urent trav i disse
prosesser. Etter nåværende regler skal gammel klubb orienteres om dette skriftlig, men dette
syndes det mot. En innstramming synes på sin plass. Vi foreslår at andre setning i §21.1
erstattes med følgende:
Dersom et lag ønsker å melde sin interesse for en utøver skal dette først skje skriftlig til
utøverens lag, sammen med eventuelt tilbud til utøveren. Utøvers gamle lag skal levere kopi
av dette til utøver og samtidig innkalle utøver til drøftingsmøte som må holdes innen 3 uker.
Direkte kontakt mellom nytt lag og utøver før dette møtet gjør en eventuell overgang ugyldig.
Etter drøftingsmøtet kan utøver kontakte nytt lag for eventuell drøfting av tilbudet.
Hvis utøver godtar tilbudet fra nytt lag må han/hun sende overgangsmelding til gammelt lag
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innen 30. september.
Samlet tekst:
Generelt.
Utøver som ønsker å representere et nytt lag skal skriftlig underrette sitt gamle lag om dette.
Dersom laget ønsker å beholde utøveren skal laget innen sju dager innkalle utøveren til møte
om saken. Møtet skal holdes seinest 3 uker etter at laget fikk skriftlig melding om ønsket. Etter
møtet kan utøveren melde overgang.
Ønsker en aktiv utøver å representere et nytt lag i neste kalenderår, må utøveren sende skriftlig
melding om dette til sitt gamle lag innen 31. desember. 30. september. Dersom et lag ønsker å
melde sin interesse for en utøver, skal dette skje skriftlig til vedkommende utøvers lag og ikke
bare direkte til den aktive. Dersom et lag ønsker å melde sin interesse for en utøver skal dette
først skje skriftlig til utøverens lag, sammen med eventuelt tilbud til utøveren. Utøvers gamle
lag skal levere kopi av dette til utøver og samtidig innkalle utøver til drøftingsmøte som må
holdes innen 3 uker. Direkte kontakt mellom nytt lag og utøver før dette møtet gjør en
eventuell overgang ugyldig. Etter drøftingsmøtet kan utøver kontakte nytt lag for eventuell
drøfting av tilbudet.
Hvis utøver godtar tilbudet fra nytt lag må han/hun sende overgangsmelding til gammelt lag
innen 30. september.
En utøver er startberettiget for nytt lag først når eventuell overgangssum er betalt.
I det samme, eller neste år, skal det gamle lag og NFIF skriftlig underrettes om det nye
representasjonslag. Det nye lag er ansvarlig for at meldingen sendes. Utøveren kan representere
sitt nye lag fra og med den dato meldingen er poststemplet, dog tidligst fra 1. januar, såfremt alle
forpliktelser til det gamle lag er brakt i orden.
D Lovutvalget foreslår følgende tillegg etter at eventuelt vedtak er gjort:
Ikrafttreden fra 1. januar 2008
Begrunnelse:
Vedtakstidspunktet ligger 3 måneder inn i et konkurranseår og eventuelt vedtak bør gjelde
først fra neste konkurranseår.
Sentralstyret er ikke enig i forslaget.
Lovutvalget er ikke enig i forslaget.

3.

Sentralstyret og Lovutvalget foreslår endring i Nasjonale bestemmelser A pkt. 1
A – Klasseinndeling – Generelle bestemmelser
Start i flere klasser i samme arrangement.
I banearrangement kan en utøver ikke starte i mer enn en klasse i et og samme arrangement.
Dette gjelder også i samme stafetter, med unntak for 4x100 meter i NM senior og UM
jenter/gutter, når disse arrangeres samtidig.
Dog kan en utøver delta i en høyere klasse dersom øvelsen (i kastøvelser er det øvelsen og
ikke redskapets vekt som gjelder, og i hekkeøvelser er det øvelsen og ikke hekkehøyder som
gjelder) ikke arrangeres i utøverens egen klasse.
I NM/UM og KM i stafett for senior, junior og UM-klasser kan likevel lagene disponere sine
utøvere fritt også i samme øvelse også om disse klassene arrangeres i samme arrangement. I
junior-NM og UMs hovedstevne kan ingen løpe stafett (for tiden 1000 meter stafett) i mer enn
en klasse.
I gate-og terrengstafetter er det tillatt å løpe på to eller flere lag, dog ikke på flere lag i samme
klasse. Men det er tillatt å løpe for junior-og seniorlag, samt senior-og veteranlag for samme
klubb. Det er etter dette også tillatt å løpe både for klubb, bedrift og militær avdeling i samme
stafett. Aldersbestemmelsene må overholdes. Ingen deltaker kan løpe mer enn en etappe for
samme lag.
(Avsnittenes rekkefølge er endret)
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Sentralstyret er forslagsstiller for 2. avsnitt og er enige i Lovutvalgets redigering av de
øvrige avsnitt.
Lovutvalget er forslagsstiller til omredigeringen av 1. og 3. avsnitt og har ingen
kommentarer til Sentralstyrets forslag i avsnitt 2.

4.

FIL Frisk foreslår endring i Nasjonale bestemmelser F pkt. 5 – Søknad om
stevner/approbasjon
Det kan bare approberes stevner med kastøvelser (slegge og diskos) på baner hvor kastbur av
tilfredsstillende standard finnes.
Det påhviler kretsene å inspisere og godkjenne kastburene på de enkelte konkurransestedene.
Dersom det avvikles kastøvelser (slegge eller diskos) i stevner på steder hvor kretsen ikke kan
godkjenne kastburet skal resultatene ikke godkjennes og kan hverken anvendes som godkjente
resultater i statstikk eller i lagserier.
Når det avvikles kulestøt i et stevne så forutsetter approbasjonen at dommerne/funksjonærene
oppretter en sikkerhetssone rundt ringen. Innenfor denne sonen skal bare utøvere og
dommere/funksjonærer befinne seg. Approbasjonen for kuleøvelsen kan trekkes tilbake, og
dermed godkjennes resultatene ikke, av kretsen etter stevnet.
Det foreslås samtidig at det tas inn norske kommentarer i konkurransereglene 190 og 192
(diskos-og sleggebur) som presiserer ovenstående og at dommerne har et selvstendig ansvar
for å bedømme om sikkerheten er god nok for å avvikle konkurransen. Det foreslås også en
lignende norsk kommentar i konkurranseregel 188 (Kule).
Begrunnelse for forslaget:
Det oppstår dessverre altfor ofte farlige situasjoner under kast hvor det anvendes
rotasjonsteknikk. Det forekommer også ulykker av forskjellig alvorlighetsgrad og det er
fremdeles ikke lenge siden vi i også Norge hadde en fatal ulykke med kast. Vi må beskytte oss
så langt som mulig mot dette og det foregår dessverre altfor ofte kastkonkurranser hvor
sikringstiltakene i form av kastbur er fraværende eller altfor dårlige. Uten bedring av
sikkerheten både for utøvere, dommere og funksjonærer kan man frykte at det kun er et
tidsspørsmål før det igjen inntreffer en alvorlig ulykke.
Sentralstyret er enig med Lovutvalget.
Lovutvalget er enig i intensjonen i dette forslaget, men mener teksten heller bør være:
Det kan bare approberes stevner med kastøvelser (slegge og diskos) på baner hvor kastbur av
tilfredsstillende standard finnes.
Friidrettskretsene gir tillatelse til bruk av kastbur på de enkelte konkurransestedene etter at
anleggseier har sendt inn skjema med beskrivelse av bur og angivelse av sikkerhetstiltak.
Tillatelse gis for en periode på inntil to år.
Ansvar for sikkerhet i alle kastøvelser ligger hos baneeier, arrangør, funksjonærer og
utøvere. Teknisk leder har et spesielt ansvar for merking og sperring av sikkerhetssoner, og
overdommer for kast har et spesielt ansvar for rutiner og sikkerhetsopplegg ved
arrangementer.

5.

Nordland Friidrettskrets foreslår endring i Nasjonale bestemmelser G Startavgift
A Startavgiften sløyfes.
G. STARTAVGIFT.
a.

Det innbetales startavgift til kretsene i alle klasser fra og med 15 år i alle approberte
arrangement hvor det betales startkontingent. I arrangement der det opereres med egne
klasser for utøvere/deltakere under 15 år, skal det ikke betales startavgift for disse
klassene. For deltakere/utøvere under 15 år som starter i klasse 15 år eller høyere, skal det
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betales startavgift. Der det er klasser som ikke setter skille mellom 14 og 15 år, skal det
betales startavgift for hele klassen. Dette gjelder også samtlige deltakere på stafettlag som
har etapper for utøvere på alderstrinn både over og under 15 år.
b. Avgiften er kroner 6,- pr øvelse/løp. Den enkelte krets kan fastsette spesiell startavgift
begrenset oppad til kroner 5,- pr. øvelse i banestevner, inkludert banestafetter for
aldersgruppen 11-14 år (beløpet beholdes i sin helhet av kretsen). Mangekamp betraktes
som én øvelse.
c. I stafetter og karuseller er avgiften kroner 4,- pr. deltaker på hvert lag og i hvert løp.
d. Det betales ingen startavgift i mosjonsløp som har kroner 25,- eller lavere i
startkontingent.
e. Startavgiften bindes til idrettslige tiltak i lag og kretser og til samarbeidsprosjekter
mellom lag, kretser og forbund der siktemålet er å opprettholde gode treningsmiljøer.
f. Startavgiften for deltakere og stafettlag som ikke starter, tilfaller i sin helhet arrangøren.
g. Den enkelte arrangør er ansvarlig for innbetaling av startavgiften til den krets hvor
arrangementet er approbert innen 2 uker etter arrangementet.
h. 2/3 av startavgiften beholdes av kretsen til idrettslige tiltak. Den resterende 1/3 behandles
noe forskjellig avhengig av om dette er et rent friidrettsarrangement eller om det er et
samarbeidsarrangement med ekstern særkrets/råd/forbund. Ved et rent
friidrettsarrangement sendes pengene til Norges Fri-idrettsforbund, som fordeler pengene
flatt ut til kretsene. Denne delen skal bindes til utviklingstiltak i kretsen. Dersom
arrangementet er et samarbeidsarrangement med ekstern særkrets/råd/forbund, sender
friidrettskretsen 1/3 til denne eksterne særkrets/råd/forbund innen samme frist.
i. I trimløp (uten tidtaking) med familieklasser betales det kun én startavgift pr. familie.
Begrunnelse:
Bakgrunnen for at en foreslår at ordningen opphører er ut fra det tidsforbruket som går med
for å håndtere oppgaven. Både for den enkelte klubb, krets og forbund. Når det fra tid til
annen kommer nye tillitsvalgte, så medvirker manglende kunnskaper til sendrektighet og
merarbeid, også purringer for kretsnivået for at startavgiften innbetales som forutsatt. Og ved
at ressursene ved enkelte kretskontorer reduseres eller faller bort, vil bortfall av denne
oppgave sees som positivt.
Startavgiften er kjærkomne inntekter til lagene. Denne delen bør videreføres ved at hele
startavgiften tilfaller arrangørklubbene. Dette som en stimulans som kan spore til økte
aktiviteter.
Konsekvensene vil bli at krets og forbunds får reduserte inntekter. Dette kan kompenseres ved
for eksempel endring i kontingentsatser, reduksjon av regionstilskuddet o.a..
B Nordland Friidrettskrets og Lovutvalget foreslår følgende tillegg etter at eventuelt
vedtak er gjort:
Ikrafttreden fra 1. januar 2008
Lovutvalget foreslår i tillegg renummerering av enkeltpunktene i Nasjonale bestemmelser.
Begrunnelse:
Vedtakstidspunktet ligger 3 måneder inn i et budsjettår og eventuelt vedtak bør gjelde først fra
neste budsjettår.
Sentralstyret bemerker at Norges Fri-idrettsforbund ikke har inntekt fra denne
ordningen.
Sentralstyret har ellers ingen kommentarer til forslaget.
Lovutvalget har ingen kommentarer til forslaget.

6.

Sentralstyret foreslår endringer i reglene om Friidrettskortet
Punktet om 5 gangers prøve for kortet må kjøpes sløyfes.
1. Pliktig for aktive utøvere fra og med 13 år til og med seniorklasse på bane, mens det er
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frivillig for veteraner inntil 70 år og for mosjonister/stafettløpere (utenom bane).
Utøvere opp til og med 12 år er dekket av NIFs barneidrettsforsikring. Kortet er kun
pliktig hvis utøveren representerer lagene i Norges Fri-idrettsforbund og ikke hvis de
representerer skolelag eller militære avdelinger.
2. Alle utøvere som er nye for friidrett og gjerne vil prøve om dette er en aktivitet for dem,
kan delta i banestevner innenfor egen friidrettskrets inntil 5 ganger før Friidrettskortet
må kjøpes.
3. Forsikringsordningen og administrering av ordningen vil bli gjort av en av Norges Friidrettsforbunds samarbeidspartnere. For tiden er partneren Vital.
4. Friidrettskortet er i hovedsak en forsikring som gjelder konkurranser og trening i
friidrett. Prisen forhandles hvert år med forsikringsselskapet og all økonomi blir innen
ordningen.
5. I kortet er det bygget inn fordelsavtaler med Norges Fri-idrettsforbunds
samarbeidspartnere.
6. Navn, adresse og telefonopplysninger som fremkommer av kortordningen, kan brukes
overfor samarbeidspartnere til å skaffe ytterligere fordelsavtaler for innehaverne.
Punktene renummereres.
Begrunnelse:
Punktet gjør ordningen vanskelig å administrere og er heller ikke i tråd med øvrige liknende
ordninger innen idretten. Databasert kontroll vil bli innført innen overskuelig tid og slike
unntak vil gjøre dette umulig.
Lovutvalget har ingen kommentarer til dette forslaget, men vil foreslå at teksten tas inn
i Nasjonale bestemmelser som pkt. M.

7.

Osterøy IL foreslår endring i NM-reglementets pkt. 8 – Startberettigede i
juniormesterskapene
A 8. Startberettigede i juniormesterskapene. Utøverne må tilfredsstille pkt. 5.
8.1 Det arrangeres juniormesterskap i to klasser: Junior19 og Junior22. Junior19 omfatter
utøvere fra og med 15 til og med 19 år. Junior22 omfatter utøvere fra med 20 til og med
22 år. Dette gjelder kun juniormesterskapets hovedstevne i en klasse som omfatter
utøvere fra og med 15 til og med 22 år.
8.2 Utøvere kan delta fra og med det år de fyller 15 år, til og med det år de fyller 22 år og
kan kun konkurrere i den juniorklassen de tilhører. I stafetter kan utøverne disponeres
fritt i den forstand at utøvere fra yngste klassen kan delta på lag i den eldste klassen
uavhengig hvilken klasse vedkommende deltar i individuelt.
8.3 Kvalifiseringskravene for juniormesterskapet kan være oppnådd i hvilken som helst
øvelse. Det er fastsatt krav også i øvelser som ikke inngår i dette mesterskapet. Disse
kvalifiserer for deltakelse på samme måte som kvalifiseringskrav for øvelsene i
mesterskapet.
Begrunnelse:
Ved innførselen av to juniorklasser var det med formål å forhindre frafall blant ungdommene
og å gjøre overgangen fra ungdomsutøver til seniorutøver lettere. Etter flere år med denne
ordningen fremstår fremdeles deltakelsen i eldste juniorklasse som tynn, og vi stiller spørsmål
ved hvorvidt den ønslede effekten oppnås ved gjeldende ordning.
Slik vi ser det vil vårt forslag med én juniorklasse gjøre mesterskapet mer attraktivt både for
utøverne og arrangørene. For utøverne ved at prestisjen øker gjennom større deltakelse og
hardere konkurranse i klassen, for arrangørene ved at antall klasser halveres. I tillegg er det et
vesentlig moment at deltakerne under 20 år allerede har et eget ungdomsmesterskap, noe som
taler for at juniorklassen bør utgjøres av deltakere opp til 22 år.
B Lovutvalget foreslår følgende tillegg etter at eventuelt vedtak er gjort:
Ikrafttreden fra 1. januar 2008
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Begrunnelse:
Vedtakstidspunktet ligger 3 måneder inn i et konkurranseår og eventuelt vedtak bør gjelde
først fra neste konkurranseår.
Sentralstyret er ikke enige i forslaget.
Lovutvalget har ingen kommentarer til forslaget.

8.

Osterøy IL foreslår endring i NM-reglementets pkt. 11 – Deltakelse i mer enn en
klasse
A Når mesterskap for senior, junior og/eller ungdom arrangeres i samme stevne, kan ingen
utøvere delta i mer enn en klasse. Dog kan en utøver delta i en høyere klasse dersom øvelsen
ikke arrangeres i utøverens egen klasse. (Er det bare i vekt eller hekkehøyden som er
forskjellig, regnes dette likevel som samme øvelse). I stafetter står lagene fritt til å disponere
utøvere både i den alderklasse de hører hjemme og/eller i en høyere aldersklasse. Dog kan
ingen utøver delta i stafett mer enn i en klasse over samme distanse i et norsk mesterskap.
(Når NM og UM i stafetter arrangeres i samme, regnes dette i denne sammenheng som
forskjellige mesterskap). Når NM, junior-NM og UM i stafetter arrangeres i samme stevne,
regnes dette i denne sammenheng som forskjellige mesterskap. Deltakelse i stafett påvirker
ikke klassevalg i individuelle øvelser.
Begrunnelse:
Bakgrunnen for forslaget er den situasjonen som oppsto under stafett-NM 2008 i Stavanger,
Osterøy IL mener retningslinjene for NM i størst mulig grad bør bidra til høy aktivitet og
deltakelse i mesterskapene, noe gjeldende regler ikke gjør.
Slik situasjonen er i norsk friidrett vil en god del klubber ha vanskeligheter med å stille 4
unike deltakere i både junior-og seniorklassen, mens mange ved å kombinere junior-og
seniorutøvere vil kunne delta i begge klasser. Med den heller labre deltakelsen det har vært i
stafett-NM siste årene er endringer som kan øke antall startende velkomne, og vi mener vårt
forslag vil bidra til dette. Reglementet har i tillegg fremstått som inkonsekvent ved at fire 16
åringer kan delta i både ungdomsklassen og juniorklassen i samme stevnet, mens fire 17åringer ikke kan delta i både junior-og seniorklassen.
B Lovutvalget foreslår følgende tillegg etter at eventuelt vedtak er gjort:
Ikrafttreden fra 1. januar 2008
Begrunnelse:
Vedtakstidspunktet ligger 3 måneder inn i et konkurranseår og eventuelt vedtak bør gjelde
først fra neste konkurranseår.
Sentralstyret er enig med Lovutvalget.
Lovutvalget har ingen kommentarer til innholdet i forslaget, men vil gjøre oppmerksom
på at dette punktet i NM-reglementet begrenses av Nasjonale bestemmelser A.1. Forslag
med samme realitet er tatt opp som forslag 3 om endring i nasjonale bestemmelser A.1.
Ved vedtak av forslag 3 anser Lovutvalget dette forslag som unødvendig. Dersom forslag
3 ikke skulle bli vedtatt, ville en endring som forslått i dette forslag ikke være lovlig.
Forslaget bør derfor ikke realitetsbehandles.

9.

Hordaland Friidrettskrets foreslår endring i NM-reglementets pkt. 16.3 Økonomi
A Det opprettes en kontrakt mellom teknisk arrangør og Norges Fri-idrettsforbund med følgende
innhold:
A.
Deltagelse fra Norges Fri-idrettsforbund som er nødvendig for arrangementet
(juryformann (+ 1 jurymedlem i hoved-NM), TD, seeder og administrasjonens
arrangementsansvarlige) betales av arrangøren. Dette gjelder også i
forberedelsesfasen.
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B.

Ved Hovedmesterskapet stiller Norges Fri-idrettsforbund til disposisjon et beløp,
stort kr.100.000, som skal benyttes til reisetilskudd for mesterskapets deltakere.
C.
Dersom det blir produsert og TV-overført egne sendinger fra Hovedmesterskapet, og
dersom arrangøren blir kjent med det før 1.oktober året før, kan det avtales med
arrangør at denne skal dekke inntil kr. 100.000 av produksjons-/sendekostnadene.
Begrunnelse:
Hensikten med forslaget er å skape forutsigbare betingelser for potensielle søkere til
Hovedmesterskapet.
Det knytter seg, fra år til år, usikkerhet om hvorvidt det oppnås avtale med NRK om både å
produsere og å gi sendeflate til Hovedmesterskapet. Denne usikkerheten gjør at det ikke er så
attraktivt som før å være arrangør av mesterskapet.
En arrangør søkte tidligere Hovedmesterskapet med forvissning om god fjernsynsdekning, og
der NRK betalte produksjonskostnadene. De senere års arrangører har måttet leve med en
usikkerhet rundt spørsmålet om TV-dekning, med den følge det kan ha for
inntektsmulighetene. I tillegg har de måttet bære betydelige produksjonskostnader. På toppen
av det hele er det ikke samme allmenne interesse rundt et fjernsynsoverført norsk
hovedmesterskap som man hadde for bare 20-30 år siden. Søkere har således i løpet av de
siste tiårene blitt stilt overfor radikalt endrete betingelser som arrangører av mesterskapet.
Hovedmesterskapet kan arrangeres uten TV-overføring, på lik linje med et juniormesterskap
eller ungdomsmesterskap. Da må imidlertid arrangøren ha samme betingelser som en arrangør
av disse to nevnte mesterskapene.
Hovedmesterskapet er forbundets viktigste arrangement. Det er her landets beste utøvere får
presentert både seg og friidretten generelt.
Det er Norges Fri-idrettsforbund som forhandler med NRK, og det er derfor naturlig at det er
hos forbundet risikoen ligger for om det blir TV-overføring eller ikke. Det er like naturlig at
de bærer produksjonskostnadene, om NRK ikke gjør det.
Dersom en arrangør kan dra nytte av den bedrete inntektsmuligheten som en TV-overføring
gir, er det ikke urimelig at de bidrar med å dekke deler av produksjonskostnadene. Derfor
åpner vi i vårt forslag for at NFIF kan få dekket noe av utgiftene hos arrangøren.
B Lovutvalget foreslår følgende tillegg etter at eventuelt vedtak er gjort:
Ikrafttreden fra 1. januar 2008
Begrunnelse:
Vedtakstidspunktet ligger 3 måneder inn i et budsjettår og eventuelt vedtak bør gjelde først fra
neste budsjettår.
Sentralstyret er ikke enige i forslaget, men ønsker i kommende tingperiode å utrede
økonomien i Norgesmesterskapene.
Lovutvalget har ingen kommentarer til forslaget.

10.

Rogaland Friidrettskrets foreslår endring i NM-reglementets punkter 16, 17 og
37.
A 16. Økonomi.
16.1 Ved alle norske mesterskap innbetales 50% av startkontingenten til NFIF og overføres
til Reisefordelingsfondet, innendørsmesterskapet unntatt. Ved Hovedmesterskapet
benyttes andelen i Reisetilskuddsordningen vedtatt for dette mesterskapet.
16.2 Medaljene betales av arrangøren.
16.3 Det opprettes en kontrakt mellom teknisk arrangør og Norges Fri-idrettsforbund med
følgende innhold:
A.
Deltagelse fra Norges Fri-idrettsforbund som er nødvendig for arrangementet
(juryformann (+ 1 jurymedlem i hoved-NM), TD, seeder og administrasjonens
arrangementsansvarlige) betales av arrangøren. Dette gjelder også i forberedelsesfasen.
B.
Teknisk arrangør av Hovedmesterskapet skal garantere et beløp, stort Kr. 100.000,- som
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betales til Norges Fri-idrettsforbund og benyttes til reisetilskudd for mesterskapets
deltakere. Beløpet betales inn i to avdrag således: 1. avdrag 3 måneder før mesterskapet
og 2. avdrag 14 dager etter avholdt mesterskap.
Garantibeløpet skal betales i sin helhet og kan ikke sammenregnes med pkt. 16.1, 16.2
og/eller 16.3A.
16.4 Henvisning til pkt. 16 om økonomi tas med i kriteriesettet for utlysing av mesterskapene
og må spesielt markeres i søknaden.
B 17. Refusjon av reiseutgifter og Reisetilskudd ved Hovedmesterskapet NM og UM.
17.1 Reiseutgifter ved Norgesmesterskapene utendørs refunderes til utøvere som i løpet av
inneværende sesong har plassert seg blant de 6 beste i et individuelt mesterskap eller
blant de 3 beste i stafettmesterskap. Ved Hovedmesterskapet gjelder egne regler, se pkt.
17.4.
17.2 Reiseutgifter refunderes bare ved søknad til NFIF. Søknaden skal inneholde
opplysninger om hvilken konkurranse og øvelse vedkommende utøver er
søknadsberettiget i, samt opplysninger om reisemåte frem til konkurransestedet.
Dessuten må det opplyses om den aktuelle billettpris. Søknadsfrist er 31. desember. Ved
Hovedmesterskapet gjelder egne regler, se pkt. 17.4.
17.3. Reiseutgifter som overstiger en egenandel refunderes. Ved Hovedmesterskapet gjelder
egne regler, se pkt. 17.4.
17.4. Ved Hovedmesterskapet alle norske mesterskap (pkt 22) og Ungdomsmesterskapet
angitt i pkt 17.5 gjelder en reisetilskuddsordning som baseres på poeng etter plassering i
øvelsen. En 1. plass gir 8 poeng til laget, en 2. plass 6 poeng, 3. plass 5 poeng, 4. plass 4
poeng, 5. plass 3. poeng og 6. plass 2. poeng. En 1. plass gir 7 poeng til laget, en 2.
plass 5 poeng, 3. plass 4 poeng, 4. plass 3 poeng, 5. plass 2 poeng og 6. plass 1 poeng.
Alle øvrige plasseringer gir 1. poeng. På 1000 meter stafett I alle stafetter dobles
poengene i forhold til individuelle øvelser. Betingelsen for poeng er godkjent resultat.
Det betinger dessuten også godkjent resultat i den runde/finale man eventuelt er
kvalifisert til. Dersom utøver ved siste start bryter konkurransen på en slik måte at
resultatet ikke skal plassering i resultatlisten, for eksempel ved tyvstart, bryte løp, ikke
fullføre forsøk, regnes ikke resultat som godkjent for reisetilskudd uansett hva som
forårsaket at utøveren brøt konkurransen. Ingen form for erklæring eller utsagn,
medisinsk eller annet, endrer resultatets status i reisetilskuddssammenheng.
Reisetilskuddet utbetales til utøvernes lag for å refundere noe av de utgifter laget har ved
reise til Hovedmesterskapet. Beløpet som utbetales er kr. 200 pr. poeng en kronesats pr
poeng (etter vekting av mesterskap, se tabell i pkt 17.5). Det totale reisetilskuddet
bestemmes årlig av Sentralstyret og bekjentgjøres for klubbene innen 1.1. (før
sesongstart). Det totale reisetilskuddet til norske mesterskap og UM skal utgjøre
minimum 20% av NFIFs budsjett til sportslige formål. NFIF vil bekjentgjøre hvert lags
poengstatus i brev til hvert lag. Dette brevet sendes til den person som oppgis som
ansvarlig for friidrett i Idrettsregistreringen. Pengene vil ikke bli utbetalt uten at laget
bekrefter riktigheten av poengstatusen og angir adresse og kontonummer for
utbetalingen. Frist for denne bekreftelsen fra laget er 31. desember.
17.5 Tabell for beregning av reisetilskudd (Tabellen er gjengitt etter siste forslag)
C 37. Endringer.
37.1 Følgende punkter i dette reglement refererer seg til vedtak på Forbundets Ting: 1, 2, 5,
14, 16, 17.1-3, 17, 21.1, 22 og 31. Endringer i disse punktene må gjøres med vedtak
under punktet Innkomne Forslag på Tinget.
37.2 Når endringer blir gjort i Internasjonale bestemmelser, som har betydning i dette
reglement - se pkt. 36. Når vedtak blir gjort på Tinget som berører punkter i dette
reglement, så må dette reglement forandres tilsvarende.
37.3 Øvrige punkter kan fritt gjøres om av Sentralstyret.
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37.4 Endringer bør skje så tidlig at de kan bli godt kjent før første mesterskap som berøres
skal arrangeres.
Begrunnelse:
Fremgang for norsk friidrett oppnås gjennom styrking av klubbene og regionene.
Forslaget vil bidra til en bedre utnyttelse av midlene som i dag anvendes i regioner og
klubber, under styring og administrasjon av Norges Fri-idrettsforbund.
Forslaget vil også bidra til økt deltakelse og heving av sportslig nivå i de norske
mesterskapene og ungdomsmesterskapene. I dag begrenses deltakelsen i mesterskapene av en
dårlig klubbøkonomi.
Gjeninnføring av reisefordeling til Hovedmesterskapet betyr en mer rettferdig ordning overfor
alle deltakende klubber. Kostnaden for Hoved-NM arrangør (50% av startkontingent) er
lavere enn dagens beløp på kr. 100.000 som innbetales til finansiering av prestasjonsbasert
reisetilskudd..
For øvrig fremheves følgende effekter og momenter:
 Forbedre måloppnåelse i henhold til NFIF strategiplan ”Norsk friidrett mot 2008.
 Stimulere og styrke rekruttering av talenter til norsk friidrett.
 Kompetanseheving og profesjonalisering av trenerfunksjonen i klubbene.
 Stimulering av klubbsamarbeidstiltak i regionene.
 Forbedret sportslig oppfølging og tilrettelegging for utøverne.
 Trening og stevnedeltakelse skjer i klubbregi (>98%).
D Lovutvalget foreslår følgende tillegg etter at eventuelt vedtak er gjort:
Ikrafttreden fra 1. januar 2008
Begrunnelse:
Vedtakstidspunktet ligger 3 måneder inn i et budsjettår og eventuelt vedtak bør gjelde først fra
neste budsjettår.
Sentralstyret er ikke enige i forslaget, men ønsker i kommende tingperiode å utrede
reisefordelingsordningene for mesterskapene og komme tilbake med forslag for neste
Friidrettsting.
Lovutvalget mener at forslagets kompleksitet og mange ”variabler” gjør at det ikke
egnet for behandling av Friidrettstinget før det har vært gjennom en bredere
behandling. Slik det foreligger vil det ikke kunne få en god og oversiktlig behandling på
Friidrettstinget.

11.

Sentralstyret foreslår endring i NM-reglementets pkt 22 – Øvelser i norske
mesterskap
22.7 Motbakkeløp. Mesterskapet inneholder følgende klasser og øvelser:
Menn
Kvinner
senior og
senior og
jun 22
jun 22
Motbakkeløp
x
x
Mesterskapet innføres fra 2008.
Begrunnelse:
Deltakelsen i motbakkeløp har på kort tid blitt stor. Sentralstyret mener derfor at det kan være
rett tidspunkt å utvide tilbudet i NM motbakkeløp med juniorklasser. Det foreslås samme
juniorklasser som i NM halvmaraton.
Lovutvalget har ingen kommentarer til forslaget.

12.

Sentralstyret foreslår nytt punkt i NM-reglementets pkt 22 – Øvelser i norske
mesterskap
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22.8 Ultraløp. Mesterskapet består av følgende øvelser.
Menn
Kvinner
100 km
X
X
6 timer
X
X
100km i år som endre på liketall
6 timer i år som ender på oddetall
Mesterskapet innføres fra 2008.
Begrunnelse:
Ultraløpsmiljøet er likhet med motbakkeløpsmiljøet i sterk vekst og det er ønske fra dette
miljøet om å få et mesterskap.
Lovutvalget har ingen kommentarer til forslaget.

13.

Sentralstyret foreslår nytt punkt i NM-reglementets pkt 22 – Øvelser i norske
mesterskap
22.9.

NM i friidrett for veteraner er offisielt norsk mesterskap.
Distanser og øvelser fastsettes av Sentralstyret i samarbeid med Veteranutvalget i
eget reglement for veteranmesterskapene.
Dette skal gjelde fra 2008.
Begrunnelse:
Det er interesse i miljøet for å forankre mesterskapene for veteraner noe mer og innføre eget
reglement. Det er derfor naturlig samtidig å foreslå at mesterskapet betraktes som offisielt.
Lovutvalget har ingen kommentarer til forslaget.

14.

Ankesak til Friidrettstinget fra IL Skjalg
IL Skjalg anker Sentralstyrets avgjørelse av anken på juryavgjørelse fra NM i stafetter
2008.
Begrunnelse for anke til Friidrettstinget:
Stevnejuryen avviste under NM-helgen skriftlige protester på diskvalifikasjoner av stafettlag
fra Skjalg og Steinkjer, med hjemmel i sin fortolkning av §22 i NM reglementet: ”Juryen
oppfatter stafettmesterskap som ett mesterskap”.
Sentralstyret innhentet uttalelser fra Lovutvalget og Idrettens Advokatkontor og viser til §11 i
NM reglementet i den foreløpige styreprotokollen som skal godkjennes på neste
Sentralstyremøte i februar 2007.
”Vi viser til §11 i NM-reglementet. Lovutvalget mener at stafett-NM må anses som ett
mesterskap selv om det er både junior-og seniorklasser. Idrettens Advokatkontor støtter
Lovutvalgets vurdering av saken. Forslag til vedtak: Sentralstyret støtter juryens avgjørelse
under NM i stafetter i Stavanger og kan ikke etterkomme anken fra Skjalg og Steinkjer. Dette
vedtaket er basert på uttalelser fra Lovutvalget og Idrettens Advokatkontor.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.”
Utskrift av opprinnelig sak:
”Protest.
Det protesteres mot diskvalifikasjon av Skjalg jr-lag på 4x1500m menn jr.
Begrunnelsen er at NM-reglementet ikke definerer NM i stafetter for junior og senior som ett
mesterskap., implisitt at dette er 2 mesterskap. Pkt 11 i reglementet sier at når NM og UM i
stafetter arr sammen, så er dette forskjellige mesterskap. Altså har NM i stafetter 3 klasser:
senior, junior og UM. Setningen i pkt 11: ”Dog kan ingen utøver delta i stafett i mer enn i en
klasse over samme distanse”, ble tatt inn i NM-reglementet for å presisere at det ikke var
tillatt å delta for en og samme utøver i både jr-19 og jr-22 mesterskapet på 1000 m stafett.
Dette har vært tillatt i NM i stafetter for junior og senior i 2003, 2004 og 2007 og klubbene
har meldt lag på til NM i stafetter under forutsetning av at NM-reglementet også i 2008 hadde
den samme fortolkning som 3 foregående år. Martin Johnsen, Skjalg, deltok på Skjalgs
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seniorlag 2 på 4x1500 m slik at Skjalg kunne stille 2 lag i seniorklassen. Hensikten med dette
var bidra til at flest mulig utøvere og lag fikk delta i mesterskapet. Skjalg v/undertegnede
gjorde i god tid før påmeldingsfrist flere mislykkete forsøk på å få en presis fortolkning fra
jurymedlemmer av reglementet som det gikk an å kommunisere til Friidrettsnorge. Det ble fra
NFIF sin side ikke kommunisert en offisiell fortolkning (anvendt for 2003, 2004 og 2007) som
alle klubbene kunne forholde seg til før påmeldingsfristens utløp. Med bakgrunn i anvendt
fortolkning i 2003, 2004 og 2007, innlegges herved protest mot diskvalifikasjonen.
Bjarte Sleire IL Skjalg”.
”Juryen forholder seg til det reglementet som foreligger. NM-reglementets pkt 22 sier: Det
arrangeres Norgesmesterskap i følgende øvelser: Pkt. 22.6 Stafettmesterskap. Juryen oppfatter
stafettmesterskapet som et mesterskap. Protesten avvises.
Alf Hansen, O.P. Sandvig, John Larsen”.
Sentralstyret er enig med Lovutvalget.
Lovutvalget mener det ikke foreligger ankerett. Samtidig presiseres det at Tinget har en
alminnelig adgang til å omgjøre vedtak. Tinget kan derfor selv avgjøre om det vil involvere
seg i en konkret sak. Lovutvalget mener saken som er rettidig innkommet bør tas med på
sakslisten slik at Tinget får anledning til å avgjøre om den skal tas opp til behandling.
Lovutvalget vil innstille på at det ikke foreligger ankerett og at Tinget ikke bør
realitetsbehandle saken.
Vedlegg til forslag 10 B.
NM/UM-reglem.
22.1
22.1
22.2
22.2
22.3
22.3
22.3
22.4
22.4
22.4
22.5
22.5
22.6
22.6
22.7
18.1
18.3
18.4
Sum

Mesterskap
Hopp uten tilløp senior
Hopp uten tilløp junior 19
Terrengløp senior
Terrengløp junior 19
Halvmaraton senior
Halvmaraton junior 22
Maraton senior
Hoved-NM
Junior 22
Junior 19
Mangekamp senior
Mangekamp junior 19
Stafetter senior
Stafetter junior 19
Motbakkeløp
UM
UM stafetter
UM mangekamp

Øvelser
4
4
4
4
2
2
2
36
34
34
2
2

Stafetter

2
2
2

6
6
2
124
6

4
4

Poeng
88
88
88
88
44
44
44
880
836
836
44
44
264
264
44
2904
176
132

Multipl.
1
1
10
5
10
5
10
10
5
5
10
10
10
5
5
1
1
1

Beregn. Grunnlag
88
88
880
440
440
220
440
8800
4180
4180
440
440
2640
1320
220
2904
176
132
28028

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

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

Side 69 av 70
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Sponsorer og samarbeidspartnere
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