
Sak 8: 
Innlandet friidrettskrets Årsmelding for 2020/2021. 
 

2020/21 var de to første årene for Innlandet friidrettskrets.  

Årene har vært vanskelige med Covi19-pandemien. Planer om aktivitet falt i grus med 

nærmest total «Lockdown» våren 2020, og med hyppige endringer av smittevernreglene 

gjennom resten av 2020 og hele 2021 ble det utfordrende å legge planer for og å 

gjennomføre de planlagte aktivitetene. 

 

Det første ordinære kretsting for Innlandet Friidrettskrets ble avholdt på Vertshuset Biri  

15. juni 2020. 

 

Medlemmer 
Ifølge medlemsregisteret besto kretsen av 75 klubber med i alt 3922 medlemmer per april. 

2020.  

 

Styret 

Kretsstyret ble valgt av kretstinget i 2020, og har bestått av: 

 

Ingvild Hjortnæs Larsen, Nordre Land IL leder 
Knut Johansen, Løten Friidrett Nestleder 
Karianne Fjeldet, Gjøvik  styremedlem 
Brynulf Larsen, Nordre Land styremedlem 
Sara S. Pedersen, FIK Orion styremedlem 
Mille Eide Nyhus, Hamar IL/FIK Orion styremedlem 

(ungdomsrep) 
Helge Tryggeseth, Brandbu IF styremedlem 
Karoline Weea Johansen, Løten Friidrett varamedlem 

(ungdomsrep) 
Asgeir Rustad, Vaaler IF varamedlem 

 

 

I 2020 er det blitt avholdt 6 styremøter, og det ble til sammen behandlet 54 saker. 

I 2021 er det blitt avholdt 7 styremøter, og det ble til sammen behandlet 57 saker. 

Styremøtene har vært både fysiske og elektroniske møter på teams, eller en kombinasjon. 

 

Styret ved leder og/eller styremedlemmer har vært representert på tinget og andre 

ledermøter i Norges friidrettsforbund 

 

Styrets viktigste oppgaver er behandling av årlige budsjetter og handlingsplaner, som setter 

rammene for kretsens virksomhet. 

 

 

Komiteer og andre verv 
Forbundets lovutvalg:  

Leder: Knut Johansen, Løten Friidrett 

 

 
Dommerkomitéen:  

Kåre Strande, Fagernes, Knut Johansen, Løten Friidrett 



 

Sportslig utvalg 

Dag Kåshagen, kretsen, Knut Johansen, Løten Friidrett Kåre Strande, Fagernes og Hilde 

Hagevik, Trysil 

 

Valgkomiteen 

Jan Narvesen, Kongsvinger IL,  Tone Harby, FIK Orion og Sæmund Moshagen, Søndre 

Land. Vara Arild Kjæreng, Lillehammer IF. 

 

 

Kontrollkomite: 

Terje Fjestad og Ole Andreas Elton.  Vara Anne Britt Aamodt 

 

Administrasjon 
Daglig leder er Dag Kåshagen i 100% stilling. Styret takker ham for formidabel innsatsen han 

har vist i den store og krevende oppgaven det har vært å holde kresen i gang i denne 

vanskelige perioden 

Kontoret ligger i idrettens hus på Ottestad. 

 

Anlegg 
Det har, siden høsten 2021 vært arbeidet med planer for ny friidrettshall på Moelv, til 

erstatning for Stangehallen. Denne må, hvis den skal opprettholdes som friidrettshall, 

rehabiliteres. Den er ikke lengre godkjent for å arrangere bl.a. NM. 

Moelv får ny/rehabilitert bane med fast dekke i 2022. 

NFIF`s anleggskomite sammen med daglig leder var på befaringer til friidrettsstadioner i 

Gudbrandsdalen samt Sveum (Brumunddal) i 2021   

 

Handlingsplaner 
Det er laget handlingsplaner hvert år for kretsens virksomhet. Disse gjelder fra 1.mai til 

30.april, og behandles på kretstinget, eller vedtas av styret etter fullmakt fra kretstinget. 

 

Sosiale tiltak 
Vi har organisert felles overnattinger og transport til Lerøylekene, UM og jr. NM, dersom 

mesterskapene ikke blir arrangert i kretsens «nærområde», og dette har vært meget 

vellykket. 

 

Informasjon 
Det ble hold møter mellom krets og klubbene der tema bl.a. har vært terminliste. Det har 

vært godt oppmøte fra klubbene.   

Informasjon til klubbene har ellers gått via e-post og kretsens hjemme- og facebook-sider. 

 

Team Innlandet/Totenbank 
Dette teamet ble etablert som en fortsettelse av Team Hamar 2020. Avtalen ble forlenget 

med to nye år, for 2022 og 2023. Teamet er for utøvere som er kvalifisert, og utøverne får 

bekledning og det har vært prøvd å arrangere egne samlinger, men covid 19 pandemien har 

ført til at en god del av planene ikke har blitt gjennomført. 

 

«Team Lerøy» 
Dette er for 13 og 14 åringer som deltar på Lerøyleker og -samlinger. 



I 2020 hadde vi 2 samlinger for denne gruppen. I 2021 hadde vi 2 store samlinger, en på 

Brandbu, og en på Lillehammer, begge med overnatting.  

Disse samlingene er et viktig satsingsområde for kretsen.  

 

Gruppen 15-19år 
Kretsen har ikke hatt et team for denne gruppen, men hadde planlagt at de kunne 

delta på deler av Team Innlandet/Totenbanks planlagte samlinger i Norge, og de 

hadde også anledning til å delta på kretsens samlinger på Tenerife 
 

 

Treningsprosjekter 
I tillegg til teamene har kretsene hatt flere treningsprosjekter, hvor kretsen har sørget for 

trenere. Noen av prosjektene er videreført fra tidligere perioder, mens andre er startet opp i 

2020/21 

• Allsidighetsprosjekt 

• Langsprintprosjekt 

• Stavprosjekt 

• Spydprosjekt 

• Lengde/Trestegprosjekt 

• Høydeprosjekt 

• Hekkeprosjekt 

• Distanseprosjekt 
De fleste av prosjektene er videreført i 2022. 

Dette er samlinger på ettermiddag/kveld åpen for alle utøvere i kretsen. Disse går på 

vinteren i Stangehallen, Limtrehallen på Moelv eller på Raufoss. 

På sommertid på flere baner i Mjøsområdet.  

Samlingene går regelmessig, fra en dag i uka til en dag i måneden. 

 

Rekruttering 

Kretsen hadde planlagt å starte et prosjekt for å vekke til live friidretten i Gudbrandsdalen, 

men pandemien i kombinasjon med manglende lokal interesse førte til at dette ikke ble 

gjennomført 

 

Kurs  

Det har vært arrangert følgende kurs i perioden.   

13.8.2021  Friidrett for barn 
12.6. 2021 Friidrett for barn 
26.11 . 2021 -Trener 1 ( 7 kretser ) 
2.1.2022 - kretsstarter 
26.3. 2022 – friidrett for barn 

 

Stevnetilbud 

De stevner som kretsen tidligere har arrangert ble for en stor del avlyst i 2020 og 2021 som 

følge av pandemien: KM innendørs, Bamselekene, Tour of Mjøsa osv.  

KM utendørs for aldersgruppen 11-19 år har det vært vanskelig å finne arrangør til de senere 

år, og smitterestriksjonene har jo ikke gjort situasjonen bedre i 2020 og 2021 

 

Samlinger 

Kretsen arrangerte treningssamling på Tenerife rundt nyttår 2019/20 og 2021/22 for utøvere 

fra 15 år og eldre. 



Kretsen var medarrangør for «storsamlingen» i Bærumhallen  i november 2020 og 2021 som 

er for samme aldersgruppe. Denne samlingen er et samarbeid mellom kretsene på Østlandet 

Kretsstatistikk 

Kretsstatistikker er en del av forbundets elektroniske statistikk som finnes på www.friidrett.no  

 
Sportslige prestasjoner 

Kretsens utøvere har i perioden tatt 15 medaljer i NM Hovedmesterskapet, herav 7 gull i 

2021. Når det gjelder øvrige mesterskap, henvises til vedlegg til årsmeldingen.  

Oversikt over medaljevinnerne står i vedlegget til årsmeldingen. 

 

Liste over utøvere som har deltatt internasjonalt for Norge står i vedlegget til årsmeldingen. 

 

Nye kretsrekorder står i vedlegget til årsmeldingen 

 

 

Priser 
Prestasjonsprisen 2020 

Håvard Bentdal Ingvaldsen, Moelven IL 21.09.02 400m 49,15 
Andreas Grimerud, Moelven IL 11.07.03 400m 49,41 
Esten Hansen-Møllerud Hauen, FIK Ren-Eng 22.05.03 1500m 4,00,53 
Mikkel Thomassen, Lillehammer IF 13.10.03 1500m 4,00,75 
Fredrik Riste Kristiansen, Lillehammer IF 14.12.01 1500m 4,02,32 
Lavrants Kongssund, Moelven IL 03.05.00 Stav inne 4,05  
Marcus Henriksen, FIK Orion 07.11.02 Spyd 60,94 
Markus Kristoffer Jacobsen, Hamar IL 29.09.01  1500m inne 4,14,09 
Sigrid Kongssund Amlie, Moelven IL 01.01.02  200m 25,40 
Maren Bakke Amundsen, Moelven IL  08.03.03  100m 11,97 
Ingeborg Østgård, FIK Ren-Eng  05.10.03  800m 2,05,00 
Malin Hoelsveen, Raufoss Idrettslag Friidrett  25.01.05  800m 2,09,67 
Pernille Eun Haug, Kongsvinger IL Friidrett  18.07.05 Stav 3,18 
Mille Eide Nyhus, Hamar IL  01.05.03  400m inne 57,52 
Hanna Hagevik Bakke, Trysilgutten  20.04.03  800m inne 2,16,99 
 
Prestasjonsprisen 2021 

Jørgen Evensen Lund, Raufoss Idrettslag Friidrett 
August Hemstad, Moelven IL 
Sindre Nergaard, Kongsvinger IL Friidrett 
Truls Engen Olsen, Løten Friidrett 
Mia Evensen, FIK Orion 
Laura Tietje Johanna Van Der Veen, Fagernes IL 
Malin Furuhaug, Lillehammer IF 
Thea Engen Olsen, Løten Friidrett 
 

Friidrettens venners pris 2020 til beste 18 åringer 

Håvard Bentdal Ingvaldsen, Moelven IL Friidrett og Lotta Flatum, Brandbu IL 

Fridrettens venners pris 2021 til beste 18-åringer 

Andreas Grimerud, Moelven og Ingeborg Østgård, Ren-Eng. 

Friidrettens venners pris 2020 til en trener/leder 

Sæmund Moshagen 
Friidrettens venners pris 2021 til en trener/leder 

http://www.friidrett.no/
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=10232&showevent=0&showseason=2020&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=27073&showevent=0&showseason=2020&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=10156&showevent=0&showseason=2020&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=48114&showevent=0&showseason=2020&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=44105&showevent=0&showseason=2020&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=6500&showevent=0&showseason=2020&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=17920&showevent=0&showseason=2020&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=63758&showevent=0&showseason=2020&outdoor=N&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=27463&showevent=0&showseason=2020&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=21380&showevent=0&showseason=2020&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=59126&showevent=0&showseason=2020&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=24248&showevent=0&showseason=2020&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=19574&showevent=0&showseason=2020&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=15760&showevent=0&showseason=2020&outdoor=N&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=24358&showevent=0&showseason=2020&outdoor=N&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=21391&showevent=0&showseason=2021&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=71144&showevent=0&showseason=2021&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=20417&showevent=0&showseason=2021&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=10153&showevent=0&showseason=2021&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=28405&showevent=0&showseason=2021&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=48364&showevent=0&showseason=2021&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=29273&showevent=0&showseason=2021&outdoor=Y&listtype=All
https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?showathl=19247&showevent=0&showseason=2021&outdoor=Y&listtype=All


Odd Arne Røste 

 

Økonomi 
Kretsen hadde et større overskudd både i 2020 og 2021. Årsaken til dette var delvis 

feilbudsjetteringer, delvis at en del poster ikke ble budsjettert i samme år som det blir 

regnskapsført, tilskudd for å dekke tap på grunn av pandemien hvor reglene tilsa «tap av 

sannsynlige inntekter» mens budsjettet var pessimistisk slik at ingen arrangementer/tiltak var 

budsjettert med overskudd.  

Se forøvrig regnskap og budsjett. 

Økonomien for Innlandet friidrettskrets synes å være god framover.   

 

Avslutning 
Styret vil avslutningsvis takke den ansatte i kretsen, Dag Kåshagen for utmerket arbeid, uten 

ham ville styrene ha hatt en umulig arbeidssituasjon.  Vi vil også rette en stor takk til trenerne 

som stiller opp på kretsenes samlinger, og til tillitsvalgte og trenere i klubbene som legger 

forholdene til rette, og til de aktive for innsatsen i tingperioden. 

 

 

Ottestad, 26.03.22 

 

 

_______________________ 

Ingvild Hjortnæs Larsen 

Leder 

 

 

___________________________________________________________

____ 

Knut Johansen  Sara Skarabot Pedersen Mille Eide Nyhus 

Nestleder Styremedlem Styremedlem 

 

 

___________________________________________________________

____ 

Karianne Fjeldet Brynulf Larsen Helge Tryggeseth  

Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

 

 

 

_______________ 

Dag Kåshagen  

Daglig leder 


