For forhandlingene er satt opp følgende
tidsskjema:
Lørdag 26. mars:
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Representanter

På friidrettstinget møter med stemmerett:
- Sentralstyret.
- Landsstyrets medlemmer i henhold til § 14 (4 A).
- 2 representanter fra hver krets (i tillegg til kretsleder 	
som er medlem av Landsstyret).
- representanter fra lagene med 1 representant for hver
påbegynt 50 medlemmer totalt, dog maksimum 3 representanter fra ett enkelt lag.
Forutsetningen for at kretser og lag kan stille med 3 representanter er at de skal la seg representere med begge
kjønn. Anmeldelse av representanter, samt fullmakt for
disse må ha
vært forbundet i hende innen fredag 4. mars 2011.

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

Åpning.
Godkjenne de fremmøtte representantene.
Godkjenning av sakliste og forretningsorden.
Valg av Tingets funksjonærer.
Sentralstyrets og utvalgenes beretninger.
Regnskap 2009 og 2010.
Aktuell debatt: Strategiplan Norsk
Friidrett 2011-2015
Aktuelt: ”A showcase of French Athletics” ved 	
General Director French Athletic Federation, 	
Mr. Jean Gracia.
Rammebudsjett.
Innkomne forslag.
Valg.
Tilsetting av revisor.

Forretningsorden

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

Norsk friidrett på internett
http://www.friidrett.no/
http://www.friidrettiskolen.no/
http://www.mosjon.com/
http://www.tinestafetten.no/
http://www.friidrettstrening.no/
Nyheter – informasjon – resultater – treningsdagbok
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I Sentralstyrets beretning 2009 og 2010

1. Styrer, utvalg, administrasjon
1.1

Sentralstyret

Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim – President
Tore Hordnes, IL Bjarg - Visepresident
Ansvar: Toppidrett, Dommer og Lov
Mari Bjone, IL i BUL
Ansvar: Talentutvikling og Kompetanse
Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL
Ansvar: Anlegg og Veteran
Arne-Hugo Hansen, Tromsdalen U&IL
Ansvar: Økonomi, Integrering
Narve Heggheim, Jølster IL
Ansvar: Ansattes representant og Motbakke
Arvid Kristiansen, TIF Viking
Ansvar: Gang og Mosjon
Anne-Sophie Hunstad, Nidelv IL
Ansvar: Organisasjon
Helga Reigstad, Osterøy IL
Ansvar: Barn og Ungdom
Ingrid Ness Rolland, IK Tjalve
Ansvar: FIFUKs representant

1.2

Landsstyret

Sentralstyret:
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim - President
Tore Hordnes, IL Bjarg - Visepresident
Mari Bjone, IL i BUL
Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL
Arne-Hugo Hansen, Tromsdalen U&IL
Narve Heggheim, Jølster IL
Arvid Kristiansen, TIF Viking
Anne-Sophie Hunstad, Nidelv IL
Helga Reigstad, Osterøy IL
Ingrid Ness Rolland, Tingvoll FIK/IK Tjalve
Kretsrepresentanter:
Akershus: Jofrid Holter, IL Tyrving
Aust-Agder: Per Erik Hansen, IL Sørfjell
Buskerud: Runolv Stegane, Sigdal FIK
Finnmark: Vidar Nilsen, Alta IF
Hedmark: Jan Narvesen, Kongsvinger IL
Hordaland: Bjørg Larsen, TIF Viking
Møre og Romsdal: Olav Hansen, Dimna IL
Nordland: Gunnar Pedersen, Bodø FIK
Nord-Trøndelag: Kjell Åge Gotvassli, Steinkjer FIK
Oppland: Brynulf Larsen, Nordre Land IL
Oslo: Hans Kr. Sætrum, KFUM-kameratene
Rogaland: Anne Marie Gausel, Hinna Friidrett
Sogn og Fjordane: Håkon Løseth, Førde IL
Sør-Trøndelag: Anne-Sophie Hunstad, Nidelv IL

Telemark: Lill Berit Løyte Sjøsåsen, Eidanger IL
Troms: Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø
Vest-Agder: Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL
Vestfold: Jan Olav Hay, Sem IF
Østfold: Tormod Antonsen, Spydeberg IL
Øvrige representanter:
Lovutvalgets leder: Odd Bratt, Oppsal IF
Vararepresentant for ansatte: Sentralstyret: 		
Ronny Nilsen, Oslo Politis IL, Sportssjef
Eliteklubbenes forening: Odd Bergh, Tønsberg FIK
Trenerforeningen: Lars Ola Sundt, Kolbotn IL
Landslagsutøverne: Ikke valgt.
Representanter uten stemmerett:
Kontrollutvalgets leder: Jim Johansen, IL i BUL Tromsø
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:
Jim Johansen, IL i BUL Tromsø (leder)
Anne Merete Dahlen, Stovnerkameratene
Øivind Røraas, Moss IL
Arne Skogsbakken, Land FIK (vararepresentant)
Lovutvalget:
Odd Bratt, Oppsal IF (leder)
Knut Alme, Oslo Politis IL
Kristin Hunstad, Bodø FIK
Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF
Asgeir Thomassen, IL Gular
Bodil Høstmælingen, IF Hellas (vararepresentant)
Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (vararepresentant)
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Valgkomitéen:
Line Fiskerstrand Blekeli, IL Norna-Salhus (leder)
Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø
Sigvor Melve, IL i BUL
Jørgen Amos Ruud, FIL Borg
Kjetil Ølness, Søfteland T&IL

1.4

Styreoppnevnte utvalg

Anleggsutvalget:
Kalle Glomsaker, Sentralstyret/Mandal & Halse IL (utvalgsleder)
Anne-Sophie Hunstad, Sentralstyret/Nidelv IL
Kjellaug Eik, Vågsbygd IL (leder kontrollvirksomheten)
Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø
Runar Tyssebotn, IL Bjarg
Ole Petter Sandvig, Administrasjonen
Barne-, Ungdoms- og Kompetanseutvalget:
Helga Reigstad, Osterøy IL (leder)
Dag Kåshagen, Moelven IL
Ingrid Ness Rolland, IK Tjalve
Atle Aaltvedt, Minerva IS
Karin Eftedal, Administrasjonen
Tonje L. Antonsen, Administrasjonen (2009)
Charlotte Svensen, Administrasjonen (2010)
FIFUK (Fri-idrettsforbundets Ungdomskomité)
Tormod Tvare, IL Forsøk (leder)
Ingrid Ness Rolland, Sentralstyret/IK Tjalve (nestleder)
Christian Bue, IL Korlevoll-Odda
Vibeke Haugland Sletten, T&IL Hovding
Mari Strange Øya, Urædd Friidrett
Atle Aaltvedt, Minerva IS
Tonje L. Antonsen, Administrasjonen (2009)
Charlotte Svensen, Admnistrasjonen (2010)
Forbundsdommerutvalget:
Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (leder)
Odd Bratt, Oppsal IF
Ann-Iren Guttulsrød, Fredrikstad IF
Jan Olav Hay, Tønsberg FIK
Astri Herzeth, Hakadal IL
Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF
Ole Petter Sandvig, Administrasjonen
Integreringsutvalget:
Ragnar Eimhjellen, Gloppen FIL (leder)
Geir Nordtømme, Steinkjer FIK
May Britt Nyheim, Strømmen IF
Terje Roel, Team FIR
Arne-Hugo Hansen, Sentralstyret/Tromsdalen U&IL
Tonje L. Antonsen, Administrasjonen (2009)
Bente Holsing, Administrasjonen (2010)

Kappgangutvalget:
Arild Fotland, Søfteland T&IL (leder til 1.2.2011)
Anita Blomberg, Vansjø/Svinndal IL
Jan Rolstad, T&IF Viking (leder fra 1.2.2011)
Kompetanseutvalget:
Mari Bjone, Sentralstyret/IL i BUL (leder)
Eystein Enoksen, IK Tjalve
Håvard Johansen, Fredrikstad IF
Heidi Berg Sand, IL i BUL
Antero Wallinius-Rinne, IK Tjalve
Veslemøy Hausken, Administrasjonen (fra 1.9.2009)
Tonje L. Antonsen, Administrasjonen (til 15.12.2009)
Charlotte Svensen, Administrasjonen (fra 15.12.2009)
Mosjonsutvalget:
Ole Jan Aasen, Nykirke IF (til 1.11.2010)
Janne Jensen, Søfteland T&IL
Kjetil Ølness, Søfteland T&IL
Arvid Kristiansen, Sentralstyret/TIF Viking
Motbakkeløpsutvalget:
Narve Heggheim, Jølster IL
Ingrid Kristiansen, IL i BUL
Helge Kårstad, Gaular IL
Knut A. Maråk, Geiranger IL
Serieutvalget:
Bjørge Pedersen, Horten FIK (leder)
Tore Bredesen, SK Snøgg
Helge Brueland, IL Skjalg
Peter Prydz, FIK Stein
Petter Wessel, Nittedal IL
Randi Wærness, Trondheim Friidrett (2009)
Stian Flo, IK Tjalve (2010)
Statistikk-og Rekordutvalget:
Jo Nesse, IL Tyrving (leder)
Stein Fossen, IL Fri
Morten Haave, IL Tyrving
Knut Johansen, Løten IL
Tore Johansen, Kjelsås IL
Tony Liestøl, Haugesund IL
Jan Jørgen Moe, IK Tjalve
Lars Arve Røssland, IL Gneist
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve
Kjerstin Santibanez, Urædd Friidrett
Stig A. Vangsnes, Oppegård IL
Teknisk komité:
Ole Petter Sandvig, Administrasjonen/IK Tjalve (leder),
Odd Bratt, Oppsal IF (Lovutvalget),
Jo Nesse, IL Tyrving (Statistikk-og Rekordutvalget),
Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (Forbundsdommerutvalget)
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Toppidrettsutvalget:
Tore Hordnes, Sentralstyret/IL Bjarg (leder)
Odd Bergh, Tønsberg FIK/Friidrettsklubbenes forening
Mari Bjone, Sentralstyret/IL i BUL
Grete Etholm, IK Tjalve
Hanne Haugland, IL i BUL
Hanne Staff, Olympiatoppen
Lars Ola Sundt, Trenerforeningen
Veslemøy Hausken, Administrasjonen
Ronny Nilsen, Administrasjonen
Ultraløpsutvalget:
Per Lind, Åskameratene UIL (leder)
Sharon Broadwell, SK Vidar
Olav Engen, Ullensaker-Kisa IL
Geir Frykholm, Sætre IF Graabein
Tommy Kristiansen
Einar Cyvin, Romerike Ultraløperklubb
(assosiert medlem)
Veteranutvalget:
Knut Henrik Skramstad. Kongsberg IF
Knut Alme, Oslo Politis IL
Inger Austbø, Kongsberg IF
Kjell Fossen, IL Fri
Arthur Lillefosse, TIF Viking
Grete Rivenes, Gjøvik IF
Kjartan Sølvberg, Sandefjord Turn-& IF
Fondsstyret:
Terje Hoffmann, IL i BUL (leder)
Mari Bjone, IL i BUL
Odd Bratt, Oppsal IF
Tore Hordnes, IL Bjarg
Susanne Wigene, IK Tjalve

1.5

Internasjonale verv

Vice-President European Athletics Council
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim
Chairman European Athletics
Development Committee
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim
Member European Athletics
Mountain Running Commission
Christian Prestegård, IL Fanaråk
Member European Athletics Medical
& Anti Doping Commission
Peter Hemmersbach
European Athletics Honorary Life Member
Hans B. Skaset, Kolbotn IL

Member World Mountain Running
Association Council
Ingrid Kristiansen, IL I BUL (til og med 2009)
Internasjonale tekniske funksjonærer:
Knut Alme, Oslo Politis IL (ATO panel)
Ann-Iren Guttulsrød, Fredrikstad IF (IAAF Race 	
walking judges panel)
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve (ATO-panel)
Lindbjørg Stølan (Anti-doping control panel)  

1.6

Administrasjon

Følgende har i perioden vært ansatt/engasjert i den
sentrale administrasjonen:
Kjetil Hildeskor – Generalsekretær
Tonje L. Antonsen – Seksjonsleder barn, ungdom og
kompetanse. (Permisjon 15.12.2009-31.12.2010)
Trond Håvard Brunes – Organisasjonsjef (fra 1.9.2009)
Karin Eftedal – B&U-prosjekter
Arild Fotland – Prosjektmedarbeider mosjon 		
(fra 1.8.2009)
Dag Gaassand – Mosjonsansvarlig (fra 1.10.2009)
Arnhild H. Hartvedt - Administrativ leder idrett
Veslemøy Hausken – Utviklingsansvarlig (fra 1.9.2009)
Bente Holsing - Administrasjonssekretær (fra 1.9.2009,
permisjon fra 15.12.2010)
Terje Jørgensen – Særforbundskoordinator* (fra
15.3.2009)
Trond Knaplund – Utviklingsansvarlig (til 31.8.2009)
Arne Johan Martinsen – Kappgangansvarlig (fra 1.1.2010
til 31.7.2010)
Ronny Nilsen – Sportssjef
Berit Nøbben - Økonomisjef
Ole Petter Sandvig - Teknisk konsulent
Charlotte Svensen – Seksjonsleder barn, ungdom og
kompetanse. (1.10.2009-31.12.2010)
Olav Magne Tveitå – Prosjekt regional utvikling. (til
1.10.2009)
Roar Uglem – Økonomimedarbeider deltid
* stilling delt mellom flere særforbund.
Den sentrale administrasjonen i Norges 		
Fri-idrettsforbund består pr. 1.3.2011 av:
Generalsekretær: Kjetil Hildeskor
Seksjonsleder barn, ungdom og kompetanse: Tonje L.
Antonsen
Organisasjonssjef: Trond Håvard Brunes
B&U-prosjekter: Karin Eftedal
Prosjektmedarbeider mosjon: Arild Fotland
Mosjonsansvarlig: Dag Gaassand
Administrativ leder idrett: Arnhild H. Hartvedt
Utviklingsansvarlig: Veslemøy Hausken
Administrasjonssekretær: Bente Holsing (Permisjon)
Særforbundskoordinator: Terje Jørgensen*
Sportssjef: Ronny Nilsen
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Økonomisjef: Berit Nøbben
Teknisk konsulent: Ole Petter Sandvig
Informasjonssjef: Charlotte Svensen
Prosjektmedarbeider: Johanna Ring Solberg
Økonomimedarbeider deltid: Roar Uglem
* stilling delt mellom flere særforbund.
Ansatte prosjektledere:
Karin Eftedal (TineStafetten, Friidrettens Dag, 		
Regionale Ungdomsleker)
Terje Jørgensen (Særforbundskoodinator) 		
(NFIF er formell arbeidsgiver)
Johanna Ring Solberg (Framtidsleder, integrering,
Friidrett i skolen)
Charlotte Svensen (Informasjon, framtidsleder, 		
mosjon.com)
Sentraladministrasjonen har 10,5 årsverk + 2,5 årsverk i
prosjektstillinger.
Kretsenes daglige ledere og andre ansatte i perioden:
Akershus: Espen Krog# (fra 1.3.2010)
Akershus: Unni Helland# (felles med Oslo) (til 28.2.2010)
Aust-Agder: Tor Ingvar Njerve# (felles med Vest-Agder)
(til 1.10.2010)
Aust-Agder: Finn Kollstad# (felles med Vest-Agder) (fra
1.10.2010)
Buskerud: Rolf Justad
Finnmark: Morten Trane (felles med Nordland og Troms)
Hedmark: Sven Amundrud#
Hordaland: Jan-Arle Sletten
Møre og Romsdal: Bente Krakeli#
Nord-Trøndelag: Geir Nordtømme
Nordland: Morten Trane (felles med Finnmark og Troms)
Oppland: Dag Kåshagen.
Oslo: Knut Alme (felles med Akershus til 1.3.2010)
Oslo: Unni Helland# (felles med Akershus) (til 28.2.2010)
Rogaland: Tor-Eivind Fagereng#
Sogn og Fjordane: Narve Heggheim
Sør-Trøndelag: Sylvia Aasen#
Telemark: Charlotte Svensen# (felles med Vestfold)
Troms: Morten Trane (felles med Finnmark og Nordland)
Vest-Agder: Tor Ingar Njerve# (felles med Aust-Agder)
(til 1.10.2010)
Vest-Agder: Finn Kollstad# (felles med Aust-Agder) (fra
1.10.2010)
Vestfold: Charlotte Svensen# (felles med Telemark)
Østfold: Kjell Adamski#
(# Ikke full stilling).
Ved periodens utgang er det til sammen 11,0 årsverk i
friidrettskretsene som Norges Fri-idrettsforbund har arbeidsgiveransvar for.

1.7 Prosjekt-og Arbeidsgrupper
Tinestafetten
Prosjektledelse
Karin Eftedal

NCC Friidrettens dag
Prosjektledelse
Karin Eftedal
NCC-lekene
Prosjektledelse
Karin Eftedal
Team Athletics Games
Prosjektledelse
Karin Eftedal
Friidrettsskoler
Prosjektledelse
Karin Eftedal
Idrett i Skolen
Prosjektledelse
Charlotte Svensen
Friidrett i skolen
Prosjektledelse
Tonje L. Antonsen
NCC Sommerleir
Prosjektledelse
FIFUK
ScandiCamp
Prosjektledelse
FIFUK/Tonje L. Antonsen
Sunn Jenteidrett (samarbeidsprosjekt Ski, 		
Orientering, Friidrett, Skiskyting)
Prosjektledelse
Else-Marte Sørlie Lybekk
Idrettsglede i skolen (samarbeidsprosjekt Friidrett,
Svømming, Orientering, Ski, Golf)
Prosjektledelse
En fra hvert forbund/Tonje L. Antonsen
Regional utvikling (til 1.10.2009)
Prosjektledelse
Olav Magne Tveitå
Team DNB NOR Elitegruppe 2009
Andreas Thorkildsen, Kristiansands IF
Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes IL
Ezinne Okparaebo, IL i BUL
Christina Vukicevic, Ski IL
Ida Marcussen, IK Våg
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Team DNB NOR mesterskapsgruppen
Gaute Myklebust, IK Tjalve
Kirsten Melkevik Otterbu, FIK BFG Fana
Gjøran Sørli, IK Tjalve
Hans Olav Uldal, IK Grane
Mona Holm, IK Tjalve
Cathrine Larsåsen, IL i BUL
Stine Kufaas, IL i BUL
Ingunn Opsal, IK Tjalve
Susanne Wigene, IK Tjalve
Elisabeth Slettum, IL Skjalg
Irene Høvik Helgesen, IL Fri
Margrethe Renstrøm, IK Tjalve
Øystein Sylta, SK Vidar
Philip Bjørnå Berntsen, IK Tjalve
Brede Raa Ellingsen, IL Norna-Salhus
Fredrik Amundgård, IL Tyrving
Lars Vikan Rise, Nidelv IL
Marie Hagle, Fredrikstad IF
Benedicte Hauge, Kristiansands IF
Hege Vold, Gjesdal IL
Sindre Buraas, SK Vidar
Cecilie B. Isern, Trondheim Friidrett
Kristine Eikrem Engeset, IL Skjalg
Silje Fjørtoft, SK Vidar
Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve
Øyunn Grindem, IL Sandvin
Ina Cathrin Kartum, Stjørdal FIK
Vladimir Vukicevic, Ski IL
Anders Erlend Idås, Hortens FIK
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar
Kjølv Egeland, IL i BUL
Eivind Henriksen, IK Tjalve
Folake Akinyemi, SK Vidar
Ida Bakke Hansen, IL Runar
Tine Teigene Dalen, SK Vidar
Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar
Oda Utsi Onstad, Fagernes IL
Mia Haave, IL Tyrving
Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett
Kathrine Haarklau, IL Gular
Trude Raad, Gloppen FIL
Adriana Haga Thomassen, IL Giv Akt
Funksjonshemmede:
Runar Steinstad, IL Runar
Elin Holen, IF Sturla
Løftprosjekter 2009:
Kast
Diskos:
Fredrik Amundgård, IL Tyrving
Vegard Henriksen, IK Tjalve
Erik Fluge, Ask Friidrett

Magnus Berntsen, Aurskog-Høland FIL
Solveig Fredriksen, IL Norna-Salhus
Grete Etholm, IK Tjalve
Kule:
Yngve G. Havn, Florø T&IF
Charlotte Abrahamsen, IL Sandvin
Kristin Sundsteigen, Stord IL
Stian Andersen, Urædd Friidrett
Ingvill Rønhovde, Stord IL
Slegge:
Eivind Henriksen, IK Tjalve
Rikard Villanger, Ask Friidrett
Trude Raad, Gloppen FIL
Katja Vangsnes, Oppegård IL
Marte Rygg Årdal, IL Brodd
Jørgen Austnes, IL Fri
Kjetil Røste Ringen, Brandbu IF
Mari Strange Øya, Urædd Friidrett
Martin Roe, IL Fri
Martin L. Hansen, Jægervatnet IL
Steinar Kleppe, Florø T&IF
Mona Holm, IK Tjalve
Spyd:
Ina Cathrin Kartum, Stjørdal FIK
Adriana Thomassen, IL Giv Akt
Lene Emilie Vik, IL Sandvin
Paul Redford, Nittedal IL
Petter Ormsettrø, Tingvoll FIK
Fredrik Simensen, IL Sandvin
Gardar Fredriksson, Fredrikstad IF
Katarina Fransson, Kristiansands IF
Hekk:
Anders Erlend Idås, Hortens FIK
Vladimir Vukicevic, Ski IL
Tine Teigene Dalen, SK Vidar
Kine Aaltvedt, Minerva IS
Hege Vold, Sandnes IL
Benedicte Hauge, Kristiansands IF
Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus
Tale Ørving, Minerva IS
Mellom/langdistanse:
Kirsten Melkevik Otterbu, FIK BFG Fana
Susanne Wigene, IK Tjalve
Kristine Eikrem Engeset, IL Skjalg
Silje Fjørtoft, SK Vidar
Cecilie B. Isern, Trondheim Friidrett
Ingunn Opsal, IK Tjalve
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes IL
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar
Øystein Sylta, SK Vidar
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Sondre Nordstad Moen, SK Vidar
Sindre Buraas, SK Vidar
Lars Erik Malde, IL Skjalg
Morten Velde, Haugesund IL
Stian Flo, IK Tjalve
Monika Kørra, FIK Ren-Eng
Anders Huun Monsen, IL Gular
Hans Kristian Fløystad, Sørild FIK
Lars Nesbø Bakke, IL Fri
Tom Erling Kårbø, Stord IL
Thomas Roth, Ullensaker/Kisa IL
Vetle Aasland, Ullensaker/Kisa IL
Johannes Alnes, Bækkelagets SK
Martine Eikemo Borge, FIK BFG Fana
Ingeborg Løvnes, Strømmen IF
Joachim Brøndbo, Steinkjer FIK
Kjetil Måkestad, IL Gular
Ingvill Måkestad Bovim, IK Tjalve
Thomas S. Eide, Haugesund IL
Veronika Brennhovd Blom, Modum FIK
Ida Fillingsnes, IF Herkules
Vegard Løberg Gjelsvik, Ullensaker/Kisa IL
Asbjørn E. Persen, IK Tjalve
Eivind Jenssen, Steinkjer FIK
Torje Klevmo, Steinkjer FIK
Jørgen Hasle Johansen, IL Norna-Salhus
Einar Gauslaa Bergem, FIK Ren-Eng
Asle Tjelta, IL Skjalg
Trond Idland, IL Skjalg
Urige Arado Buta, Haugesund IL
Dabaya G. Badhaso, IL Skjalg
Sprint Holta Invest:
Folake Akinyemi, SK Vidar
Mari Gilde Brubak, Malvik IL
Siri Eritsland, SK Vidar
Ezinne Okparaebo, IL i BUL
Elisabeth Slettum, IL Skjalg
Alisa Andersen, Steinkjer FIK
Irene Helgesen, IL Fri
Marte Jørgensen, Strømmen IF
Philip Bjørnå Berntsen, IK Tjalve
Eirik Tanberg, Sigdal FIK
Peter Osazuwa, IL i BUL
Per Magnus Solli, Nesbyen IL
Christian Settemsli Mogstad, Snøgg Friidrett
Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL
Martin Rypdal, IL i BUL Tromsø
Henrik Johnsen, IL i BUL Tromsø
Sindre Rørvik, Kaupanger IL
Jarle Hollund, IL Gular
Alexander Karlsson, IL Gular
Andres Andersen, Sandnes IL
Paul Anders Holte, IL Skjalg
Mauritz Kåshagen, Moelven IL
Alexander D. Winger, Iveland IL

Støtteapparatet 2009 og 2010:
Fagansvarlig sprint: Leif Olav Alnes (2009 – 2010)
Prosjektleder sprint Holta Invest – Thomas Haugen
(2009 – 2010)
Fagansvarlig og prosjektleder hekk: Petar Vukicevic
(2009 – 2010)
Fagansvarlig mellom/langdistanse: Finn Kollstad, (2009
- 2010), Leif Inge Tjelta (sluttet 31.10.09) og Veslemøy
Hausken og Stephan Plätzer fra 1.10.09.
Fra 1.11.2009 navneendret: Utholdenhet med fagansvarlige (Finn Kollstad, Veslemøy Hausken og 		
Stephan Plätzer).
Fagansvarlig og prosjektleder løftprosjekt kast: 		
Thomas Rosvold (2009 – 2010)
Fagansvarlig og prosjektleder mangekamp: Bjørn Sigurd
Sommerfeldt (fra 1.11.09)
Fagansvarlig hopp: Hanne Haugland (2010)
Medisinsk gruppe:
Lege: Jostein Grimsmo (2009 – sluttet 1.10.2010). Ellen
Moen (fra 1.12.2010)
Lege mesterskap: Ove Talsnes (sluttet 31.10.09)
Fysioterapeut: Eirik Lager (sluttet 31.12.09)
Fysioterapeut: Vibeke Røstad (2009 – 2010)
Fysioterapeut: Holta Invest + noen mesterskap Fredrik
Bekken (2009 – 2010)
I tillegg har Maren Stjernen og Kaja Sætre vært med på
juniormesterskap og landskamper 2009 og 2010.
Ledelse:
Sportssjef: Ronny Nilsen (2009 – 2010)
Utviklingsansvarlig: Trond Knaplund (sluttet 31.8.09).
Veslemøy Hausken (fra 1.9.09 – 2010)
Regional utvikling: Olav Magne Tveitå (sluttet 31.10.09)
Administrativ leder: Arnhild Hartvedt (2009 – 2010)
Team DNB NOR elitegruppe 2010
Erik Tysse, IL Norna-Salhus
Trond Nymark, TIF Viking
Andreas Thorkildsen, Kristiansands IF
Ezinne Okparaebo, IL i BUL
Christina Vukicevic, Ski IL
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar
Silje Fjørtoft, SK Vidar
Elitegruppe ungdom:
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar
Fredrik Amundgård, IL Tyrving
Eivind Henriksen, IK Tjalve
Folake Akinyemi, SK Vidar
Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus
Trude Raad, Gloppen FIL
Mesterskapsgruppe senior:
Morten Velde, Haugesund IL
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes IL
Øystein Sylta, SK Vidar
Gaute Myklebust, IK Tjalve

9

NFIF_2011.indd 9

07.03.11 10.27

Ingvill Måkestad Bovim, IL Gular (tatt opp i elitegruppen fra sommeren)
Margrethe Renstrøm, IK Tjalve
Grete Etholm, IK Tjalve
Stine Kufaas, IL i BUL
Kirsten Melkevik Otterbu, FIK BFG Fana
Cathrine Larsåsen, IL i BUL
Mona Holm, IK Tjalve
Hans Olav Uldal, IK Grane
Marie Hagle, Fredrikstad IF
Øyunn Grindem, IK Tjalve
Mesterskapsgruppe U20:
Thomas Roth, Ullensaker/Kisa IL
Thomas Solberg Eide, Haugesund IL
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL
Vladimir Vukicevic, Ski IL
Richard Villanger, Ask Friidrett
Ingeborg Løvnes, SK Vidar
Amalie Tefre Skage, IL Norna-Salhus
Christiane Gjerde, IL Norna-Salhus
Adriana Haga Thomassen, IL Giv Akt
Katja Vangsnes, Oppegård IL
Mesterskapsgruppe U23:
Philip Bjørnå Berntsen, IK Tjalve
Eivind Jenssen, Steinkjer FIK
Brede Raa Ellingsen, IL Norna-Salhus
Lars Vikan Rise, Nidelv IL
Benedicte Hauge, Kristiansands IF
Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve
Hege Vold, Sandnes IL
Tine Teigene Dalen, SK Vidar
Kathrine Haarklau, IL Gular
Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett
Kjølv Egeland, IL i BUL
Anders Erlend Idås, Hortens FIK
Lars Erik Malde, IL Fri
Oda Utsi Onstad, Fagernes IL
Mia Haave, IL Tyrving
Veronica Brennhovd Blom, Modum FIK
Sindre Buraas, SK Vidar
Funksjonshemmede:
Runar Steinstad, IL Runar
Løftprosjekter 2010:
Kast:
Vegard Henriksen, IK Tjalve
Erik Fluge, Ask Friidrett
Grete Etholm, IK Tjalve
Yngve G. Havn, Florø T&IF
Kristin Sundsteigen, IL Tyrving
Stian Andersen, Urædd Friidrett
Eivind Henriksen, IK Tjalve
Rikard Villanger, Ask Friidrett
Trude Raad, Gloppen FIL
Katja Vangsnes, Oppegård IL
Marte Rygg Årdal, IL Brodd

Kjetil Røste Ringen, Brandbu IF
Mari Strange Øya, Urædd Friidrett
Martin L. Hansen, Jægervatnet IL
Martin Roe, IL Fri
Mona Holm, IK Tjalve
Adriana Haga Thomassen, IL Giv Akt
Lene Emilie Vik, IL Sandvin
Paul Redford, Nittedal IL
Petter Ormsettrø, Tingvoll FIK
Fredrik Simensen, IL Sandvin
Gardar Fredriksson, Fredrikstad IF
Jørgen Austnes, IL Fri
Hekk:
Anders Erlend Idås, Horten FIK
Vladimir Vukicevic, Ski IL
Tine Teigene Dalen, SK Vidar
Kine Aaltvedt, Minerva IS
Hege Vold, Sandnes IL
Benedicte Hauge, Kristiansands IF
Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus
Øyvind Kjerpeset, Florø T&IF
Marie Hagle, Fredrikstad IF
Andreas Totsaas, SK Vidar
Utholdenhet:
Ingeborg Løvnes, SK Vidar
Morten K. Velde, Haugesund IL
Eivind Jenssen, Steinkjer FIK
Thomas S. Eide, Haugesund IL
Thomas Roth, Ullensaker/Kisa IL
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar
Silje Fjørtoft, SK Vidar
Veronika B. Blom, Modum FIK
Kirsten Melkevik Otterbu, FIK BFG Fana
Erik Tysse, IL Norna-Salhus
Trond Nymark, TIF Viking
Bjørnar S. Kristensen, Sandnes IL
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar
Øystein Sylta, SK Vidar
Sindre Buraas, SK Vidar
Lars Erik Malde, IL Fri
Kjersti Karoline Danielsen, SK Vidar
Dabaya G. Badhaso, IL Skjalg
Kristin Størmer Steira, SK Vidar
Urige Buta, Haugesund IL
Tom Erling Kårbø, Stord IL
Christina Bus Holth, SK Vidar
Tone Ilstad Hjalmarsen, SK Vidar
Kjersti S. Herberg, Lillehammer IF
Vegard Gjelsvik, Ullensaker/Kisa IL
Jørgen Hasle Johansen, IL Norna-Salhus
Cecilie B. Isern, IK Tjalve
Ida Fillingsnes, Herkules Friidrett
Torje Klevmo, Steinkjer FIK
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Vidar Dahle, IL Gular
Hans Kristian Fløystad, IK Tjalve
Vetle Aasland, Ullensaker/Kisa IL
Håkon Brox, IK Tjalve
Stian Flo, IK Tjalve
Lisbeth Pedersen, IK Tjalve
Sprint Holta Invest:
Folake Akinyemi, SK Vidar
Mari Gilde Brubak, Malvik IL
Siri Eritsland, SK Vidar
Ezinne Okparaebo, IL i BUL
Elisabeth Slettum, IL Skjalg
Vibeke Brun, SK Vidar
Ida Bakke Hansen, IL Runar
Alisa Andersen, Steinkjer FIK
Irene Helgesen, IL Fri
Marte Jørgensen, IK Tjalve
Heidi Hessan Næss, IL Tyrving
Stine Tomb, SK Vidar
Benedicte Hauge, Kristiansands IF
Philip Bjørnå Berntsen, IK Tjalve
Eirik Tanberg, Sigdal FIK
Peter Osazuwa, IL i BUL
Per Magnus Solli, Nesbyen IL
Christian Settemsli Mogstad, Snøgg Friidrett
Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL
Henrik Johnsen, IK Tjalve
Jarle Hollund, IL Gular
Alexander Karlsson, IL Gular
Andres Andersen, Sandnes IL
Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer IF
Mauritz Kåshagen, Moelven IL
Alexander D. Winger, Moelven IL
Thomas Wiborg, Herkules Friidrett
Mangekamp:
Lars Vikan Rise, Nidelv IL
Hans Olav Uldal, IK Grane
Martin Roe, IL Fri
Katrine Haarklau, IL Gular
Henrik Johan Holmberg, Vik IL
Ove Lindekleiv, Sandnes IL
Lene Secher Myrmel, IL Fri
Frida Thorsås, UræddFriidrett
Vilde J. Svortevik, Laksevåg T&IL
Martine Bye, Ogndal IL
Hopp:
Høyde:
Brede Raa Ellingsen, IL Norna-Salhus
Kjølv Egeland, IL i BUL
Stine Kufaas, IL BUL
Øyunn Grindem, IK Tjalve
Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett
Jens Christian Andenæs, Fjellhug/Vereide IL

Katarina Mögenburg, IL Tyrving
Erlend J. Rønningen, IL i BUL
Kristoffer Nilsen, IL i BUL
Lengde/tresteg:
Margrethe Renstrøm, IK Tjalve
Oda Utsi Onstad, Fagernes IL
Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve
Christiane Gjerde, IL Norna-Salhus
Amalie Tefre Skage, IL Norna-Salhus
Mia Haave, IL Tyrving
Guro F. Andersen, Krististiansands IF
Vetle Utsi Onstad, IK Tjalve
Helene Hoven, IL Sandvin
Benedicte Abrahamsen,  IL Norna-Salhus

1.8 Mesterskapsarrangører

2009:
Hoved-NM: Lillehammer IF 				
(Stampesletta Stadion 31.7-2.8)
Hopp uten tilløp: Hedmark FIK (Stangehallen 28.2-1.3)
NM innendørs: Hedmark FIK (Stangehallen 28.2-1.3)
UM innendørs: Hedmark FIK (Stangehallen 30.1-1.2)
NM terrengløp korte løyper og stafett: Strindheim IL
(Kristiansten Festning, Trondheim 18.-19.4)
NM/UM stafett: Strandebarm IL 			
(Strandebarm Stadion 23.-24.5)
NM/UM mangekamp: IK Grane (Lunderød Stadion,
Arendal 23.-24.5)
NM motbakkeløp: Geiranger IL (Geiranger 13.6)
UM: IL Tyrving (Nadderud Stadion 28.-30.8)
NM junior: Bodø FIK (Mørkvedlia Stadion, 		
Bodø 14.-16.8)
NM veteraner: Moss IL (Melløs Stadion, Moss 21.-23.8)
NM halvmaraton: SK Vidar (Oslo Maraton 26.9)
NM terrengløp lang løype: Ullensaker/Kisa IL 		
(Jessheim 3.10)
NM maraton: GTI (Sola 21.4)
NM Ultraløp – 6 timer: Spiridon LLL (Trandum 22.8)
NM kappgang: Søfteland IL (Os 13-14.6)
2010:
Hoved-NM: Sandnes IL (Sandnes Stadion 20.-22.8)
Hopp uten tilløp: Hedmark FIK (Stangehallen 20.-21.2)
NM innendørs: Hedmark FIK (Stangehallen 20.-21.2)
UM innendørs: IF Hellas (Drammenshallen 12.-14.2)
NM terrengløp korte løyper og stafett: Tønsberg FIK
(Tønsberg 10-11.4)
NM/UM stafett: Steinkjer FIK (Guldbergaunet Stadion
22-23.5)
NM/UM mangekamp: Nidelv IL/Ranheim IL (Trondheim Stadion 10.-11.9)
NM motbakkeløp: Voss IL (Lønehorgi Opp 3.7)
UM: IL Molde-Olymp/Møre og Romsdal FIK (Molde
Stadion 3.-5.9)
NM junior: Ask Friidrett (Ravnager Stadion, 		
Askøy 6.-8.8)
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NM veteraner: Florø TIF (Florø Stadion 13.-15.8)
NM halvmaraton: GTI (Sola 15.5)
NM terrengløp lang løype: Bøler IL (Haraløkka 13.9)
NM maraton: SK Vidar (Oslo Maraton 27.9)

NM Ultraløp – 100km: FIK BFG Fana 			
(Bergen Ultra 10.10)
NM kappgang: Gloppen FIL (Sandane 4.-5.6)

2. Hovedinnsatsområder i
norsk friidrett i perioden
2.1 Toppidrett og utvikling

Innledning:
Det har vært en markant økning i aktiviteten i 2009 og
2010 innenfor avdeling for toppidrett og utvikling. Våre
utøvere fortsetter fremgangen som vi har opplevd fra
midten av 2000-tallet. Dette gjelder både i antall utøvere
som kvalifiserer seg til internasjonale mesterskap, men
også i medaljefangsten som er oppnådd her.
Statistikken viser at vi i U20 EM i 2009 hadde 31
deltakere, som totalt tok fire medaljer fordelt på to gull
og to sølv. Dette er den klart største troppen vi noensinne
har hatt med i et U20 EM, og vi tangerte også medaljerekorden fra 2007. I U20 VM i 2010 fikk vi med oss 13
utøvere, som var en nedgang fra 2008, hvor 19 utøvere
deltok. Men det positive her var at vi fikk med oss to
medaljer, fordelt på gull til Isabelle Pedersen og sølv til
Vladimir Vukicevic, som gjorde dette til vårt beste U20
VM noensinne. Det store navnet blant juniorutøverne
våre i 2009 var Karoline Bjerkeli Grøvdal, som tok med
seg hele tre europamesterskap for junior dette året. Hun
ble også velfortjent tildelt European Athletics Rising Star
Award dette året. Christina Vukicevic tok gullmedalje på
korthekk i U23 EM i 2009. Trude Raad vant slegge og
diskos i Døve-OL i 2009, resultater som gjorde henne til
kandidat til prisen som årets funksjonshemmede utøver
under Idrettsgallaen.
Det er gledelig å se at juniorutøverne som har deltatt i
U20-mesterskapene i 2009 og 2010 også er motivert for
videre satsning. Alt tyder på at vi får en rekordstor tropp i
U23 EM i 2011 med mange utøvere som kan kjempe om
gode plasseringer.
For å unngå at antall deltakere i internasjonale juniormesterskap skal reduseres eller variere betydelig,
er det en meget viktig oppgave for hele norsk friidrett
å kontinuerlig arbeide for å identifisere og følge opp
unge utøvere som ønsker å satse på friidrett. I en tid med
mange andre tilbud, må friidretten fremstå som en attraktiv idrett. Her gjør klubbene en god jobb, noe vi ser på
resultatene i dag. Klubbene må bistås fra sentralt hold i
dette arbeidet, som blant annet gjøres gjennom regionale
talentutviklingsprosjekt. Flere av disse er forankret i 	
miljøene rundt de fagansvarlige i friidrettsforbundet og 	
organiseres av kretsleddet.

Oversikt over regionale tiltak (tiltak på tvers av klubber
og/eller kretser)
Øvelsesgruppe
Sprint og hekk
Mellom- og langdistanse
Kast
Hopp
Mangekamp

2009
8
9
8
5
1

2010
8
8
10
5
1

De regionale prosjektene har noe ulik organisering og
hyppighet på treningene/samlingene. Antall deltakere varierer fra rundt 10 til over 20 avhengig av øvelse og sted.
Eliteutøverne har levert sterke resultater i 2009 og
2010. Av internasjonale prestasjoner kommer vi ikke
utenom Andreas Thorkildsen. Hans VM-gull i 2009 bidro til at han ble den første mannlige spydkasteren som
har vunnet alle de tre internasjonale mesterskapene EM
(regionalt), VM og OL. I 2010 forsvarte han sitt EM-gull
fra 2006 med å vinne spyd i EM i Barcelona. Dette var
for øvrig den eneste norske medaljen i dette mesterskapet, som allikevel ga oss mange gode finaleplasseringer.
Trond Nymark gikk inn til en sterk og velfortjent sølvmedalje i 50km kappgang i VM i Berlin i 2009. I EM
innendørs i Torino i 2009 tok Ezinne Okparaebo sølv på
60 meter.
Mange utøvere og gode resultater medfører betydelige
økonomiske kostnader. I løpet av denne tingperioden har
budsjettet til Toppidrett og utvikling økt med nærmere
3,5 millioner.
Norges Fri-idrettsforbund har sammen med Skiforbundet, Skiskytterforbundet og Orienteringsforbundet
engasjert seg sterkt innenfor problematikken som er
knyttet til ernæring og spiseforstyrrelser. Sammen har vi
startet prosjektet Sunn jenteidrett hvor vi bruker mye ressurser på å forebygge spiseforstyrrelser først og fremst
blant jenter.
Toppidrettsmodellen
Toppidrettsmodellen er utgangspunktet for hvordan
NFIF arbeider med prioritering av midler og tilrettelegging av arbeidet med våre beste friidrettsutøvere. 	
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Modellen er delt opp i en elitegruppe, mesterskapsgruppe, løftprosjekter og regionale tiltak. Det må nevnes at
Olympiatoppen (OLT) er en viktig bidragsyter med midler til toppidrett i NFIF.
NFIF inngår kontrakter med utøvere i Team DnB NOR
Elitegruppen, Team JobZone Elitegruppen Ungdom og
med Team DnB NOR Mesterskapsgruppen, hvor det er
flere underprosjekter.
Mesterskapsgruppen består av utøvere som har prestert
kravet til kommende års junior- og seniormesterskap,
samt enkelte utøvere med særlig potensial. Det avsettes
midler til medisinsk oppfølgning og internasjonal matching, samt at enkelte utøvere også får andre øremerkede
midler til å dekke utgifter i forbindelse med satsingen.
I 2009 var det 50 utøvere med kontrakt med NFIF og i
2010 var det 55 utøvere med kontrakt med NFIF.
Modellen gjennomgikk revisjon og ny modell ble
vedtatt mai 2009. Modellen ble ytterligere skjerpet våren
2010, slik at antall utøvere på kontrakt i 2011 vil bli redusert. Dette blant annet for å styrke satsingen på de beste
utøverne mot OL2012.
NFIF har kontrakt med alle fagansvarlige i utviklingsprosjektene og med trenerne til de fleste utøverne i elitegruppen.
Flere av fagområdene har løftprosjekter, som enten
ledes av fagansvarlig og/eller prosjektleder. Her gjennomføres det samlinger hvor talentfulle utøvere fra hele
landet inviteres til å delta sammen med sin personlige
trener. Løftprosjektene er viktige for utøver og trener, og
et godt tiltak for å skape en felles forståelse for hva som
skal til for å kunne prestere på et høyere nivå.
I 2010 var det syv ulike løftprosjekter som til sammen
stod for 24 ulike tiltak i form av treningssamlinger og
felles konkurranseopplegg. 125 ulike utøvere og 70 ulike
trenere deltok på minst ett av tiltakene.
Viktige tiltak
NFIF skal påvirke og tilrettelegge for utøvere og trenere.
Dette gjøres gjennom fire hovedarbeidsområder:
1)
Optimalisering
2)
Kvalitetssikring
3)
Medisinsk og fysikalsk oppfølging
4)
Internasjonal matching

Kvalitetsikring
De fagansvarlige har ansvaret for kvalitetsikring av treningsopplegget for utøvere som skal til internasjonale
mesterskap. Våre virkemidler for kvalitetsikring er:

Optimalisering
Med optimalisering mener vi at vi skal tilrettelegge for
at utøver og personlig trener har det primære til stede
som er nødvendig for å hevde seg i toppen i internasjonal
friidrett. Dette er kostnadskrevende og som medfører at
det kun er en liten gruppe utøvere som får tilbudet og
plasseres i elitegruppen. I 2009 var det 6 utøvere i elitegruppen og i 2010 økte dette til 7 utøvere i elitegruppen.
I Elitegruppen tilrettelegger vi for en individuell satsing
hvor vi ser på hva som må til for at den enkelte hever
seg til et høyere prestasjonsnivå. Vi stiller oss hele tiden
spørsmålet; hvordan øker vi sannsynligheten for at vi når
våre sportslige målsettinger?

Medisinsk oppfølging
Ove Talsnes fungerte som mesterskapslege under VM i
Berlin i 2009. Samme året tiltrådte lege Jostein Grimsmo som medisinsk ansvarlig i NFIF. Han ble avløst av
lege Ellen Moen 1. desember 2010. Med Moen som ny
medisinsk ansvarlig har også stillingsprosenten økt fra
20 til 40 %. Medisinsk ansvarlig har en viktig jobb for å
forebygge skader/sykdom, men også for å koordinere arbeidet når dette oppstår. Med økning i stillingsprosenten
styrkes arbeidet betraktelig her.
Fysikalsk forebyggende:
NFIF inngikk avtale i 2009 med fysioterapeut Vibeke
Røstad, hvor hun hver uke har vært tilgjengelig for utø-

1. Målsettingsdokument:
Hver utøver utarbeider sitt målsettingsdokument hvor
perspektivet er frem til påfølgende OL.
Det består av årlig hovedmål og delmål, samt forutsetninger for å nå disse.
2. Utviklingstrapp:
Målsettingsdokumentet brutt ned på inneværende år der
forutsetningene for å nå målet følges opp gjennom periodiske tester og målinger.
3. Mesterskapsoptimalisering.
Utøvere som er klar for internasjonale mesterskap skal gi
en grovskisse av trening de siste tre månedene inn mot
mesterskapet, de siste tre ukene før mesterskapet, endelig konkurranseplan, medisinsk oppfølging og fysikalsk
oppfølging.
4. Samlinger:
Utøvere, personlige trenere og fagansvarlige samles for
å diskutere hva som er gjort av arbeid, resultat av det og
hva som skal gjøres av arbeid i neste periode. Vi har samlinger i løftprosjektene som baserer seg på faglige temaer
innenfor området og vi har mesterskapssamlinger der fokuset er å være best mulig forberedt til mesterskapene.
5. Konkurranser:
Vårt viktigste verktøy for å kvalitetssikre utvikling.
6. Kontakt og oppfølging fra fagansvarlig:
Rapportering til fagansvarlig og oppfølging fra fagansvarlig skal gi utøver og personlig trener en part som kan
både være en samtalepartner når vi ønsker å få ny faglig
input, men også en med faglig spisskompetanse som skal
stille de korrekte spørsmålene og bidra til at vi holder oss
på ”stø kurs”.
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vere på Toppidrettssenteret. Røstads stilling (20 %) utløper etter OL2012. I tillegg har NFIF engasjert ytterligere
6-7 fysioterapeuter/massører i det fysikalske arbeidet
med kontrakts- og landslagsutøverne.
Internasjonal matching:
Det er i møte med konkurrenter som er akkurat litt bedre enn seg selv at våre utøvere utvikler seg. NFIF har
de siste årene reist med store grupper til internasjonale
innendørs stevner og internasjonale utendørsstevner. I
2009 og 2010 har en reist til Østerrike (Wien) og til Slovakia (Bratislava) for å få god konkurranse innendørs.
Hensikten med å dra med store grupper og med et støtteapparat på disse stevnene er:
•
Heve det sportslige nivået på utøveren.
•
Oppnå læring for utøveren gjennom å delta inter
nasjonalt; reise, sosialisering gjennom lagbyg
ging, forberedelser og konkurranse i fremmede 	
omgivelser.
•
Bygge relasjoner mellom utøverne slik at barri
erer er borte til fremtidige mesterskap.
•
Trene og skjerpe støtteapparatet, herunder lede
re og medisinsk personell.
I tillegg til dette så har vi sendt enkelt utøvere på blant
annet følgende stevner de to siste sesongene:
Innendørs:
•
Samsung Galan, Gøteborg
•
GE Galan, Globen/Stockholm.
•
Gent IAAF Grand Prix
•
German Meetings, Düsseldorf
•
Reykjavik Indoor Games
•
Florø Indoor
Utendørs:
•
Flanderns cup, Belgia
•
Rieti Grand Prix, Italia
•
Rovereto Grand Prix, Italia
•
German Meetings, Düsseldorf
•
Int. juniorstevne, Mannheim
•
Halle Werfertages, Halle
•
IAAF Meeting Madrid
•
Heusden, Belgia
•
Hengelo, Nederland
•
Super Grand Prix, Stockholm
•
Folksam Grand Prix-konkurranser i Sverige
•
Enkelte Golden/Diamond League stevner.
Flere av de beste utøverne våre har i tillegg managere
som ordner stevner rundt om i verden.
Vi ser viktigheten av å styrke de nasjonale konkurransene utover Bislett Games. Her er Florø Friidrettsfestival og Åpningsstevnet til SK Vidar viktige bidrag. Dette
arbeidet bør ytterligere videreføres de kommende årene
for å gi utøverne gode konkurranser og for å promotere
norsk friidrett nasjonalt.
For aktiv innsats henvises det til egen oversikt.

2.2 Barn og ungdom
Barn til og med 12 år
Hovedmål
Norsk friidrett skal rekruttere flere barn til gode aktivitetsmiljøer.
Gjennom blant annet prosjektene NCC Friidrettens
Dag, Friidrettsskoler, TineStafetten, Team Athletics Games så vektlegger vi varierte og utfordrende aktiviteter
som fremmer mestring og individuell utvikling. Stadig
flere barn velger å delta på de ulike prosjektene, som alle
har hatt en positiv utvikling de siste årene. Flere klubber
ønsker også å arrangere, som igjen betyr at flere barn vil
få mulighet for å delta.
Prosjektene er med på å skape sosiale miljøer preget
av idrettsglede, som er viktig for at barn ønsker å være
med videre. Derfor er vi opptatt av at prosjektene ikke er
en happening, men noe som skjer over en lengre periode.
NCC Friidrettens Dag, TineStafetten og Team Athletics Games er tre forskjellige og spennende konkurransetilbud for alle. Her møter barn friidretten på ulike
måter, hvor de kan konkurrere med seg selv og på lag.
Tilbudene er åpne for alle, uansett ambisjons- og funksjonsnivå. Vi markedsfører tilbudene med ekstra fokus
på funksjonshemmede.
Vi har ønsket å gjøre friidretten mer attraktiv i skolen,
og i denne perioden har vi satt ekstra fokus ut mot skolene. www.friidrettiskolen.no er en ny nettside hvor vi
forsøker å legge til rette for at flest mulig lærere bruker
friidrett i kroppsøvingstimene. I tillegg har vi utarbeidet
et friidrettsmerke hvor elever kan vise sine ferdigheter
ved å klare bestemte krav.
Ungdom 13-15 år
Hovedmål
Norsk friidrett skal arbeide målrettet for at flere ungdommer fortsetter i friidretten.
For å beholde flest mulig ungdommer i friidretten
er det viktig å skape attraktive trenings- og konkurransemiljøer. NCC-lekene er et tiltak for 13 og 14 åringer
som arrangeres tre steder i landet. Dette ser vi er et arrangement som er viktig for å beholde ungdommene i
idretten vår. Vi har den siste tiden satt ekstra stor fokus
på NCC-samlinger i for- og etterkant av lekene, og her
har kretsene gjort en kjempeinnsats, som har resultert i
en dobling i antall samlinger det siste året.
Regional satsning med å sende dyktige trenere ut i regionene og arrangere samlinger på tvers av klubbene har
vist seg å være en positiv utvikling for å skape attraktive
treningsmiljøer. Denne satsningen er utrolig viktig for at
flere ungdommer fortsetter i friidretten.
Et annet viktig moment for å beholde ungdommer, er
å vektlegge det sosiale aspektet. Med økt fokus på NCCsamlinger, regionale samlinger og større fokus på det
sosiale rundt arrangementene vektlegger vi det sosiale
aspektet.
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Utdanning for ungdom er et sentralt tema, og ved å gi
utdanningstilbud til motiverte ungdommer kan det være
med å beholde ungdommene lengre. Flere ungdommer
velger å ta trenerkurs, og vi ser på deltakerne som går på
kurs at mange av dem er ungdommer mellom 13 og 25
år. Egne kurs rettet kun mot ungdommer er også veldig
aktuelt, og vil bli en større satsning i neste tingperiode.
Unge ledere er også viktig for å gjøre organisasjonen
vårt mest mulig attraktiv å være en del av. Flere ungdommer har fått tilbud om å gå lederkurs gjennom norsk
idrett, for at de igjen skal bidra positivt tilbake i klubben
sin. For 2011 har Norges Fri-idrettsforbund fått midler
gjennom Gjensidigestiftelsen, og vil sette ekstra stort fokus på unge ledere i tiden fremover.
Norges Fri-idrettsforbund ønsker å ha mer fokus på
miljøskifte ved overgangene mellom grunnskole, videregående og høyskole. Dette er et fokus vi skulle ha jobbet
mer aktivt med i forrige tingperiode. Her ser vi at mange
ungdommer velger å slutte med friidrett, og dette blir et
viktig punkt å jobbe videre med i tiden fremover.

2.3 Mosjon

Mosjonsarbeidet i regi av Norges Fri-idrettsforbund har i
tingperioden vært motivert av flere forhold.
De gode, innarbeidede mosjonstiltakene som tidligere
ble gjennomført i regi av Norges Gang- og Mosjonsforbund har blitt videreført. Norges Fri-idrettsforbund har
fulgt opp mosjonsinitiativ fra Idrettsforbundet og fra
Kulturdepartementet og Helsedepartementet, og forbundet har vært opptatt av å være aktive på mosjonsbølgen
som de seineste årene har rullet over landet.
Mosjonsavdeling
Fra 11. august 2009 har Norges Fri-idrettsforbund hatt
egen mosjonsavdeling. Mosjonsadministrasjonen er
plassert på Idrettens Hus på Brann Stadion i Bergen. Avdelingen har helt fra starten vært bemannet med 2 medarbeidere i heltidsstillinger. Forbundets organisasjonssjef
har også deltatt i mosjonsarbeidet i et omfang tilsvarende
20 prosent stilling. For å styrke nettsidene har det blitt
gjort avtale om at forbundets organisasjonssjef fra februar 2011 skal bruke 25 prosent av sin arbeidstid på å
styrke mosjonssatsingen i Norges Fri-idrettsforbund.
Folkehelseprosjektet
På direkte initiativ fra Kulturdepartementet, og senere
aktivt fulgt opp av Idrettsforbundet, dro Norges Friidrettsforbund i april 2009 i gang folkehelseprosjektet
mosjon.com. Målsettingen med prosjektet er å skape lavterskelaktiviteter som kan bidra til at flere mennesker i
Norge blir fysisk aktive.
Virkemidlene for å skape mer aktivitet, har vært en
kombinasjon av tradisjonelle mosjonsarrangement og tilrettelegging for aktivitet gjennom utplassering av turmål
og nettinformasjon om hvor turmålene finnes og hvordan
man kommer seg dit. Nettsiden mosjon.com har i tillegg

til å spre informasjon om mosjon, blitt brukt til å innhente turtips fra brukerne. I løpet av vel et år, har i underkant
av 6.000 personer (tilsvarende 8-9 prosent av forbundets
aktivitetstall) registrert seg med egen profil på mosjon.
com, og på gode dager har inntil 20.000 mennesker vært
innom nettsiden for å lese artikler og laste ned treningsprogram. Folkehelseprosjektet støttes av Kulturdepartementet og Helsedepartementet med 2 millioner kroner 	
pr. år.
Mosjonsledere
Trenere og ledere i de tradisjonelle friidrettsklubbene har
bare i liten grad hatt kapasitet til å engasjere seg i mosjonsarbeidet. Det har derfor blitt igangsatt kompetanseutviklingstiltak for nye mosjonsledere i klubbene. På to
kurs i tingperioden har 18 mosjonsledere fått grunnlag
for å drive mosjons-og treningsgrupper i sine respektive
idrettslag.
Nissemarsjen
Nissemarsjen har både i 2009 og 2010 vært største enkelttiltak i mosjonsavdelingens regi.  I 2009 hadde Nissemarsjen til sammen 370 lokale arrangører og 23.340
deltakere. Tilsvarende tall i 2010 var 452 arrangører med
til sammen 28.818 deltakere.
89 av forbundets medlemslag var med som arrangører
av Nissemarsjen i 2009, og i 2010 fikk vi en økning til
108 engasjerte medlemslag. I tillegg til egne medlemslag
var 66 andre idrettslag med som arrangører av Nissemarsjen 2010.
Marsjen har god geografisk spredning med lokale varianter i 198 kommuner i 2009 og i 232 kommuner i 2010.
Barnas Turmedalje ble i 2010 oppnådd av 4.717 barn,
omtrent dobling av antallet i forhold til året før.
Terminliste
Mosjonsavdelingen har lagt ned mye arbeid i å dokumentere all gang- og løpsbasert mosjonsaktivitet i Norge,
både i eget forbund og i andres regi. Ved inngangen til
2011 har ledelsen i Norges Fri-idrettsforbund et ganske
klart bilde av hvor mye aktivitet som skapes og hvor omfattende deltakelsen i arrangementene er. Terminlistesituasjonen er utfordrende både med tanke på mange ulike
typer aktører/arrangører og de rent tekniske løsningene.
Det har blitt tatt initiativ til løsninger som innen rimelig
tid vil gi utøvere, medlemslag, kretser og forbund et system hvor stevneplanlegging, påmelding, resultatlister og
statistikk er integrert i et og samme system.
Både internt i organisasjonen og generelt i samfunnet
registreres en stadig økende interesse for helse, mosjon
og trening. En overveiende andel av Norges Fri-idrettsforbunds totale antall registrerte utøvere driver aktiviteten sin på stier og veier utenfor bane. Ytterligere et sekssifret antall mennesker deltar i gang- og løpsarrangement
utenfor bane i løpet av et år. Potensialet er stort både for
organisasjonsmessig vekst og for enda mer aktivitetsskaping.
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2.4 Kompetanse

Hovedmål
Norges Fri-idrettsforbund skal være kompetent.
For at Norges Fri-idrettsforbund skal være kompetent
er det veldig viktig å utdanne flere ledere, trenere og aktivitetsledere.
Når det gjelder trenerutdanning ser vi en positiv utvikling i antall aktivitetslederkurs, mens for ungdomstrenerkurset har vi en utfordring for å få flere til å gjennomføre.
Ved å ta aktivitetsleder- og ungdomstrenerkurs vil man få
Trener I kompetanse, og i denne tingperioden er det kun
86 trenere som har fått tildelt denne kompetansen. Det er
så mange som 374 aktivitetsledere som ikke valgte å gå
videre i trenerpyramiden. Dette sammen med punktene
under blir viktige prioriteringer i neste tingperiode for at
Norges Fri-idrettsforbund skal utdanne flere trenere:
- revidering av Trener 2 og 3.
- implementering av den nye trenerløypa til NIF vil bli en
viktig faktor for at vi skal utdanne flere trenere.
Utdanning av nye ledere har ikke hatt det fokuset
det burde i denne perioden. Norsk idrett har et utdanningsprogram for å utdanne ledere, men dette har vi ikke
fått klubbene til å satse på. Unge ledere har fått et større
fokus og her har flere ungdommer deltatt på lederutviklingsprogram gjennom NIF. Unge ledere vil også bli et
stort satsningsområde fra 2011, siden vi har fått ekstra
midler til et konkret prosjekt.
Kompetanseheving av trenere er viktig for at vi skal
beholde ungdommene i friidretten, og derfor ønsker vi
å inspirere trenere til kontinuerlig kompetanseheving.
Dette gjøres ved at trenere får tilbud om å ta trenerkurs,
uformell kompetanseheving gjennom regionale samlinger og at enkelte trenere får delta på seminarer/konferanser i utlandet.
Økt fokus på kompetanseflyt mellom treningsmiljøene
er viktig for å gjøre organisasjonen kompetent. Regional
utvikling ved at sentrale trenere reiser ut til regionene er
noe vi har satset på den siste tiden. Her samles utøvere og
trenere på tvers av klubbene, hvor det overføres uformell
kompetanse ut til klubbtrenerne. Spydtrenerprosjektet ledet av Åsmund Martinsen er et godt eksempel på et av
virkemidlene som gir en uformell kompetanseheving for
deltakerne. Et tjuetall trenere har deltatt på jevnlige samlinger, og tilbudet har gått til spydtrenere i hele landet. Å
samle trenere til diskusjon og foredrag, er både en effektiv måte å nå trenere som er virksomme nå, og kan gi en
form for mesterlæring ved at de mest erfarne deler av sin
kunnskap mens de ferske bidrar med sin nysgjerrighet og
nytenkning. Prosjektet fortsetter i 2011.
Organisasjonsutvikling er sentralt for at Norges Friidrettsforbund skal gi barn og ungdom et godt idrettstilbud. De siste årene har vi satt fokus på klubben i sentrum
og gjennomført mange klubbutviklingsprosesser lokalt i
klubbene. Dette er et verktøy for å hjelpe klubbene til
å fungere bedre, og her ser vi at satsningen har hatt en
positiv utvikling.

Skolering av kurslærere er sentralt for at vi skal gi
klubbene tilbud om utdanning. Årlig arrangeres det samlinger og kurs for å utdanne nye, og videreutvikle de vi
allerede har. Det er viktig for kurslærere å møtes for å
jobbe sammen for å bli enda bedre.
Utdanne nye dommere og arrangører er viktig for å
beholde barn og ungdom i friidretten. I denne perioden er
det jobbet med utarbeidelse av e-læring for å få flere til å
ta dommerutdanning. Dette kurset vil bli satt større fokus
på i neste tingperiode, og håper det kan være med å få
flere ungdom til å ta dommerutdanning. Arrangementsutvikling har ikke hatt det fokuset det burde i denne tingperioden. Gode arrangement er viktig for at opplevelsen til
barn og unge blir bra, derfor bør dette blir et mer sentralt
satsningsområde i neste periode.
Implementering av friidrett for funksjonshemmede i
kurspyramiden er godt i gang. Friidrett for funksjonshemmede er blitt en del av aktivitetsleder- og ungdomstrenerkurset, og vil bli det samme når vi nå reviderer Trener 2
og 3. Det er også utarbeidet et pensumhefte med tips og
ideer.
Ved å etablere et samarbeid med de regionale høgskolene om faglig utviklingsarbeid vil organisasjonen
bli enda mer kompetent. Dette har ikke blitt prioritert i
denne perioden, men vil bli satt

2.5 Anlegg

Norges Fri-idrettsforbund har i tingperioden arbeidet for
å synliggjøre betydningen av anleggsplanlegging og anleggsutvikling. Utvikling av friidrettshaller har hatt hovedprioritet.
Styret har konsentrert sitt politiske arbeid mot tre
mål. Utvikle Friidrettshallmodeller, påvirke utbyggere
til å realisere nye friidrettshaller slik at vi har nasjonal,
geografisk dekning og styrke friidrettenes bevissthet om
å delta aktivt i kunstgressdebatten i sine 			
respektive idrettsråd.
Sentralstyret var representert med 3 medlemmer på
den historiske åpningen i vår første Friidrettshall på Ranheim høsten 2010. Dette ble den første av hallene som
blir realisert med ekstrahjelp fra Kulturdepartementets
programsatsingsmidler. Denne hallen fikk de store innendørsmesterskapene i 2011. Neste Tingperiode vil bli innledet med at 3 haller står klar innen innendørssesongen
2011-2012. Sandnes står klar i april, Steinkjer og Bergen
i løpet av sommeren. Haugesund kan i tillegg rekke deler av neste innendørssesong. Med 5 haller er forbundet
halvveis i sitt arbeid med å innfri målet i strategisk plan.
Norges Fri-idrettsforbund vil berømme det lokale arbeidet idrettslag, idrettsråd og lokale politikere har gjort i
disse byene som har satset på Friidrettshaller. Det er de
som har gjort det mulig at vi i løpet av et år får realisert
Friidrettshaller verd nesten en halv milliard kroner.
Norges Fri-idrettsforbund har gjennomført tre Friidrettshallforum siden 2009. Friidrettshallforum i 2009
og 2010 ble arrangert på Ullevaal med representanter for
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aktuelle friidrettshallutbyggere. Forumet ble i 2011 arrangert i Ranheimhallen. 10 utbyggere har vist interesse
for å delta. Fokus har vært planlegging, gjennomføring
og drift av friidrettshaller. Sentralstyret ønsker at vi som
forbund skal utvikle kompetanse sammen, som kan brukes for framtidige utbyggere. Slik får vi bygget haller
som bygges etter friidrettens behov og tilpasset utbyggers økonomi.
Norges Fri-idrettsforbunds administrasjon og sentralstyre har holdt nær kontakt med hallprosjektene i
Haugesund, Sandnes , Bergen, Steinkjer  og Trondheim.
I perioden har flere meldt sin interesse. Hvam og Bærum har foretatt befaringer og holdt en tett dialog. All
hallutbygging må fundamenteres på lokalt engasjement.
Sentralstyret har jobbet for at Kulturdepartementet skal
prioritere ekstramidler til å realisere de ti første hallene.
Sentralstyret har deltatt aktivt i politisk arbeid for å
sikre friidrettens plass på stadionanlegg. Av aktuelle saker kan nevnes Seimsmyrane i Bergen og Kvåle stadion
i Sogndal. Det lokale idrettsråd viser her sin betydning.
Norges Fri-idrettsforbund konstaterer at Seimsmyrane
stod ferdig sommeren 2011, med gresset i behold. Forbundet har vært involvert i flere debatter der friidretts posisjon på stadionanlegg har vært truet. I enkelte områder
har anlegg som brukes til KM, vært truet.
I møter med lokale politikere og byggansvarlige har
friidrettspresident, generalsekretær og anleggsansvarlig i
sentralstyret, Kalle Glomsaker, deltatt for å understreke
betydningen av lokalt ansvar for bygging av friidrettsanlegg.

2.6 Marked

Markedsituasjonen har i perioden vært stabil for forbundet trass finanskrise. I 2009 var det spennende da flere
av de store avtalene utløpte og skulle reforhandles dette året. Norsk friidrett var styrket med flere profiler og
gode idrettsprestasjoner samtidig som etterdønningene
av finanskrisa bidrog til kostnadskutt og forsiktighet i
næringslivet. Dette var uheldig timing for friidretten og
bidrog nok til at avtalens nivå kanskje ble lavere enn det
ellers ville vært. Samtidig har alle våre samarbeidspartnere blitt med oss videre så omdømme til norsk friidrett
er godt.
Begrensinger på muligheter for profilering i internasjonal friidrett reduserer dessverre fortsatt noe av
salgspotensialet. NFIF har jobber internasjonalt for at de
nasjonale særforbund skal kunne ha reklame på konkurransedrakt i VM. Vi mener også at det skal kunne profileres flere sponsorer på konkurransedrakt i internasjonale
stevner, uten at vi har nådd frem så langt. Norsk friidretts
utvikling med stadig nye profiler som hevder seg internasjonalt gir håp om at vår markedsinntekter kan økes de
neste årene.
DnB NOR er som før vår største og viktigste samarbeidspartner og generalsponsor, den nye avtalen løper ut
2012. De største avtalene rundt 1 million kroner i året er

Tine, Puma, Necon, Jobzone, Holta Invest og NCC. Vi
må rette en ekstra stor takk til Kjetil Holta som i flere
år har sponset forbundets sprintsatsing med et betydelig
beløp uten å kreve mye profilering tilbake, fotballen har
mange rike onkler, men her har også friidretten sin gode
hjelper. Vi takker også Friidrettens Venner for støtte til
prosjekter og arrangement til friidretten i mange år.
Ved utgangen av 2010 hadde Norges Fri-idrettsforbund følgende sponsorer/samarbeidspartnere som har
bidratt økonomisk:
DnB NOR
Tine
Puma
Necon
Jobzone
Holta Invest
NCC
Hyundai
NRK
Bakers
SAS
Maxim
Rica
Avogtil
Enwa
Friidrettens Venner

2.7 Økonomi

Friidrettstinget i Førde i 2009 vedtok et rammebudsjett i
balanse både for 2010 og 2011.
Budsjett og regnskap 2009
Landsstyret vedtok et budsjett for 2009 med et underskudd på kr 1 023 500.-. Inntektssiden i budsjettet ble økt
fra rammebudsjettets med vel 4 mill. til kr 25 650 000.
Dette grunnet positive endringer i størrelsen i flere inntektsposter. Økte inntekter muliggjorde også en økning i
aktivitetsnivået, og som i tillegg ble økt utover dette fordi
organisasjonen stod ovenfor flere ressurskrevende utfordringer. Dette medførte at rammebudsjettets underskudd
for 2009 på kr 10 000 ble økt til kr 1 023 500 i budsjettet
for 2009.
Regnskapet for 2009 viser et overskudd på kr 1 040
409. Egenkapitalen 31.12.09 var på kr 15 247 885, som
utgjør 66% av totalkapitalen. En ytterligere økning på
inntektssiden på litt over 9 mill. fra budsjettet til kr 34
665 562, og en ikke tilsvarende økning av kostnadssiden
forklarer i hovedsak at budsjettert underskudd ble til et
regnskapsmessig overskudd. Mesteparten av økningen i
inntektene skyldes økning i offentlige tilskudd hvor sammenslåingen med Norges Gang- og Mosjonsforbund på
tinget i Førde bidro vesentlig her. I tillegg økte diverse
inntekter og samarbeidsavtaler betydelig.
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Budsjett og regnskap 2010
Landsstyret vedtok et budsjett for 2010 med et underskudd på kr 1 420 000. I forhold til rammebudsjettet ble
budsjettets inntektsside økt med nesten 6 mill. til kr. 34
220 000. Dette grunnet økning i offentlige midler og
samarbeidsavtaler. Med bakgrunn i fortsatt å få satt i
gang/gjennomført ressurskrevende tiltak, og at det i 2009
ble et overskudd som økte egenkapitalen, i stedet for et
budsjettert underskudd, fremla styret et budsjettforslag
ovenfor landsstyret med et underskudd på kr 1 420 000 i
forhold til rammebudsjettet i balanse.
Regnskapet for 2010 viser et overskudd på kr 92 194.
Egenkapital 31.12.10 er på kr 15 340 079 som utgjør
65% av totalkapitalen. Noe økning i offentlige midler og
i diverse inntekter gjorde spesielt til at inntektssiden fra
budsjettet økte med nesten 1,5 mill. til kr 35 657 291.
Ettersom kostnadssiden økte i langt mindre grad ble det
også for 2010 et regnskapsmessig overskudd.
Generelt for økonomien i perioden
Gode rapporteringsrutiner og jevnlig regnskapsoppfølgning gjør at styret mener å ha hatt god kontroll over økonomien gjennom perioden. Selv om aktivitetsnivået har
økt betydelig fra forrige periode, har styret vært passelig
med ikke å øke kostnadssiden før endringer på inntektssiden har gitt rom for dette.
Styret har lagt vekt på å følge retningslinjene gitt i
strategisk plan. I budsjettarbeidet med et mest mulig realistisk inntektsbudsjett med i hovedsak ”sikre” inntekter,
og et budsjettert resultat som skal sikre en fortsatt egenkapital over tid på minst 10 mill.
Driftsresultatene både for 2009 og 2010 viser et aktivitetsnivå og kostnadsforbruk i norsk friidrett som er
noe høyere enn inntektene fra driften. I 2009 et driftsunderskudd på kr 699 866 og i 2010 på kr 1 027 252, men
likevel langt under halvparten lavere enn hva som var
enn budsjettert med. At det endelige resultat for 2009 og
2010 likevel viser overskudd skyldes høye finansinntekter begge årene.
Ved inngangen til perioden var det noe fokus på hvilke
økonomiske konsekvenser sammenslåingen med Norges
Gang- og Mosjonsforbund kunne få for organisasjonen.
Så langt kan det fastslås positivt for økonomien, men her
det er fortsatt utfordringer for organisasjonen i å utnytte
det potensialet sammenslåingen ga oss.
I 2009 utløp to av våre store daværende avtaler med
DnB NOR og Jobzone. Begge har fornyet sponsoravtaler
ut 2012. I tillegg har vi fått inn Hyundai som sponsor.
Videre har vi avtaler ut 2012 med Necon, NCC, Holta
Invest, Puma, Bakers og NRK. Summen av disse avtalene utgjør en stor andel av vår inntektsside.  Norges
Fri-idrettsforbund ser det viktig å profilere seg på en
slik måte at vi fremstår som en solid og attraktiv samarbeidspartner i sponsormarkedet. Dette av betydning for å
kunne få etablert gunstige avtaler av langvarig karakter,
som igjen gir forutsigbarhet på inntekstsiden. De fleste

og største av avtaler utløper ved utgangen av 2012. Dette
kan kanskje oppfattes som å gi noe fremtidig usikkerhet
på inntektssiden, men samtidig gir det oss også muligheter avhenging av hvor attraktiv norsk friidrett evner å
fremstå som samarbeidspartner for aktuelle sponsorer.
Overføringer i form av offentlige midler har økt betydelig i perioden. Dette er midler som har gjort at Norges
Fri-idrettsforbund har kunnet øke aktivitetsnivået betraktelig i perioden. Økonomiske ressurser brukt til å videreføre og sette i gang nye tiltak på ulike felt av stor betydning for organisasjonens vekst og utvikling.
Også i kommende periode vil Norges Fri-idrettsforbund stå ovenfor mange ressurskrevende utfordringer på
ulike områder. Selv om økonomien per dato må karakteriseres som svært god, må det fortsatt jobbes målrettet på
økonomisiden med å sikre finansiering av et aktivitetsnivå som kan ivareta en videre idrettslig og organisatorisk fremgang og utvikling på en betryggende økonomisk
måte. Med en egenkapital som i perioden har økt med litt
over 1 mill. og nå ved inngangen av 2011 er på vel 15
mill., har Norges Fri-idrettsforbund en solid økonomisk
plattform videre fremover til å kunne takle de økonomiske utfordringer som måtte komme.

2.8 Administrasjon

Sentraladministrasjonen er lokalisert på Ullevaal Stadion
og har i perioden hatt en stabil stab med få utskiftinger og
endringer. Det er fra 2009 etablert en mosjonsavdeling i
Bergen med Dag Gaassand som leder og Arild Fotland
som mosjonsmedarbeider. Trond Knaplund sluttet som
utviklingsansvarlig i 2009 og Veslemøy Hausken ble tilsatt som ny utviklingsansvarlig fra september dette året.
Trond Håvard Brunes har fra 2009 gått fra 50 % engasjement til 100% stilling som organisasjonssjef. Bente
Holsing ble ansatt som administrasjonssekretær i 2010. (i
svangerskapspermisjon i 2011). Olav Magne Tveitå var
50% engasjert som ansvarlig for regionale sportslige aktiviteter frem til oktober 2009. Tor Eivind Fagereng har
vært engasjert i 20% stilling som prosjektmedarbeider på
prosjektet Friidrett i skolen frem til 31.12.2010. Tonje L.
Antonsen var ute med fødselspermisjon i 2010 og Charlotte Svendsen vikarierte for henne.
Bemanningen i kretsene har også vært stabil og god.
Det har vært en periode med mindre utskiftinger av kretsansatte enn perioden forut, noe vi tror blant annet større
fokus og satsning på kretsene. Unni Helland gikk av med
pensjon i 2010 og Espen Krog ble ansatt som ny utviklingskonsulent i Akershus Friidrettskrets. Tor Ingvar
Njerve gikk av ved pensjonsalder høsten 2010 og Finn
Kollstad ble ansatt som ny daglig leder i Vest – og Aust
Agder. Stillingsprosentene i kretsene varierer ut i fra den
enkeltes krets sin økonomi. Regiontilskuddet går fortsatt
uavkortet til kretsene for å kunne styrke stillingene best
mulig.
Det er mange oppgaver for en relativt liten admi-
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nistrasjon. Størrelsen på administrasjonen må hele tiden
vurderes i forhold til bruk av ressurser på aktivitetene.
Prosjektengasjement har også vært brukt for å gjennomføre tidsavgrensede tiltak. Lokalene til sentraladministrasjonen er 162.5 m2. Nåværende husleiekontrakt går frem
til 1. juli 2019.
Kretsansatte er lokalisert på Idrettens Hus i fylkene
sammen med Idrettskretsen og/eller noe bruk av hjemmekontor.
Samholdet og lagfølelsen mellom sentraladministrasjon og kretsadministrasjon oppfattes som godt, noe som
også undersøkelser har vist.

2.9 Organisasjon

Det er satt økt fokus på arbeid med organisasjonen i
Tingperioden gjennom flere tiltak. Størst prioritet i perioden har en økt satsning på kretsleddet vært gjennom
flere samlinger for både ansatte og kretsledere, samt tiltak for å sikre mer enhetlig profil og jobbing i hele organisasjonen. Kretsene har blant annet fått nye websider
som har lik funksjonalitet og utforming for alle kretser.
Det arbeides videre med en større samordning og forenkling av terminlistearbeidet og det er laget felles rutiner på
arbeidet med Idrettsregistreringen som er felles for alle
kretser.
Flere kretser har i perioden gjennomført egne kretsutviklingsprosesser hvor man har sett på styrker, utfordringer og muligheter i den enkelte krets.
Større satsning på klubbutvikling har sørget for at aktiviteten er blitt revitalisert i flere klubber.
I Tingperioden har det vært jobbet aktiv med i å implementere kappgang i organisasjonen og etablert en større
mosjonssatsning. Mosjon har vært tema i flere sammenhenger i perioden. Det viser seg å være noe krevende å
inspirere den ”tradisjonelle friidrettsbevegelsen” til å
gripe mosjonsmulighetene så raskt som ønsket, men vi
ser i løpet av perioden at stadig flere klubber ser både
muligheter og potensiale i å skape mosjonsaktiviteter.  
For vår organisasjon anses dette som viktig å lykkes med
for å styrke klubbene og for å kunne gi et godt tilbud til
alle som vil drive friidrettsaktivitet uavhengig av ambisjonsnivå.
Det er gjennomført egne klubbutsendinger til klubbene med relevant materiell og informasjon med hensikt
å skape tettest mulig dialog mellom organisasjonen og
klubbene. Fra Forbundets side har vi særlig innenfor mosjon hatt jevn korrespondanse med klubbene mens kretsene har den daglige og operative kontakten knyttet til
alle kretsenes arbeidsområder. Det er satt noe mer fokus
på klubbenes medlemsfordeler ved å være tilknyttet organisasjonen i dette arbeidet. Dette er et arbeid som ønskes forsterket i tiden som kommer.
I forbindelse med kretsting har det blitt delt ut hedersbevisninger til tillitsvalgte etter innstilling fra kretsene.
Idrettsregistreringen – antall medlemmer og klubber

Utviklingen av medlemmer 2002 - 2010
2002: 52 921
2003: 54 057
2004: 55 854
2005: 46 353
2006: 46 462
2007: 46 342
2008: 47 674
2009: 66 578*
2010: 71 043**
* Fra 2009 inkludert Norges Gang-og Mosjonsforbund
** Tall pr. 18.2.2011 – Tallene er ikke endelige.
Utviklingen av antall klubber 1993 - 2010
1993: 922
1995: 875
1997: 820
1999: 790
2001: 566
2002: 661
2003: 717
2004: 721
2005: 731
2006: 705
2007: 719
2008: 717
2009: 844*
2010: 834**
* Fra 2009 inkludert Norges Gang-og Mosjonsforbund
** Tall pr. 18.2.2011 – Tallene er ikke endelige.

3. Styreoppnevnte utvalg
3.1

Anleggsutvalget

Utvalgets sammensetning: Kalle Glomsaker, Sentralstyret/Mandal & Halse IL (leder), Kjellaug Eik, Vågsbygd
IL (leder anleggskontrollutvalget), Johnni Håndstad, IL i
BUL Tromsø, Runar Tyssebotn, IL Bjarg. Administrasjonens representant har vær teknisk konsulent Ole Petter
Sandvig, IK Tjalve.
Utvalgets mål:
er å bidra til å øke friidrettsaktiviteten gjennom å stimulere til flere og bedre anlegg, sertifisere og sikkerhetsklarere eksisterende anlegg, veilede i drift og vedlikehold og
profilere friidretten i de kretsene vi besøker.
Det har lenge vært kontrollutvalgets ønske at anleggsbefaringene knyttes opp mot fagkonferanser i kretsenes
regi. Anleggsbefaringene er en viktig kunnskapsformidling og en nødvendig og god kontakt opp mot banemannskap, politikere og friidrettens administrasjon. Samtidig legges grunnlaget for en målrettet anleggspolitikk
der fagområdene anlegg og drift bør være nært knyttet
sammen. Det drøftes i øyeblikket hvordan et slikt befa-
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ringsopplegg kan gjennomføres med den begrensede tid
utvalget har til rådighet og det antall anlegg som må besøkes innenfor en turnus på 8 år. Utvalget mener at den
befaringsform vi har nå er hensiktsmessig og vil i kommende periode videreføre den,
Utvalgets arbeid:
Det er i alt 121 fullverdige friidrettsanlegg med kunststoffdekke med 6 eller flere baner, 22 friidrettsanlegg
med kunststoffdekke med færre enn 6 baner, 2 Friplassen, 51 nærmiljøanlegg/delanlegg, 1 friidrettshall, 13
andre haller med rundbane og 58 anlegg uten rundbane.
Utvalget gjennomfører to 2-dagers befaringer årlig
- fortrinnsvis vår og tidlig høst. Befaringene legges opp
i samarbeid med Friidrettskretsen og fylkeskommune,
kommuner, idrettslag, anleggseiere og politikere inviteres til å delta på befaringene. Mange møter opp og bidrar
til gode diskusjoner om både aktivitet, anleggspolitikk 	
og drift.
En fyldig rapport med anbefalinger, detaljert anleggsbeskrivelse og en god bildedokumentasjon av banens
tilstand sendes de respektive deltakere og Kulturdepartementets idrettsavdeling. I tillegg inneholder rapporten en
orientering om hvem som er i anleggsutvalget, hvordan
vi er organisert, hva sertifisering av friidrettsbaner omfatter og hvilke konsekvenser det har hvis sertifisering ikke
oppnås. Utvalget mener dette både er en viktig del av vårt
informasjonsansvar og imøtekommer det kontaktbehovet
som vi møter ved befaringene.
Utvalgets arbeid i perioden:
Det er i perioden gjennomført befaring av i alt 38 anlegg, 10 anlegg i Møre og Romsdal, 5 anlegg i Østfold,
5 anlegg i Hedmark, 8 anlegg i Nordland og 4 anlegg i
Telemark og 6 anlegg i Vestfold. Rapport er sendt de respektive deltakere. De fleste anlegg er sertifisert eller er i
gang med utbedringer i tråd med gjeldende krav.
Vi har også deltatt i følgende faglige prosjekter:
•
Landskonferanse Bad, Park og Idrett - Skien 	
2009:- Presentasjon av friidrettens utfordringer 	
på anleggssiden med bakgrunn i våre 		
anleggserfaringer.
•
Utarbeidelse av informasjonsblad om renhold 	
og annet vedlikehold av kunststoffdekker for 	
friidrett, i regi av FAGUS (faglig 		
utviklingssenter for grøntanleggssektoren) 	
juni 2010.
•
Utarbeidelse av ny standard for drift og 		
vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg,
	 NS3420 ZJ, i regi av  SN (Standard Norge) 	
2011.
•
Utvikling av lærebok for driftsoperatør idretts
anlegg, i regi av SOA (senter for opplæring i 	
anleggsgartnerfaget) og Bad, Park og Idrett.
.

3.2 Barne og Ungdomsutvalget

Utvalgets sammensetning: Helga Reigstad, Sentralstyret/Osterøy IL (leder), Ingrid Ness Rolland, Sentralstyret, Sentralstyret/IK Tjalve (ungdomsrepresentant), Dag
Kåshagen, Moelven IL, Atle Aaltvedt, FIFUK/Minerva
IS, Karin Eftedal, Administrasjonen, Tonje L. Antonsen
(2009), Administrasjonen og Charlotte Svensen (2010),
Administrasjonen.
Utvalget har hatt 3 møter i 2009 og 3 i 2010.
Utvalgets arbeid:
2009
Norges Fri-idrettsforbund har i 2009 hatt stor fremgang
på samtlige prosjekter blant barn og unge. Spesielt ønsker vi å trekke frem at klubbprosjekter som Friidrettens
dag, oppfølging TineStafetten, Team Athletic Games og
NCC-samlinger som er godt etablerte, men gjennom nytenking og utvikling ser vi en stadig vekst i antall deltakere. Tiltakene viser seg å være viktig for rekrutteringen
til klubbene i Norges Fri-idrettsforbund.
Norges Fri-idrettsforbund har også hatt et ønske om
å møte skoleverkets ønske om inspirasjon og kunnskapsløft innenfor friidrett. Gjennom stadig hyppigere kurs i
skolene, og forarbeid med nettside og allsidighetsmerker
så vi fram til et nytt år.
Arbeidet med integrering av funksjonshemmede får
stadig større fokus i organisasjonen. Dette skyldes blant
annet de tiltakene som er gjort på bevisstgjøring og kompetanseheving. Siden september 2009 har vi delt opp stillingen barn, ungdom, integrering og kompetanse slik at
en person er delegert arbeidet integrering.
Organisasjonen er stolt av å kunne rapportere om gode
ungdomstiltak. Ungdomskomiteen er velfungerende, og
arrangerte også i 2009 Sommerleir. Det er brukt ressurser
på å utvikle eksisterende tiltak for å møte ungdommenes
ønske om et mer ungdommelig preg på friidretten. I tillegg ser vi en økning i antall ungdom som tar aktivitetslederkurs for barnefriidrett.
Satsningen på klubbutvikling gjennom skolering av
klubbveiledere og samlinger har gitt resultater. Flere
klubber ser nytten av startmøter, og det har vært 50 besøk i 2009. Dette er en femdobling fra året før. I tillegg
til de 10 klubbene som har blitt spesielt fulgt opp som
NCC-klubber.
2010
De siste årene har Norges Fri-idrettsforbund hatt en god
vekst i aktivitetstallene, veksten fortsatte også i 2010. Fusjonen med gang- og mosjon med igangsetting av gode
tiltak, skolesatsning og nytenkning på allerede eksisterende prosjekter er noen av grunnene til denne veksten.
Spesielt gledelig er veksten på det vi ser som gode
rekrutteringsarenaer der prosjekter foregår i klubben eller i nær tilknytning til klubben. Dette gjelder både godt
etablerte prosjekter som Friidrettens dag, Friidrettsskoler, skolefriidrettsdager, kretssamlinger og Nissemarsjen.
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I 2009 startet vi arbeidet mot skole knyttet til klubben
i nærmiljøet gjennom nettsiden www.friidrettiskolen.no,
utarbeidelse av merker og lærerkurs. I 2010 har vi sett
en enorm aktivitet i skolen. Resultatene er femdoblet i
forhold til målsetningen, og vi har sett at ved enkle grep
og god informasjon til lærerne når resultater.
Også på tiltak for integrering av funksjonshemmede
ser vi en vekst, og det har vært en økning på samtlige arrangement rettet mot målgruppen. Flere har gått på dommerkurs og man har engasjert flere trenere og utøvere.
Det har også blitt holdt langt flere stevner i år.
Flere barn inn i friidretten, og færre ungdom ut sier
vi. Dette krever også en helhetstenkning på tiltak som
iverksettes mot ungdommene. Organisasjonen er stolt av
å kunne rapportere om gode ungdomstiltak. Det var også
svært gledelig å se deltakelsen på kappgang under årets
NCC-leker. For første gang var kappgang satt opp som
en egen øvelse i ungdomsstevne i regi av Norges Friidrettsforbund, og deltakelsen var god. Flere ungdommer
har også deltatt på kurs i løpet av året.
Ungdomskomiteen er velfungerende, og arrangerte
også i 2010 Sommerleir. Det er brukt ressurser på å utvikle eksisterende tiltak for å møte ungdommenes ønske
om et mer ungdommelig preg på friidretten. I tillegg ser
vi en økning i antall ungdom som tar aktivitetslederkurs
for barnefriidrett.
Satsningen på klubbutvikling gjennom skolering av
klubbveiledere og samlinger har gitt resultater. Flere
klubber ser nytten av startmøter, og vi har også satt fokus
på at kretsene skal gjennomføre denne prosessen. Dette
har resultert i at over halvparten av våre kretser gjennomførte dette.
Norges Fri-idrettsforbund kan rapportere at vi samlet
sett har nådd målene med å rekruttere flere barn til gode
aktivitetsmiljøer og arbeide for at flere barn og ungdom
skal fortsette.
Tiltak

TineStafetten
Oppfølgingstiltak
TS
NCC Friidrettens
Dag
Friidrettens Dag i
skoler*
Friidrettsskole
Team Athletics
Games
NCC-samlinger

Ant.
delt.
2009
91650
5285

Ant.
arr.
2009
239
12

Ant.
delt.
2010
93420
3875

Ant.
arr.
2010
240
12

14225

102

13615

94

21510

103

7815
2507

94
12

8228
2600

103
19

679

24

864

45

*Nytt prosjekt i 2010

3.3 FIFUK –
Friidrettens Ungdomskomité

FIFUK har i perioden hatt følgende medlemmer: Tormod
Tvare, IL Forsøk (leder), Ingrid Ness Rolland, IK Tjalve,
Vibeke Sletten. T&IL Hovding, Atle Aaltvedt, Minerva

IS, Christian Bue, IL Korlevoll-Odda, Mari Strange Øya,
Urædd Friidrett
Fra administrasjonen har barne- og ungdomsansvarlig Tonje L. Antonsen vært ungdomskomiteens
kon¬taktperson og vært tilstedet på noen møter. Det siste
året har Charlotte Svendsen vikariert for Tonje.
Det har vært avholdt 5 styremøter i denne perioden.
FIFUK har også hatt mye uformell kontakt og medlemmer har møttes på diverse stevner, kurs og arrangementer. Ingrid Ness Rolland har vært medlem av sentralstyret
hele perioden.
Hovedarbeidsområder 2009-2011
Ungdomsnettverk
En viktig arbeidsoppgave for ungdomskomiteen er å
engasjere og få kontakt med ungdommer i hele landet.
Det er derfor essensielt at vi klarer å opprettholde et ungdomsnettverk av engasjert friidrettsungdom fra nord til
sør. Etter som nye ungdommer stadig må engasjeres er
dette noe som stadig må jobbes med. Vi forsøker å opprettholde og utvide nettverket ved å engasjere ungdommer som som¬merleirledere, som deltakere på speakerskolen og ved å arrangere ungdomssamlinger.
Ungdommens 6. friidrettsting arrangeres i januar 2011.
Markedsføring
Facebook har fungert som vår viktigste informasjonsside
i perioden som har gått. På facebooksiden vår prøver vi
å legge ut informasjon om vårt arbeide og aktuelle saker
for ungdomsfriidretten.
FIFUK har også vært representert på de største ungdomsstevnene som NCC-lekene og UM ute og inne. Her
har vi blant annet bidratt med å holde taler og også vært
delaktige i speakertjenesten en rekke ganger.
Sommerleir
Det har vært arrangert to sommerleirer i inneværende periode. Den tradisjonelle NCC Sommerleir på Rena ble
arrangert for 12. gang i 2010. Konseptet fungerer meget godt og er det største prosjektet FIFUK driver. Det er
utrolig moro for oss som arrangerer å se at interessen og
deltakelsen er så stor som den er etter 12 år.
Arrangementet samler godt over hundre deltakere
fra hele landet og tretten ungdomsledere. Leiren består
av trening, sosialt samvær, temaforedrag og mye annen
moro og festlige aktiviteter. Gjennom tolv år tør vi påstå at sommerleir er et av arrangementene Norges Friidrettsforbund kan være desidert mest stolt av. Atmosfæren rundt leiren er unik og vi vet at mange av deltakerne
får ekstra motivasjon til å drive med friidrett gjennom
leiren.
ScandiCamp
ScandiCamp ble arrangert for andre og tredje gang sommeren 2009 og 2010. FIFUK arrangerer den i samarbeid
med de danske og svenske friidrettsforbundene, men

21

NFIF_2011.indd 21

07.03.11 10.27

svenskene og danskene har hatt hovedansvaret. ScandiCamp er en ”sommerleir” for ungdommer fra 18 til 25 år
for alle de nordiske landene, inkludert Island og Færøyene. Dagene på leiren går med til god trening med gode
trenere, foredrag, sosiale aktiviteter, konkurrans¬er og
mye moro.
Tilbakemeldingen fra deltakerne har vært gode, men
deltakelsen fra Norge har vært lavere enn fra de andre
nordiske landene. En utfordring for friidrettsmiljøet i
Norge er å synliggjøre leirtilbudet godt nok til den aktuelle aldersgruppen. Leiren er et godt tilbud, men det er
synd at vi ikke har fått med flere norske utøvere.
Speakeraktiviteter
Et viktig mål for FIFUK er at det skal være trøkk og ”Bislett Games-stemning” også på de mange ungdomsstevnene som arrangeres i landet. Speakertjenesten har en
viktig rolle i så måte. I perioden har det vært ungdomsspeakere til stede på de regionale NCC-lekene.
Samarbeid
Som nevnt tidligere har vi et samarbeid med Sverige og
Danmark om ScandiCamp. Utenom dette har vi hatt en
del kontakt med det svenske ungdomsrådet og FIFUK
hadde representanter på svenskenes ungdomsting i januar 2010. Dette var en fin inspirasjon og noe vi tok med
oss videre til våre egne samlinger.
Fremover
Ungdomsnettverket ser vi som en grunnpilar for FIFUKs
videre arbeid. Vår største utfordring er fort¬satt 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 ungdoms¬friidretten kan utvikles videre. Det er
vår mening at ungdom selv skal få være med å forme
idretten sin og øve innflytelse på alt fra stevnekonsept til
klasseinndeling og øvelsesutvalg. Det betyr også at ungdommen selv må vise initiativ og ta ansvar.
Vi ønsker å ha ungdom i alle roller i organisasjonen,
det være seg som utøver, trener, dommer, leder, arrangør
og speaker. For FIFUK er det viktig å vise at friidretten
tilbyr mange områder å engasjere seg på. Vi må bli flinkere til å ta vare på de som måtte slutte som aktive, og
inspirere til å gjøre en innsats på andre områder innenfor
friidrett.
Når det gjelder utdanning har vi en utfordring med å få
flere unge til å ta trener- og dommerkurs gjennom Norges
Fri-idrettsforbund og lederkurs gjennom FIFUK. Vi må
fortsette å fortelle Friidretts-Norge hvem vi er, at vi er der
og hva vi holder på med.

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, Inger Brit Steinsland, Kristiansands
IF, Jan Olav Hay, Tønsberg FIK og Ann-Iren Guttulsrød,
Fredrikstad IF. Tore Hordnes har vært kontaktperson mot
Sentralstyret og Ole Petter Sandvig fra NFIF’s administrasjon har også denne perioden vært utvalgets sekretær
og en viktig støttespiller.
Utvalget har i perioden hatt 7 ordinære møter, i tillegg
til at utvalget var samlet ved hovedmesterskapene. Det
arrangeres årlige dommerseminar med over 30 deltakere
fra kretsene hvor aktuelle dommerspørsmål behandles.
Dommerseminaret i 2009 hadde spesielt fokus på lover,
regler og etikk med innleder Marit Wiig, leder i lovutvalget NIF. I 2010 holdt professor NIH Hans B. Skaset
innledning med tittel ”Skråblikk på norsk friidrett”. Seminaret i januar 2011 hadde spesiell fokus på stevneavvikling med innledning av Stein Rodahl, regiansvarlig
for Bislet Games.
Rekruttering av nye dommere er fortsatt en hovedoppgave. Dommersituasjonen må ikke bli en begrensende
faktor når flere barn og ungdom ønsker å bli med i norsk
friidrett. Oppdaterte kurs er tilgjengelig på friidrett.no for
kretsdommere, forbundsdommere og startere. Kretsdommerkurs foreligger nå også på internett som e-læringskurs. Utvalget tror dette kursopplegget vil bli et viktig
utgangspunkt for å rekruttere nye dommere, samt for å
opprettholde kompetansen for våre krets- og forbundsdommere.  Det er i perioden utdannet 14 nye forbundsstartere, fordelt på kretsene Akershus, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. FDU
har også satt i gang arbeid med å rekruttere 		
internasjonale dommere.
Det ble i 2009 gjennomført en spørreundersøkelse
i kretsene som avdekket store forventninger til FDU. I
oppfølgingen av disse utfordringene trengs også større
innsats i kretsenes dommerutvalg (KDU).
Internasjonal dommer i kappgang Ann-Iren Guttulsrød
er medlem i utvalget. Det er arbeidet med løsninger for å
inkludere kappgang i utvalgets virksomhet. Dette arbeidet er ikke sluttført.
Ny dommerbekledning tilbys nå til salg til dommere.
I tillegg er laget ”akkrediteringskort” som dommere kan
ha i nakkebånd under stevner for å vise hvem som er
dommere.
Det er opprettet en ny ordning med utnevning av ”årets
dommer”. Sigmund Julshamn, IL Bryn, gratuleres som
”Årets dommer 2010
Utvalgets medlemmer har hatt oppgaver som TD, starterobservatører og jury ved NM og elitestevner, og har
ellers i perioden fulgt opp og løst spørsmål i forbindelse
med dommeroppgaven som er kommet opp.

3.5

Integreringsutvalget

Utvalgets sammensetning
Utvalget har i perioden vært sammensatt slik: Ragnar
Eimhjellen, Gloppen FIL (leder), Arne-Hugo Hansen,
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Tromsdalen IL (sentralstyret), Geir Nordtømme, Steinkjer FIK,  Maj Britt Nyheim, Strømmen IF Terje Roel,
Team FIR og Tonje L. Antonsen (2009) og Bente Holsing
(2010) fra administrasjonen.
Møtevirksomhet
Utvalget har hatt 4 møter både i 2009 og i 2010.
Generelt om utvalgets arbeid
Utvalgets arbeid er forankret i Strategisk plan for Norges
Fri-idrettsforbund og det er utarbeidet årlige tiltaksplaner
hvor følgende prosjekter er prioritert: Toppidrett, talentutvikling, rekruttering, pilotprosjekt/klubbprosjekt, kurs/
kursutvikling, klassifisering, utviklingshemmede. Medlemmene i utvalget har ansvar for oppfølging av ”sine”
prosjekter.
Alle områder i strategisk plan skal omhandle 		
funksjonshemmede.
Toppidrett
Fra og med 2007 ble funksjonshemmede integrert i toppidrettsstrukturen og er omtalt under idrett i 		
tingdokumentet.
Talentutvikling
Utvalget har diskutert valg av tilnærming til talentutvikling. Valget har stått mellom særskilte regionvise samlinger og mer individuell oppfølging. En har funnet at
individuell kontakt i tillegg til tilknytning til ordinære
regionvise utviklingsprosjekt er mest hensiktsmessig, siden type funksjonsnedsettelse, funksjonsnivå og øvelse
gir store variasjoner i hver enkelt utøvers behov for oppfølging og i kompetanse hos ressurspersoner.
Utvalget har gjennom innlegg på møter for kretsledere
og daglige ledere i kretsene oppfordret til å melde inn aktuelle utøvere. Det er også oppfordret til å be klubbene å
også gjøre dette. Dessverre har kun én krets/klubb meldt
inn utøver, nemlig Vest-Agder FIK og MHI Friidrett. Utøveren, som driver løpsøvelser i rullestol, er fulgt opp av
utvalgsmedlem med særlig kompetanse på øvelsen med
to besøk i treningssituasjon, samt kontakt på telefon, epost og Facebook. Utøveren har fått bistand i forbindelse
med valg og finansiering av trenings- og konkurranseutstyr, og vil bli søkt inn i regionalt utviklingsprosjekt.
Klubber og kretser må fortsatt stimuleres til å melde
inn aktuelle utøvere.
Rekruttering og utviklingshemmede
Når det gjelder rekruttering av funksjonshemmede, er
dette den største utfordringen i integreringsprosessen.
Det kan være vanskelig å komme i kontakt med aktuelle utøvere. Vi har deltatt på ulike arenaer hvor friidrett
er presentert. Møteplasser som for eksempel konferanse
for fysisk aktivitet for funksjonshemmede, stand på ulike
”kom og prøv idrett” arrangement og at vi har stilt opp
med instruktører på sommerleire for funksjonshemmede.

I den forbindelse så vi viktigheten med å produsere
opp ulike brosjyrer hvor vi synliggjør tilbud om friidrett
for funksjonshemmede. Dette har blitt distribuert ut til
kretser og klubber, samt at det blir delt ut på ulike arenaer
der vi kan nå frem til funksjonshemmede.
Når det gjelder rekruttering ser vi også viktigheten
med å synliggjøre stevne- og arrangementstilbudet. På
den måten forsøker vi å stimulere klubber til å legge til
rette for at funksjonshemmede får delta på lik linje med
funksjonsfriske.
For gruppen utviklingshemmede har vi bidratt økonomisk til ulike arrangement, som f.eks:
IL BUL har arrangert Bislett Special Olympics, 	
100-150 deltakere.
Snøgg Friidrett har arrangert Notodden-lekene, 	
100-150 deltakere.
Gjøvik FIK har arrangert Gjøvik – Totenlekene 	
med utøvere inkludert, ca. 50 deltakere.
FIK Stein har arrangert Isbjørn-lekene med utø
vere inkludert, 10-20 deltakere.
Stadig flere klubber tar ansvaret på alvor og legger
til rette for funksjonshemmede. Alle friidrettsstevner og
arrangement skal være åpne for alle, men i en overgangsperiode i integreringsprosessen er det viktig at klubbene
markedsfører dette spesielt.
Kurs/kursutvikling
Friidrett for funksjonshemmede er integrert i trenerkursene, aktivitetslederkurs barnefriidrett og ungdomstrenerkurs. Jobbes videre med Trener II og III.
Det er utviklet et tilleggshefte om tips og ideer og tilpasninger til funksjonshemmede i barnefriidrett. Pensum
til de to første kursene i trenerpyramiden.
2 timers kurs har vært arrangert i forbindelse med
kurslærersamling med vekt på tilpasninger og muligheter
for å inkludere funksjonshemmede i friidrettsklubber
Klassifisering
Klassifisering er en måte å sette i system og å gjøre konkurranser for utøvere med funksjonshemning rettferdige
på. Tidligere NFI (Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund) har hatt ansvar for dette, og etter nedleggelsen
av forbundet har NIF overtatt dette ansvaret. De har i
dag et nettverk av klassifisører til forskjellige idretter.
Friidrett ønsker å utdanne egne klassifisører med spesielt
kjennskap til friidrett. Det er dessverre svært vanskelig å
finne kurs, men jobber videre med saken. Vi har aktuelle
kandidater til et kurs, og håper dette kommer på plass i
løpet av kort tid. Det er viktig med tanke på rekrutteringen at vi har folk tilgjengelig for å klassifisere nye utøvere.
Pilot-prosjekt – klubbprosjekt
Når Norges Fri-idrettsforbund overtok ansvaret for funksjonshemmede, ble et pilotprosjekt opprettet. Her ønsket
man å involvere klubber i integreringsarbeidet. Dette
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prosjektet ble avsluttet i 2009 med ulike erfaringer. Det
er utarbeidet en egen rapport for arbeidet.
Videre oppfølging av forskjellig karakter av de klubber som var i pilotprosjektet og nye klubber skjer nå
gjennom klubbprosjekter. Det er bevilget støtte av ulik
omfang til flere klubber både for å gjennomføre sportslige tiltak og også drive markedsføring i sitt nærområde.
Å få planlagt og gjennomført tiltak innen integrering er
på grunn av sin karakter både tid- og ressurskrevende.
Spesielt å knytte til seg enda flere ressurspersoner som
har kompetanse og anledning til denne type idrettsarbeid
anser utvalget som viktig i det videre arbeid med integrering, slik at vi på den måten kan styrke mottaksapparatet
og gi utøvere et enda bedre og bredere sportslig tilbud og
oppfølging.

det til sammen over 60 deltakere i kappgang fordelt på 40
forskjellige klubber, og mange gode resultater. Dette bør
tilsi at NCC-lekene blir et satsingsområde også i årene
fremover.  
I forbindelse med sammenslåingen av NFIF og NGF
ble det gjort en avtale om hvordan kappgang skulle videreføres i det nye forbundet.
To av punktene i denne avtalen gikk ut på at det
skulle utnevnes et kappgangutvalg.
skulle ansettes en utviklingsansvarlig
Kappgangutvalget definerte tidlig rekruttering som sin
viktigste arbeidsoppgave. Og utvikling av materiell er en
del av det som må til for å få til rekruttering.
I 2009 ble en del av forbundets materiell oppgradert
med kappgang, og det ble laget en kappgangbrosjyre som
er delt ut til potensielle utøvere, bl.a. på ulike mesterskap.
I 2009 ble arbeidet med en kappgangvideo igangsatt,
og førsteutgaven var klar våren 2010. Arbeidet med vide3.6 Kappgangutvalget
Medlemmer: Jan Rolstad, TIF Viking, Arild Fotland, reføring og forbedring av denne typen instruksjonshjelSøfteland T&IL, og Anita Blomberg, Vansjø/Svinndal pemidler er krevende, men kappgangutvalget har godt
håp om at en ny versjon vil foreligge i løpet av første
IL.
Ved tinget i Førde i 2009 ble Norges Gang- og Mo- halvår 2011.
I 2011 er det også utviklet kursmateriell for trenere og
sjonsforbund fusjonert med Norges Fri-idrettsforbund.  
dommere
i tillegg til et instruksjonsmateriell som utøvere
Etter 73 år i eget forbund er kappgangen nå tilbake i felkan bruke på egenhånd.
lesskap med andre friidrettsgrener.
Utvalget har bistått i arbeidet både ved gjennomgang
I 2009-sesongen fikk kappgangutøverne våre et VMav
reglementet for UM og NM, og ved utarbeidelse av
sølv ved Trond Nymark på 50 km mens Kjersti Tysse
Plätzer vant World Challange sammenlagt. Vi fikk tre ut- krav for kappgang på Tyrvingtabellen. Nytt øvelsesutøvere inn blant de 10 beste på IAAF-statistikkene: Trond valg er utarbeidet for kappgang. Den viktigste endringen
nr 7 på 50 km, Erik Tysse nr 8 på 20 km og Kjersti nr i øvelsesutvalget er at 1000 m er gjort til en hoveddistan10 på 20 km. Kjersti fikk også kongepokalen ved NM i se for yngre utøvere. Dette er også den viktigste øvelsen
friidrett, 25 år etter sin første kongepokal. Etter sesongen for nybegynnere.
Et viktig virkemiddel for videre utberedelse av kappsatte Kjersti punktum for en uvanlig lang og god karriere.
gang
blir å gjennomføre kappgangkvelder ulike steder i
2010-sesongen ble ikke like god. Erik Tysse startet sesongen meget lovende og står med verdens 6. beste resultat Norge. Ideen med kappgangkveld er at det skal lages til
på 20 km fra april.  Sesongen hans fikk en brå avslutning en komprimert innføring i kappgang for dommere, treallerede i mai. Dopingsaken som han da ble hovedperson nere og utøvere.
En samling er gjennomført på Sandane i Sogn og
i, er ikke avsluttet.
Fjordane.
Samlingen var meget vellykket, og NRK gjorTrond Nymark slet med skader mye av sesongen, men
de
opptak
som ble presentert i nyhetssendingene. Ca 40
oppnådde likevel såpass godt resultat at han er kvalifisert
personer møtte opp og ble introdusert for kappgang for
til neste års VM.
I 2010 arrangerte Norge Nordisk mesterskap i kapp- første gang.
Nå er nytt kursmateriellet for denne typen kurs og
gang langdistanse. Trond Nymark og Merete Helgheim
samlinger
gjort klart, og det bør etter Kappgangutvalgets
fra Gloppen tok hvert sitt gull i det mesterskapet.
Norge deltok også med lag i Nordisk mesterskap i mening satses videre på dette opplegget ved at det i løpet
Finland. Joakim Sælen fra Viking ble Nordisk mester, og av våren 2011 gjennomføres kappgangkvelder i så mange kretser som mulig.
i den innlagte landskampen ble Norge nummer 3.
Den viktigste aktøren i rekrutteringsarbeidet er klubNorge har utøvere i verdensklasse i kappgang, men
bene,
og Kappgangutvalget har gjennom hele sin funkdet viktigste som har skjedd for kappgangen etter samsjonsperiode
lagt sterk vekt på å være behjelpelig med
menslåingen er kanskje likevel at kappgang er blitt en
øvelse i NCC-lekene. Dette har igjen ført til at det er informasjon og instruktøroppfølging til klubber og kretgjennomført en del instruksjon på ulike NCC-samlinger. ser som har bedt om det.
Stillingen som utviklingsansvarlig for kappgang i
Til sammen har vi besøkt over halvparten av kretsene.
forbundet
har vært preget av mangel på kontinuitet. To
Instruksjonen er blitt godt mottatt, og mange ungdommer
har fått et nytt syn på denne øvelsen etter at de har fått måneder etter tinget ble Charlotte Svensen ansatt som utegen erfaring med kappgang. Ved NCC-lekene i 2010 var viklingsansvarlig.
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Dessverre måtte Charlotte slutte i stillingen som utviklingsansvarlig etter et halvt år pga. interne omrokkeringer på forbundskontoret. I 2010 var det to personer som
begynte og sluttet i stillingen og mer enn halve året var
ikke stillingen besatt. Dette førte til mye ekstraarbeid for
kappgangutvalget.
I januar 2011 ble utvalgets leder, Arild Fotland, engasjert i stillingen som utviklingsansvarlig, noe som førte
til Jan Rolstad har overtatt ansvaret som utvalgsleder.
Kappgangutvalget er til tross for en del startvansker,
spesielt på bemanningssiden, godt fornøyd med hvordan
integreringen av kappgang i det store friidrettsprogrammet har skjedd.  Adskillig flere barn og unge har fått en
introduksjon i kappgang i 2009 og 2010 enn det som har
vært vanlig tidligere år.
Samtidig har norske kappgangere gjort det godt i internasjonal sammenheng, og dermed bør det være godt
grunnlag for fortsatt positiv utvikling.

3.7 Kompetanseutvalget

Kompetanseutvalget har bestått av følgende personer:
Mari Bjone, IL i BUL (leder), Håvard F. Rochman Johansen, Fredrikstad IF, Antero Wallinus-Rinne, IK Tjalve,
Eystein Enoksen, IK Tjalve, Heidi Berg Sand, IL i BUL,
Veslemøy Hausken, Administrasjonen (fra 1.9.2009),
Tonje L. Antonsen, Administrasjonen (permisjon fra
15.des 2009-1.1.2011) og Charlotte Svensen, Administrasjonen (vikar for Tonje L. Antonsen).
I perioden har det vært gjennomført ti møter i kompetanseutvalget. Utvalget har hatt hovedfokus på trenerløypa som ble vedtatt som felles trenerutdanning for
alle særforbund av styret i Norges idrettsforbund den 20.
januar 2011. Utvalget har hatt en grundig gjennomgang
av kompetansekrav og læringsmål for nivå 1-3, og har
begynt arbeidet med å tilpasse dagens trenerutdanning til
den nye trenerløypa. Nye trener 2 skal være ferdig revidert og klar for gjennomføring høsten 2011. Kompetanseutvalget har etablert en ressursgruppe bestående av
Eystein Enoksen, Einar Brynemo, Hanne Haugland, Jon
B. Fjeld og Hans Foosnæs som har jobbet særlig med å
revidere trener 2. Det trekkes også inn andre ressurspersoner for å bistå i arbeidet.
Kompetanseutvalget har arbeidet med nye trener 2 basert på ressursgruppens forslag til endringer. Nye trener 2
vil legge opp til at trenerne velger en retning (løp, hopp,
kast eller mangekamp) og blir godkjente som trener 2 i
kast, løp, hopp eller mangekamp etter fullført utdanning
og praksis. Det som i hovedsak skiller trenerløypa fra den
gamle trenerstigen, er at man skal tilby etterutdanning på
de ulike nivåene. Man får en trenerutdanning som ikke
bare er vertikal, men også horisontal. Det betyr at trenere som ønsker kompetanseheving skal kunne få dette
på det nivået der de er. En ungdomstrener skal kunne bli
en enda bedre ungdomstrener ved å få tilbud om etterutdanning på nivå 1. Hvordan dette skal systematiseres

og gjennomføres i praksis er ikke helt klarlagt per i dag.
En felles trenerløype for hele norsk idrett vil muliggjøre
felles moduler på tvers av mange idretter. Friidrettsforbundet ser spesielt mot orientering da det er en idrett med
mange likhetstrekk til friidrett.
Antero Wallinus-Rinne gjennomgikk hele trenerløypa
på landstyremøtet i Oslo i november 2009. Dermed fikk
hele organisasjonen en god forståelse av hva trenerløypa
vil si for trenerutdanningen i friidrett.
I 2009 ble det ble gjennomført:
•
27 aktivitetslederkurs med 344 deltagere
•
2 ungdomstrenerkurs med 33 deltagere
•
1 trener 2-kurs med 47 deltagere. 28 bestod
eksamen i generell del og i minst to av de spesi
elle delene (krav til godkjenning som Trener 2). 	
Ytterligere 13 bestod noen av deleksamenene. 	
Seks av deltakerne tok ikke eksamen. Fire av 	
deltakerne tok studiepoeng via UIA (20 studi
epoeng). Kurset ble påbegynt i 2008, men av
sluttet våren 2009.
1 2010 ble det gjennomført:
•
20 aktivitetslederkurs med 116 deltagere
•
5 ungdomstrenerkurs med 53 deltagere
Kompetanseutvalget har også sett behovet for gjennomføring av en felles kompetansehelg for hele organisasjonen. Dette ble gjennomført i januar 2011. Her ble
det samlet over 100 personer, men hovedvekt på unge,
som kunne velge mellom seks ulike kurs, som grenspesifikke sesjoner, aktivitetslederkurs, klubbveilederutdanning og mosjonskurs for å nevne noe. For å øke fokuset
på kompetanse i hele organisasjonen, ønsker kompetanseutvalget at dette skal bli et fast innslag i årshjulet til
friidrettsforbundet.

3.8

Mosjonsutvalget

Utvalget har hatt følgende medlemmer: Ole Jan Aasen,
Nykirke IF (leder), Jan Jensen, Søfteland T&IL, Kjetil
Ølness, Søfteland T&IL. Leder Ole Jan Aasen trakk seg
fra vervet 1. november 2010 da han passerte 70 år.
Ny leder har ikke vært oppnevnt.
Mosjonsutvalget har kommet til som et nytt utvalg
i forbundet i tingperioden 2009-2010, oppnevnt som en
konsekvens av fusjonen mellom Norges Gang- og Mosjonsforbund og Norges Fri-idrettsforbund.
Utvalget har bestått av tre personer, og det har blitt
avviklet tre utvalgsmøter. Utover dette har utvalgsleder
hatt jevnlig kontakt med ansatte ved mosjonsavdelingen.
Mosjonsutvalget har sett det som sin viktigste oppgave
å være til disposisjon som et rådgivende organ for nyopprettet mosjonsavdeling. Forbundets breddeidrettsplan har
blitt behandlet, og utvalget har medvirket til de prioriteringer som har blitt gjort.
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3.9 Motbakkeløpsutvalget

Motbakkeløpsutvalget har i tingperioden vore samansett
av: Narve Hegghein, Jølster IL (leiar), Christian Prestegård, IL Fanaråk, Ingrid Kristiansen, IL i BUL, Knut A.
Maråk, Geiranger IL og Helge Kårstad, Gaular IL. Utvalget har frå 31.12.2009 bestått av 4 medlemmer da Christian Prestegård gjekk ut av utvalget og ein ikkje erstatta
han med nytt medlem.
Utvalget har hatt 5 møte i tingperioden
Fagansvarleg for motbakkeløp
Fram til 31.12.2009 var NFIF Christian Prestegård som
fagansvarleg for motbakkeløp.Etter omtruktureing i
NFIF vart fagansvaret overført til toppidrett som ein del
av den øvrige toppidretten i forbundet.
Stor aktivitesauke i motbakkeløp
Også denne tingperioden registrerer ein veldig stor aktivitetsauke  innan motbakkeløp. Mange nye arrangement
dukkar opp over heile landet og skapar ny og auka aktivitet både  i konkurranseklassane og innan mosjon.
Antal registrerte motbakkeløp som er arrangert:
2002 5 løp
2008 75 løp
2009 103 løp
2010 127 løp
Motbakkeløp har hatt ei sterkt aukande medieinteresse
noko som gjer arrangementa attraktive for sponsorar som
vil profilere seg både mot mosjon,folkehelse og konkurranseaktivitet.
Oppturen i motbakke kan opplevast av barn, unge og
eldre på same tid i same løype uavhengig av ambisjonar,
noko som gjer den unik og saman med flotte naturopplevingar er motbakkeløp blitt ei god merkevare.
Fleire aktørar utanfor idretten har vore på bana og vil
starte opp motbakkeløp med konkurranseklassar.
I mange tilfelle har kretsane der dette har vore ei utfordring bidrege til at arrangementa føregår innan lag som
er medlemmer i Norges Fri-idrettsforbund og fleire nye
klubbar er innmelde i organisasjonen som følgje av dette.
NM og Norgescup i motbakkeløp
Utvalget har vidareført den tradisjonelle Norgescupen
i motbakkeløp med god deltaking. Cupen består av løp
som blir lagt inn i eksisterande etablerte løp og ein har
køyrt ei open utlysing der alle arrangørar  kan søkje om å
få tildelt løp i Norgescupen.
Antal søkjarar til å få arrangement i cupen har vore
sterkt aukande noko som viser at det er viktig å vidareføre og vidareutvikle konseptet.
Det er i 2010 etablert eigne nettsider for Norgescupen
på www.motbakkecup.no. Desse sidene vil bli vidareutvikla til å bli ein god informasjonskanal for cupen.
I 2009 var Powerade sponsor for Norgescupen, medan

ein i 2010 fekk ny sponsor då Salomon gjekk inn som
hovedsponsor for cupen.
NM motbakkeløp vart i 2009 arrangert i Geiranger
medan NM i 2010 gjekk på Voss. Desse arrangementa
inngjekk også i Norgescupen. Deltakinga på desse arrangementa var god og det er gledeleg at ein registrerer auka
deltaking i juniorklassane der ein også har lagt inn eigen
cup med samanlagtpremiering i Norgescupen.
Internasjonale mesterskap
Beste plasseringane i internasjonale mesterskap i tingperioden er menn junior sin sølvmedalje i lagkonkurransen
i EM i Telfes i Austerrike i 2009.
I 2010 stod Heidi Weng IL i BUL for den sterkaste
internasjonale plasseringa med ein sterk 4.plass i juniorklassa under VM i VM Kamnik Slovenia.

3.10 Serieutvalget

Serieutvalget har i perioden 2009-2010 bestått av: Bjørge Pedersen, Bergens TF (leder), Petter Wessel, Nittedal
IL, Tore Bredesen, Snøgg Friidrett, Helge Brueland, IL
Skjalg, Peter Prydz, FIK Stein, Randi Wærness, Trondheim Friidrett (2009), Stian Flo, IK Tjalve (2010)
I tillegg bidrar enkeltpersoner med verdifull innsats.
Spesielt vil vi nevne Stein Fossen, Arnt Heggelund, Børre Lilloe, Jan Jørgen Moe og Rolv Gunnar Gitlestad.
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 NFIFs hjemmeside gjennom sesongen. På den måten kan lagene selv
se hvordan de ligger an, og de vil også ha muligheter
til å forbedre seg. Det er utvalgets inntrykk at dette blir
godt mottatt, og vi ser at flere lag etterapproberer stevner
sent i sesongen nettopp for å forbedre serieresultatet. Etter utvalgets syn er dette positivt for norsk friidrett. Det
stimulerer til styrking av klubbfølelse, og til en viss grad
også til økt allsidighet.
Stadig flere arrangører sender resultatlister elektronisk svært kjapt etter at stevnet er ferdig. Det er veldig
bra. Fortsatt gjenstår noe, og vi må dessverre bruke litt
for mye tid etter sesongslutt på å etterspørre manglende
resultatlister. Det forsinker tidspunktet for ferdigstillelse
av serien, og bidrar dessuten til unødvendig merarbeid.
Kappgangøvelser er i perioden tatt inn i øvelsesutvalget. Stein Fossen har samtidig gjort en flott innsats ved å
utarbeide nasjonale poengtabeller for kappgang. I tillegg
kan lengde og trestegresultater fra 14-åringer nå brukes i
serien ettersom de fra 2010 hopper fra planke.
Serien favner alle friidrettsresultater ut fra et senior-
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perspektiv, og kan som sådan fungere som måleparameter for bredden i norsk friidrett. Antall lag over utvalgets
minimumsgrense på 5.000 poeng har stabilisert seg etter en nedgang i forrige periode. Med 358 i 2010 er vi
stykke unna toppnoteringen på 380 lag fra 2006. Det er
på herresiden nedgangen viser seg. Antall kvinnelag er i
fin framgang med 165 lag over minimumsgrensen i 2010.
Akershus utmerker seg spesielt, og er nå landets største
krets på kvinnesiden.
Framtidsutsikter
Utvalget er avhengig av stor arbeidsinnsats av enkeltpersoner. Heldigvis har det vært nyrekruttering av medlemmer i perioden. Arbeidet er ekstra tidkrevende fordi det
ikke finnes noen sentral statistikkdatabase i NFIF. Planene om en slik database har vært der lenge, men det synes
som at det har vært liten fremdrift også i denne perioden,
noe som er beklagelig sett fra vårt ståsted.
En sentral database medfører enklere datafangst som
igjen frigjør tid for medlemmene som igjen vil kunne
gjøre det lettere å rekruttere nye medlemmer og samtidig
gjøre det mulig å bruke mer tid på å markedsføre serien i
stedet for nesten all vår tid på resultatregistrering.

3.11 Statistikk- og rekordutvalget

Utvalgets sammensetning: Jo Nesse (Leder), IL Tyrving,
Stein Fossen, IL Fri, Morten Haave, IL Tyrving,   Knut
Johansen, Moelven IL, Tore Johansen, Kjelsås IL, Tony
Liestøl, Haugesund IL, Jan Jørgen Moe, IK Tjalve, Ole
Petter Sandvig, IK Tjalve, Kerstin Santibanez, Urædd
Friidrett, Lars Arve Røssland, BFG Fana. 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
en rekke entusiastiske statistikere, i første rekke Rolv G.
Gitlestad, Lyngdal IL, Bernt A. Solaas, IL Skjalg, Willy
Hauge, Minerva IS, Bjarte Bogstad, IL Gular, Tor A.
Hagen, Fagernes IL, Tore Bredesen, Snøgg Friidrett og
Børre Lilloe.
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 kontinuerlig supplering av utvalgsmedlemmer og assosierte statistikere.
Det er også gledelig at utvalget også har kunnet registrere fortsatt økning i aktivitetsnivå for de yngste utøverne, ikke minst på jentesiden, gjennom nye deltager-

rekorder i de fleste store ungdomsstevnene.
Den økende grad av ajouritet har ført til øket oppmerksomhet og interesse for statistikk. Dette fører igjen
til flere tilbakemeldinger og dermed til bedre statistikk.
Statistikken for aldersbestemte klasser er også betydelig
dypere enn tidligere. I sum mener utvalget at forbedringene har ført til øket mediainteresse både sentralt og lokalt.
I perioden er statistikkavsnittet på NFIF’s hjemmeside
vesentlig oppgradert. Dette gjelder især oversikten over
internasjonale mesterskapsdeltagere og ikke minst den
omfattende alle-tiders-statistikken både for senior og for
aldersbestemte klasser.
I løpet av Tingperioden har arbeidet med revisjon og
oppgradering av årsstatistikkene for tidligere år blitt intensivert og oppdateres nå fortløpende. Her kommer det
nå statistikker for både kvinner og menn senior og for
aldersklassene fra 13 til 18 år for begge kjønn. Når dette
arbeidet er avsluttet, er det neppe mange land som kan
oppvise noe lignende! Tore Johansen er primus motor i
dette arbeidet som også har engasjert en rekke lokale statistikere i tillegg til de faste bidragsyterne.
Utvalgets medlemmer har også forestått seeding og
speakertjeneste på en rekke mesterskap og større stevner.
Teknologi
On-line stevnerapportering er nå nærmest enerådende og
en forutsetning for å kunne produsere løpende, oppdatert
statistikk. Blant de positive bieffektene er øket oppmerksomhet og interesse for friidrettsresultater og statistikk
og redusert arbeid i alle ledd i norsk friidrett gjennom at
arrangører slipper postforsendelser ettersom rapportene
tikker simultant inn til kretser, forbund og statistikkførere. Dette frigjør tid som heller kan brukes til idrettslig
arbeid.
Rapporteringen er gjennomgående god, og de fleste
kretsene har etter hvert fått gode rutiner for oppfølging.
Vi håper dessuten fortsatt på en automatisk kobling mellom terminlistesystemet og stevnerapporteringen for automatisk purring på manglende rapporter.
Norsk friidrett har i en årrekke lidd under mangelen av
et databasesystem for statistikkgenerering. Dessverre har
heller ikke denne tingperioden kunnet by på den forventede statistikkmodul tilknyttet norsk friidretts mest benyttede system, FriRes. Her var det ventet at vi skulle få
automatisk behandling av resultater fra utøveren meldes
på til stevnet via deltageroversikter, seeding, startlister til
resultatlister til ferdig statistikk.
De øvrige elementene i systemet ser ut til å være plass,
men statistikkdelen lar vente på seg. Dette er sterkt å beklage, ikke minst fordi det synes meningsløst å iverksette
et omfattende og ressurskrevende arbeid med en alternativ løsning når de andre elementene i FriRes står så sterkt
i markedet. SRU har gjentatte tatt initiativ overfor admi-
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nistrasjon og styre for å få revitalisert systemutviklingen.
Det ser nå endelig ut til å være bevegelse i saken.
SRU har dessuten fremmet forslag overfor NFIFs
styre og administrasjon om at NFIF tar et initiativ overfor
IAAF for å finansiere utviklingen av et system som tar
hånd om alt fra utøverregister, via påmelding, startlister,
resultater og statistikk. Det later ikke til at noen andre
land har slike systemer heller og fordelene ved et felles
system for bruk i alle medlemsland, synes åpenbare.
Rekorder
Det er registrert 102 nye rekorder (utendørs og innendørs) i tingperioden mot 97 i 2007-2008, 54 2005-2006,
23 i 2003-2004 og 34 i 2001-2002. Det har med andre ord
vært en betydelig heving av toppnivået i enkelte øvelser.

3.12 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.

3.13 Toppidrettsutvalget

Utvalget har hatt følgende sammensetning: Tore Hordnes, Sentralstyret/IL Bjarg (leder), Mari Bjone, Sentralstyret/IL i BUL, Odd Bergh, Friidrettens Venner/Tønsberg FIK, Ronny Nilsen, administrasjonen/oslo Politis IL
(sekretær), Trond Knaplund, administrasjonen/SK Vidar
(utviklingsansvarlig til 31.8.09), Veslemøy Hausken, administrasjonen/IK Tjalve (utviklingsansvarlig fra 1.9.09,
tidligere med som representant for utviklingsprosjektene), Hanne Staff, coach Olympiatoppen, Hanne Haugland, coach Olympiatoppen/IL i BUL, Lars Ola Sundt,
Trenerforeningen/Kolbton IL og Grete Etholm, utøverrepresentant/IK Tjalve.
Toppidrettsutvalget er et rådgivende organ for NFIFs
styre innenfor toppidrettssaker og har i perioden avholdt
4 møter.
Utvalget har i perioden behandlet følgende saker:
Krav og kriterier for deltakelse i internasjonale konkurranser og mesterskap, revisjon av toppidrettsmodellen,
regional oppfølging og talentutvikling, samt tatt for seg
aktuelle problemstillinger i tilknytning til NFIFs toppidrettssatsning.

3.14 Ultraløpsutvalget

Ultraløpsutvalget har i perioden bestått av Per Lind, Åskameratene IL (leder), Olav Engen, Ullensaker/Kisa IL,
Geir Frykholm, Sætre IF Graabein, Tommy Kristiansen,
Sharon Broadwell, SK Vidar og. Einar Cyvin, Romerike
Ultaløperklubb er assosiert medlem.
2009
Ultraløping er i stadig vekst i Norge. Både antallet utøvere som deltar i ultraløp, og antall løpsarrangment har
økt også i 2009.
Kvinner
Menn
Delt. totalt

2006
22
108
130

2007
33
142
175

2008
37
160
197

2009
52
253
305

2010
64
322
386

Antall løp
Ant. starter
Antall land

32
218
15

38
333
15

46
371
16

49
555
17

44
637
15

Antall løp i
Norge

5

6

7

10

13

I denne oversikten er det tatt med norske statsborgere
som bor i Norge eller i utlandet, og utenlandske statsborgere som representerer en friidrettsklubb/ bedriftsidrettsklubb i Norge.
I 2009 hadde 52 kvinner til sammen 91 starter i norske løp og 9 starter i utenlandske løp (Danmark, Italia,
Sveits, Belgia, Frankrike, Hellas, Namibia og USA). Totalt 100 starter.
253 menn hadde til sammen 388 starter i norske løp og
67 starter i utenlandske løp (Danmark, Sverige, Finland,
Tsjekkia, Italia, Sveits, Storbritannia, Tyskland, Belgia,
Frankrike, Hellas, Monaco, Nederland, Canada, USA og
Sør-Afrika). Totalt 455 starter.  
6 utøvere (2 kvinner og 4 menn) deltok bare i utenlandske løp (12 starter).
Av totalt 305 som deltok i ultraløp, var det 203 som
deltok i ett løp, m.a. 2/3 av løperne nøyde seg med å delta
i kun ett løp. I den andre enden finner vi to løpere som
begge deltok i 10 løp, Marit Berg Bjerknes og Olav Engen.
Dette betyr at det fra 2008 til 2009 var en økning i
antall løpere på 55% og i antall starter på 50%.
Tallet på løpsarrangement i Norge økte fra 7 til 10.
Det kom 5 nye løp i 2009, Eggemoen 6 timers, KickMaster Ultra 50,8 km, Malm 6 x 12 km terreng, Ultrabirken 73 km terreng og Kick-Master Ultra ll (50,8 km).
Bislett 12 & 24 Hour Indoor Challenge falt ut på grunn
av arbeider på stadion.
VM 100 km gikk i Torhout 19 juni. Norge stilte med
4 løpere, Margrethe Løgavlen, Per Olav Bøyum, Runar
Gilberg og Gjermund Sørstad.
Margrethe Løgavlen lå på 2. plass da hun slo opp en
gammel skade og måtte bryte etter 60 km, og dermed
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nok gikk glipp av en mulig medalje. Også Gjermund Sørstad måtte bryte på grunn av skade. Per Olav Bøyum og
Runar Gilberg leverte solid innsats og ble henholdsvis
nr. 31 og 36 i herreklassen og nr. 32 og 38 totalt av 158
fullførende.
I september viste Jon Harald Berge igjen at han tilhører
den internasjonale eliten på de lange ultraløpene. Etter et
utrolig godt gjennomført løp kom han inn på tredjeplass
i den 246 km lange ultraklassikeren Spartathlon, som går
fra Aten til Sparta.
Ultraløpsutvalget hadde i fjor 4 møter. I tillegg hadde
utvalgets medlemmer jevnlige kontakter og drøftinger
via epost.
Ved uttak til internasjonale mesterskap tar utvalget
fortsatt utgangspunkt i IAU’s kategori B krav for å bli
kvalifisert. For kvinner betyr det 100 km på <= 9 timer,
+200 km på 24 timers. For menn er kravene <= 7.30 på
100 km og +220 km på 24 timers.
Mens det i 2007 og 2008 var henholdsvis 27 og 28
løpere som oppnådde utmerkelsen Hytteplanken (en utmerkelse til utøvere som deltar i minst tre terminfestede
norske ultraløp), var det i 2009 hele 40 løpere som klarte
dette.
Ultraløpsutvalget undertegnet i desember 2009 en ny
sponsoravtale for årene 2010-2012 med A/S Hytteplan,
en avtale som vil gi oss kr. 40.000,- pr. år.
Utvalget bruker fortsatt sine økonomiske midler med
nøkternhet, og har derfor en tilfredsstillende økonomi
ved utgangen av 2009.
2010
Også i 2010 fortsatte den positive utviklingen i norsk ultraløping, både kvalitativt og kvantitativt.
I 2010 hadde 386 løpere (64 kvinner og 322 menn)
til sammen 637 starter i 44 løp i 15 land på 5 kontinenter
(inklusive Antarktis), en markant økning fra 2009 (305
løpere med til sammen 505 starter). Her er det snakk om
norske statsborgere som bor i Norge eller i utlandet, samt
noen få utenlandske borgere som representerer en friidretts-/bedriftsidrettsklubb i Norge.
Antall løp i Norge økte fra 10 i 2009 til 13 i 2010.
Nye løp var Ulvådalen Ultra (grusvei), Hornindal Rundt
(fjell/terreng) og Undheim 6-timers).
Det er fortsatt slik at flertallet av løperne deltar i kun
ett ultraløp (ca. 2/3).
Én løper, Knut Kronstad fra Romerike Ultraløperklubb, deltok i samtlige 13 løp.
39 løpere har for 2010 kvalifisert til Ultrautmerkelsen
HYTTEPLANken, som deles ut i samarbeid med utvalgets hovedsponsor (Hytteplan AS) og Kondis. Kravet til
kvalifisering er at løperen har fullført tre av de terminfestede norske ultraløpene i årets sesong.
Etter avtale mellom NFIF, Kondis og Ultraløpsutvalget, ble sistnevnte etter eget ønske overført til Norges
Fri-idrettsforbund, som fra februar 2010 har det administrative ansvaret for utvalget.

Ultraløpsutvalget har et meget godt samarbeid med
administrasjonen i NFIF, hvor våre henvendelser alltid
blir møtt med velvilje og positiv holdning.
Vårt forhold til og samarbeid med Kondis har vært
langt bedre i år enn tidligere, og vi håper dette vil fortsette. Ultraløpsutvalget yter jevnlig bidrag til både kondis.
no og bladet Kondis. Dessuten gjør utvalget det meste av
arbeidet med Kondis-utmerkelsene Hytteplanken og
Ultraløperen
Ultraløpsutvalget har hatt tre møter i løpet av 2010,
men har jevnlig kontakt via telefon og epost. Ultraløpsutvalget har etter hvert funnet en god fordeling av arbeidsoppgavene, og samarbeidet innen utvalget er meget godt.
Ultraløpsutvalget er fortsatt meget nøkternt i sin bruk
av midler, og vi har så langt klart oss med de midlene vi
har fra vår sponsor, Hytteplan AS. Vi har imidlertid nå
søkt NFIF om noe økonomisk støtte til våre lag til neste
års internasjonale mesterskap, 100 km i Winschoten,
24-timers (ikke avklart) og 45 miles Trail (Connemara,
Irland).
I månedsskiftet januar/februar tildelte Ultraløpsutvalget utmerkelsen ”Årets Ultraløper 2010” til Jon Harald
Berge. Før nyttår nominerte vi fem løpere, og alle som
hadde løpt ultraløp i 2009 eller tidligere kunne avgi stemme. De øvrige nominerte var Eiolf Eivindsen, Margrethe
Løgavlen, Sharon Broadwell og Trond Sjåvik.
I desember 2010 ble følgende nominert til ”Årets
Ultraløper 2011”: Gjermund Sørstad, Jon Harald Berge,
Rita Nordsveen, Runar Gilberg og Sverre Morten Slethaug. Avstemningen er i full gang ved årsskiftet.

3.15 Veteranutvalget

Arbeidsdeling i utvalget
Knut Henrik Skramstad, Tønsberg FIK. Leder, internasjonale kontakter, koordinering, webmaster og redaktør
av Veteran-Nytt, Grete Rivenes, Gjøvik FIK.  Sekretær,
reisekoordinator, drakter med mer, Knut Alme, Oslo Politis IL, Lagserien, poengberegning, rekorder og statistikk, Kjartan Sølvberg, Sandefjord Turn & IF. Distribusjon Veteran-Nytt og medaljer til NM arrangører, Inger
Austbø, Kongsberg IF. Kasserer, påmeldinger til internasjonale stevner utenfor Norge, Ole Petter Bergaust,
Veldre IL, fagansvarlig lange løp, Arthur Lillefosse, TIF
Viking, representant for kappgang, Kjell Fossen, IL Fri,
Representant for distriktene, Kalle Glomsaker, Sentralstyret/Mandal og Halse IL.
Tilbakeblikk 2009-2010
Vi strir med rekruttering til utvalget. Mange ønsker utskifting, men det er mangel på kandidater. Jeg har nå hatt
denne ubetalte jobben i snaut 7 år og det bør være nok!
Som leder bruker jeg ca 20 timer i uka på følgende: Internasjonal kommunikasjon, engelsk 5%, E-mail og notater
30%, Hjemmesidearbeide* 40%, Veteran Nytt (2 utgaver i året) 5%, Telefoner 5%, Møter og møteplanlegging
10%, Koordinering fagområder 5%.
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*Hjemmesiden besøkes av ca 3000 hver måned og
dekker; reiseinformasjon, stevnerapportering, terminlister, stevneinnbydelser, statistikk, dopinginfo, regler, rekorder med mer.  Beklagelig vis er det ikke lett å skille
hjemmesidearbeidet (www.veteranfriidrett.no) fra øvrige
oppgaver.
Antall abonnenter på papirutgaven av Veteran-Nytt har
nå sunket til ca 70.   Hjemmesiden på internett overtar,
men ikke alle kan eller har data.
Regelverk for NM veteraner
Regelverket er nå på plass, men trenger stadig korrigering og tillegg etter som behov melder seg.
Dessuten er det utarbeidet et notat om erfarte feil og
tabber slik at disse forsøkes unngått for seinere arrangement.
Statistikk
Stein Fossen, Reidar Dahl, Jostein Myrvang og Arne Warem har gjort en formidabel innsats på statistikk siden.
Antidoping
Vi sendte et begrunnet forslag til WMA kongressen om
å endre dopingstraffen til 4 års utestengelse ved første
gangs overtredelse. Halvhjertet respons med tvilsom begrunnelse for avvising av forslaget vårt. Men diskusjon
ble det.
Internasjonale stevner
2009
•
EM inne, Ancona, Italia, 25 delt. Medaljer, 	
7 G, 5 S, 2 B
•
Nordisk, Huddinge, Sverige, 70 deltakere, 	
65G, 56 S, 40 B.
•
VM, Lahtis, Finland, 46 delt., 10 G, 7 S, 4 B.
2010
•
•
•

Nordisk inne, Finland, 46 delt. 17G, 22 S, 10 B
VM inne, Kamloops, Canada 15 delt.  4 G, 	
6 S, 6 B
EM Nyiregyhaza, Ungarn, 44 delt., 8 G -11 	
S -6 B

De viktigste oppgavene i kommende planperiode
På kort sikt få reorganisert veteranutvalget som ikke kan
fortsette slik det er nå.
Veteranfriidrett er god medisin for både legeme og
sjel med øvelser for alle
Friidrettsveteranene med følge er som en stor familie. Vi
reiser verden rundt og opplever mye spennende både på
og utenfor banen. Ikke minst får vi mange nye venner
også fra andre kulturer.
Friidretten er stimulerende fordi den er individuell
og målbar. Den systematiske treningen mot de personlige
bestenoteringene er utfordringen. En behøver ikke ha så
store resultater for å delta.

4. Styrets konklusjon

Den store fremgangen vi har sett i norsk friidrett siden
2003 fortsatte også i 2009 og 2010.
Idrettslig har vi bak oss en av de beste perioder i norsk
friidretts historie, med mange fremragende resultater og
med en rekke talenter som har vist seg frem i perioden.
Naturlig nok må vi selvfølgelig trekke frem Andreas
Thorkildsen, VM gull i Berlin 2009 og EM gull i Barcelona 2010 var absolutte høydepunkter. Andreas har i
2010 sesongen vært så desidert verdens beste spydkaster,
og en av frontfigurene for friidretten i Europa. Trond Nymark gledet oss alle med sin sølvmedalje på 50km gang i
Berlin VM, en fortjent medalje til en utøver som har lagt
ned utrolig mange timer på sin idrett.
Videre så ble Karoline Bjerkeli Grøvdal årets ”Rising
Star” i Europa i 2009 etter sine 3 gullmedaljer i europeiske mesterskap det året. Christina Vukicevic tok gull
på 100m hekk under EM U23 i 2009, Vladimir Vukicevic
sølv i junior-VM 2010 og ikke minst Isabelle Pedersen
overbeviste stort med sin gullmedalje i samme juniorVM i Canada.
Vi hadde stor deltagelse i alle mesterskapene i perioden, i EM 2010 i Barcelona hadde vi tidenes nest største
norske tropp, og her ble vi også klart beste nordiske nasjon. Det ble satt en rekke norske rekorder i perioden.
Her vil vi bare nevne en, Margrethe Rennstrøm som forbedret Berit Bertilsen`s rekord i lengde som har stått helt
fra 1966. På Island i 2010 vant Norge for første gang den
nordiske juniorlandskampen, det lover godt også for de
neste årene.
Vi har arrangert nyskapningen i europeisk friidrett,
EM for landslag, 1. divisjon i Bergen i 2009, hvor vi rykket opp til Superligaen, og som vi arrangerte på Fana
Stadion i 2010 med alle de beste landene i Europa på
plass. Begge arrangementene ble glimrende gjennomført! Dessverre ble konkurransen for sterk for vårt unge
lag i 2010, men vi er sikre på at vi allerede i årets ETCH
rykker opp igjen til Superligaen.
Våre andre arrangementer har i perioden vært av høy
klasse, med forskjellige mesterskap, både senior, junior
og ungdom som er blitt meget dyktig gjennomført, vi
vil rette en stor takk til alle arrangører av disse mesterskapene. Men vi må hele tiden fornye oss og se nøye på
hvordan friidretten skal arrangeres i fremtiden.
Videre ble nok engang TineStafetten en stor suksess
med over 90 000 deltagere. TineStafetten viser at vårt
mottaksapparat er meget viktig, så vi kan få glede av alle
de talentene som her deltar. Vi oppfordrer våre klubber til
virkelig å utnytte stafetten til å få flere ungdommer med
i lagene.
Vi slo oss sammen med Norges Gang- og Mosjonsforbund på siste ting, dette har tilført norsk friidrett mange
nye klubber og mange nye medlemmer og aktiviteter.
Integreringsarbeidet anser vi som et viktig område
innen vår idrett. Dette er ressurs krevende arbeid som
gir organisasjonen mange utfordringer. Gjennom plan-
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legging og gjennomføring av tiltak, prøver vi gi legge
grunnlag for å kunne gi flest mulig et friidrettslig aktivitetstilbud tilpasset ulike. Samtidig vil vi gratulere Runar
Steinstad med sølvmedaljen fra VM for funksjonshemmede i januar i år.
Når det gjelder anlegg har det skjedd store, gledelige
ting i perioden, det ble åpnet en innendørs friidrettshall
i Trondheim i oktober 2010, nye haller åpnes i løpet av
våren/sommeren 2011 i Steinkjer, Sandnes og Bergen.
Også i Haugesund blir det snart en egen friidrettshall.
Utendørs er det også skjedd mye gledelig, flere baner er
blitt rehabilitert og også nye baner er blitt åpnet.
Vi har også fornyet avtaler med våre sponsorer siden
sist, DNB Nor er med som generalsponsor av
Norges Fri-idrettsforbund, og sammen med våre andre sponsorer, gjør dette at vi har en forutsigbar inntekt    
også til og med 2012.
Økonomien er god, vi har en solid egenkapital, men
det krever påpasselighet slik at vi ikke tærer for mye på
denne hvert år. Men samtidig må vi beholde aktivitetene
vi har igangsatt, samt sette i gang nye aktiviteter som er
nødvendig. Her er det en meget stor glede å ha fått en
støtte fra Gjensidige-stiftelsen på over 3 millioner kroner
for å utdanne 100 nye ungdomsledere i 2011. Dette blir
et meget spennende prosjekt. Og nye frivillige trenger vi
på alle ledd i Norges Fri-idrettsforbund.
Styret vil fortsatt arbeide for at rammebetingelsene for
norsk friidrett blir bedre og at flere vil få muligheter til
oppleve at det er gøy og givende å være med i friidrett.
Styret vil benytte anledningen til å takke alle ansatte i
kretsene og på forbundskontoret for en stor og flott innsats de siste 2 årene.
Tilslutt vil vi rette en meget stor takk til alle de frivillige trenere, ledere og dommere i klubber og kretser
over det ganske land. Dere legger ned hver dag et stort
og uegennyttig arbeid for friidretten. Uten den innsatsen hadde vi ikke opplevd den fremgangen Norges Friidrettsforbund har.

5. Vedlegg til styrets beretning

Utmerkelser og diplomer.
Gullmedaljen for aktiv idrett:
Gullmedaljen for 2009 ble tildelt Benjamin Jensen, IK Tjalve
Gullmedaljen for 2010 ble tildelt Grete Etholm, IK Tjalve
Fortjenestemedaljen for administrativ innsats:
Fortjenestemedaljen for 2008 ble tildelt Oddfrid og Rune
Osa, Florø T&IF
Fortjenestemedaljen for 2009 ble tildelt Olav Aaboen, IL i
BUL
Fortjenestemedaljen for 2010 ble tildelt Tore Hordnes, IL
Bjarg
Kongepokalene:
Kongepokalene ble i 2009 tildelt Andreas Thorkildsen, Kristiansands IF og Kjersti Tysse Plätzer, 		
IL Norna-Salhus

Kongepokalene ble i 2010 tildelt Andreas Thorkildsen, Kristiansands IF og Christina Vukicevic, Ski IL
Fortjenestediplomer i perioden:
Gøran Eriksen, Strømmen IF
Kirsten Larsen, IL Tyrving
Stein Lier, Aurskog-Høland FIL
Gunnar Pedersen, Lørenskog FIL
Grunde Vale, Ski IL
Jørn Aaltvedt, Minerva IS
Tor Evert Bentsen, Mandal & Halse IL
Per Arne Frislid, IL Norna-Salhus
Hilde Gjerde, IL Norna-Salhus
Tor Haugland, IL Norna-Salhus
Stephan Plätzer, IL Norna-Salhus
Odd Elvanes, Hareid IL
Ole Martin Sæter, IL Valder
Steinar Gram, Førde IL
Odvar Gjerde, Urædd Friidrett
Olaf Kjell Lie, Kviteseid IL
Kai Hole, Tønsberg FIK
Vidar Pettersen, Tønsberg FIK
Hanne Ødeby, IF Sturla
Roy Sannes, Larvik T&IF
Stig Arthur Benserud, Horten FIK
Erkjentlighetsbevis i perioden:
Svein Olav Eidseter, Tingvoll IL
Elisabeth Grimstad Kirkebø, Hareid IL
Karstein Fardal, Balestrand IL
Jofrid Holter, IL Tyrving
Gunnar Pedersen, Bodø FIK
Aktiv innsats 2009
E-cup klubblag terrengløp, Tyrkia
Skjalg ble nr. 12 i herreklassen
EM innendørs Torino, Italia
Ezinne Okparaebo, BUL 7.22 i forsøk nr. 1, 7.22 i semifinale
nr. 2, 7.21 i finale nr. 2
Folake Akinyemi, SK Vidar 7.37 i forsøk nr. 5, 7.37 i semifinale nr. 5
Irene Høvik Helgesen, Fri 400 m 54.73 nr. 4 i heat
Christina Vukicevic, Ski 60 m hekk 8.05 forsøk (nr. 1 heat),
8.02 (semifinale) nr. 2, 8.04 finale nr. 4
Stine Kufaas, Trondheim høyde 1.80 nr. 13
Cathrine Larsåsen, BUL stav 4.05 nr. 18
European Winter Throwing Cup, Los Realejos, Spania
Mona Holm, Tjalve slegge 62.93 nr. 19 (B9)
VM terrengløp Amman, Joran
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar nr. 74
European Championships, Ultraløp 24H, Bergamo, Italia
Jon Harald Berge, Sturla nr. 76 – 138341 meter
Sharon Broadwell, SK Vidar nr. 49 – 120440 meter
Nordic 10000 m challenge, Oslo
Kjersti Karoline Danielsen, SK Vidar  nr. 2 34.36.85
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Christina Bus Holth, SK Vidar nr. 3 34.38.11
Øystein Sylta, SK Vidar nr. 2 29.12.09
Terje Aggvin, Gular nr. 9 30.14.35
Andre Hammerø Løseth, Kristiansand nr. 10 30.17.47
Trond Arne Rugland, Tønsberg nr. 12 30.21.46
European Cup Race Walking Metz, Frankrike
Trond Nymark, TIF Viking – kom ikke til mål
Håvard Haukenes, TIF Viking - diskvalifisert
Pål Erik Lund, TIF Viking – stilte ikke på grunn av sykdom.
Nordisk mesterskap mangekamp, Kopavogur, Island
Menn: U18 – Martin Roe, Fri  6951 poeng 1. plass
Kvinner: U20 – Katrine Haarklau, Gular 4827 poeng 3. plass,
Ingvild Rønhovde, Stord 4872 poeng 7.plass.
U18 – Martine Bye, Ogndal 4136 poeng 9.plass
EM/VM 100 km Torhout, Belgia
Margrethe Løgavlen, Tønsberg brøt
Per Olav Bøyum, Syril 30.plass (VM) 7.38.09 (EM) 24.plass
Runar Gilberg, Vidar 35.plass (VM) 7.49.54 (EM) 28.plass
Gjermund Sørstad, Vidar, brøt
European Team Championships, Bergen
Kvinner:
100 m - Ezinne Okparaebo, BUL (1) 11.51
200 m - Elisabeth Slettum, Skjalg (8) 24.91
400 m - Irene Høvik Helgesen, Fri (6) 54.82
800 m - Ingvill Måkestad Bovim, Tjalve (4) 2.03.64
1500 m - Ingvill Måkestad Bovim, Tjalve (7) 4.18.03
3000 m - Silje Fjørtoft, SK Vidar (4) 9.16.88
5000 m - Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar (3) 15.29.82
100 m hekk - Hege Vold, Gjesdal (6) 13.67
400 m hekk - Hege Vold, Gjesdal (3) 58.86
3000 m hinder - Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar (3)
9.47.66
Høyde - Stine Kufaas, BUL (1) 1.91
Stav - Kathrine Haarklau, Gular (7) 3.90
Lengde - Oda Utsi Onstad, Fagernes (12) 5.60
Tresteg - Inger Anne Frøysedal, Tjalve (6) 12.64
Kule - Kristin Sundsteigen, Stord (8) 14.14
Diskos - Grete Etholm, Tjalve (4) 52.41
Slegge - Mona Holm, Tjalve (6) 59.47
Spyd - Adriana Haga Thomassen, Giv Akt (10) 45.77
4 x 100 m st: Siri Eritsland, SK Vidar, Folake Akinyemi, SK
Vidar, Elisabeth Slettum, Skjalg,
Ezinne Okparaebo, BUL (1) 44.47
4 x 400 m st.: Irene Høvik Helgesen, Fri, Heidi Ann Bruknapp, TIL Hovding, Vibecke Brun, BUL, Benedicte Hauge,
Kristiansand (6) 3.39.50
Menn:
100 m - Jaysuma Saidy Ndure, BUL (1) 10.14
200 m - Jaysuma Saidy Ndure, BUL (1) 20.94
400 m - Mauritz Kåshagen, Moelven (10) 48.07
800 m - Eivind Jenssen, Steinkjer (9) 1.51.62
1500 m - Morten Velde, Haugesund (7) 3.44.97
3000 m - Morten Velde, Haugesund (5) 8.16.68
5000 m - Sindre Buraas, SK Vidar (5) 14.08.77
110 m h - Eivind Stavang, Florø (9) 36.77
400 m h - Andreas Totsaas, SK Vidar (9) 53.31

3000 m h - Bjørnar U. Kristensen, Sandnes (3) 8.35.18
Høyde - Brede Raa Ellingsen, Norna Salhus (9) 2.15
Stav - Henning Dahl Holti, Moelven (7) 4.85
Lengde - Vetle Utsi Onstad, Tjalve (5) 7.33
Tresteg - Sindre Almsengen, Norna Salhus (9) 15.23
Kule - Gaute Myklebust, Tjalve (10) 17.58
Diskos - Gaute Myklebust, Tjalve (4) 58.33
Slegge - Eivind Henriksen, Tjalve (7) 66.04
Spyd - Andreas Thorkildsen, Kristiansand (2) 85.04
4x100 m st - Thomas Wiborg, Herkules, Henrik Johnsen,
Tjalve, Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer, Christian
Setttemsli Mogstad, Snøgg DQ
4x400 m st. - Kristian Magnussen, Haugesund, Jørgen Hasle
Johansen, Norna Salhus, Lars Eric Sæther, Steinkjer, Kristoffer Nyhuus, SK Vidar (10) 3.13.07
Norge rykket opp i superligaen.
E-cup mangekamp, Maribor, Slovenia
Lene Secher Myrmel, Fri nr. 3 med 5174 poeng
Katrine Haarklau, Gular nr. 12 med 4819 poeng
Hans Olav Uldal, Grane nr. 1 med 7702 poeng
Ove Lindekleiv, Sandnes brøt
VM U18, Bressanone, Italia
Ida B. Hansen, IL Runar 200 m nr. 4 i heat utslått 25.18
Ingeborg Løvnes, Strømmen 1500 m 4.32.09 i forsøk og videre. Finale nr. 10 med 4.30.50
Isabelle Pedersen, Norna Salhus100 m hekk – 13.35 forsøk 1,
13.20 i semifinale nr. 1 og 13.23 i finale nr. 1
Benedicte Abrahamsen, Norna Salhus tresteg 12.12 utslått
Christiane Helgestad Gjerde, Norna Salhus tresteg – 12.60 i
kvalifisering videre og nr. 11 i finalen med 12.50
Marte Rygg Årdal, Gloppen FIL slegge – 3 døde kast
Thomas Solberg Eide, Haugesund IL 1500 m nr. 8 i heat
3.56.24 utslått
Vegard Løberg Gjelsvik, Ullensaker/Kisa 2000 m hinder nr.
7 i heat 6.02.30 utslått
Martin Roe, Fri 8-kamp nr. 11 med 5730 poeng
EM i Motbakkeløp Telfes im Stubai, Østerrike
Menn junior
Didrik Tønseth, Strindheim nr.6
Jørgen Bye Breivik, Strindheim nr. 9
Sjur Prestsæther, Lillehammer nr. 11
Laget ble nr. 2 sammenlagt
Menn senior
Terje Aggvin, Gular nr. 32
Øyvind Heiberg Sundby, Tjalve nr. 26
EM U23 Kaunas, Litauen
Ezinne Okparaebo, IL i BUL – 100 m nr. 1 i forsøk med
11.64, nr. 2 i semifinale 11.58 og nr. 4 i finale med 11.53.
Startet ikke på 200 m.
Silje Fjørtoft, SK Vidar – 3000 m hinder nr. 12 med 10.53.25
Christina Vukicevic, Ski IL – 100 m hekk nr. 1 forsøk 13.12,
nr. 2 i semifinale med 13.05 og nr. 1 i finale med 12.99
Marie Hagle, Fredrikstad IF – 100 m hekk nr. 6 i forsøk og
utslått med 13.73
Hege Vold, Gjesdal IL – 100 m hekk nr. 7 i forsøk og utslått
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med 13.97, 400 m hekk nr. 4 i heat og utslått med 59.57
Benedicte Hauge, Kristiansand IF – 400 m hekk nr. 6 i heat
og utslått med 58.62
Øyunn Grindem, Sandvin – Høyde videre i kvalifisering med
1.83 i finale nr. 11 med 1.79
Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve – Tresteg nr. 16 og utslått
med 13.06
Tove Beate Dahle, IK Tjalve – Spyd nr. 20 og utslått med
45.39
Ida Marcussen, IK Våg - 7-kamp nr. 7 med 5882 poeng
Eivind Jenssen, Steinkjer FIK – 800m nr. 5 i heat og utslått
1.51.09 1500 m: nr. 9 i heat og utslått 3.51.67
Sindre Buraas, SK Vidar – 5000m nr. 17 med 14.25.83
Brede Raa Ellingsen, IL Norna-Salhus – Høyde –nr. 18 totalt
og utslått i kval. 2.14
Fredrik Amundgård, IL Tyrving – Diskos nr. 2 i forsøk med
58.47 og nr. 6 i finalen med 57.38
Lars Vikan Rise, Nidelv IL – 10-kamp - brøt
EM U20 Novi Sad, Serbia
Per Magnus Solli, Nesbyen 100 m utslått i heat (nr. 8) med
11.11
200 m utslått i forsøk heat (nr. 5) med 22.03
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes 800 m forsøk nr. 5 1.53.01, semifinale utslått nr. 6 1.53.01
1500 m: Utslått i forsøk 3.53.69
Thomas Roth, Ull/Kisa 800 m forsøk nr. 4 1.52.50, semifinale utslått nr. 5 1.51.53
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar 5000 m nr. 5 med 14.26.23
Lars Erik Malde, Skjalg 5000 m nr. 10 med 14.41.97
Vladimir Vukicevic, Ski 110 m hekk nr. 3 forsøk 14.09, nr. 7
i semifinale med 13.80
Anders Erlend Idås, Horten, 110 m hekk nr. 5 i forsøk 14.30
og utslått.
Øyvind Kjerpeset, Florø 400 m hekk nr. 4 53.39 utslått
Kjølv Egeland, BUL, høyde 2.10 nr. 6 i forsøk, 2.11 i finale
nr. 5
Eivind Henriksen, Tjalve , diskos nr. 15 og utslått 52.99
Eivind Henriksen, Tjalve, slegge nr. 3 i forsøket med 74.59,
nr. 4 i finale med 76.65
Richard Villanger, Ask, slegge utslått og nr. 25 i slegge med
60.79
Folake Akinyemi, SK Vidar, 100 m forsøk nr. 1 11.75, nr. 1 i
semifinale 11.66, finale nr. 2 11.47
Folake Akinyemi, SK Vidar, 200 m forsøk nr. 1 23.75, semifinale nr. 3 med 24.47 og nr. 6 i finale med 23.99
Mari Gilde Brubak, Malvik, 100 m utslått med 12.29 i forsøk
Ida Bakke Hansen, Runar 200 m, utslått med  24.78 nr. 5
Ingeborg Løvnes, Strømmen 1500 m nr. 10 i forsøk og utslått
med 4.27.64
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar, 5000 m nr. 1 med
15.45.45
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar 3000 m hinder, forsøk
nr. 1 10.00.44, Finale nr. 1 9.43.69
Veronika Brennhovd Blom, Modum, 5000 m nr. 10 med
17.19.90
Veronika Brennhovd Blom, Modum, 3000m hinder nr. 5 i
forsøk med 10.31.25, Finale nr. 9 10.28.93
Kjersti S. Herberg, Lillehammer, 3000 m hinder nr. 10 i for-

søk og utslått 11.24.16
Isabelle Pedersen, Norna Salhus, 100 m hekk nr. 1 i forsøk
13.65, finale nr. 2 13.49
Kine Aaltvedt, Minerva IS 100 m hekk nr. 5 i forsøk og utslått
14.37
Tine Teigene Dalen, SK Vidar , 400 m hekk nr. 4 i forsøk og
utslått 60.87
Tonje Angelsen, Trondheim friidrett, høyde utslått i forsøk
med 1.73 nr. 17 totalt
Katarina Mögenburg, Tyrving, høyde utslått i forsøk med
1.69 nr. 19 totalt
Oda Utsi Onstad, Fagernes, lengde utslått i forsøk med 5.93
nr. 18 totalt
Mia Haave, Tyrving, tresteg nr. 8 i forsøk og utslått 12.99
Christiane Gjerde, Norna Salhus, tresteg nr. 11 i forsøk og
utslått 12.79
Amalie Tefre Skage, Norna Salhus, tresteg , ingen gyldige
hopp
Trude Raad, Gloppen, diskos nr. 17 i forsøk og utslått 44.81.
Slegge forsøk 62.52 til finale. I finalen ingen gyldige kast.
Katja Vangsnes, Oppegård, slegge, nr. 19 og utslått med
52.65.
Adriana Thomassen, Giv Akt, spyd forsøk 52.70 og videre.
Nr. 12 i finale med 46.32
Kathrine Haarklau, Gular, 7-kamp. 5058 poeng og nr. 14
4x100 m stafett: Forsøk nr. 6 med 46.22 (Ida Bakke Hansen, Runar, Isabelle Pedersen, Norna Salhus, Tine Teigene
Dalen, Vidar og Mari Gilde Brubak, Malvik). Nr. 6 i finale
med 46.39
VM Berlin, Tyskland
Andreas Thorkildsen, KIF spyd. Forsøk nr. 6 80.37. Finale
nr. 1 med 89.59
Jaysuma Saidy Ndure, BUL 100 m. Forsøk nr. 2 med 10.35,
mellomheat nr. 3 med 10.16 og semifinale utslått med 10.20
nr. 7.
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes 3000 m hinder utslått i
forsøk nr. 6 med 8.28.49
Erik Tysse, Norna Salhus 20 km nr. 7 med 1.20.38. Brøt 50
km.
Trond Nymark, TIF Viking 50 km gang nr. 2 med 3.41.16
Gaute Myklebust, Tjalve diskos nr. 10 og utslått i forsøk med
60.80 (totalt nr. 17)
Kjersti Tysse Plätzer, Norna Salhus 20 km gang - diskvalifisert
Christina Vukicevic, Ski 100 m hekk. Nr. 4 i forsøk på 12.95
og nr. 5 i semifinale og utslått på 13.00.
Ida Marcussen, Våg 7-kamp nr. 25 med 5014 poeng
Silje Fjørtoft, SK Vidar 3000 m hinder.Utslått i forsøk nr. 14
med 10.01.04
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar 3000 m hinder. Utslått i
forsøk nr. 10 med 9.48.47
Ezinne Okparaebo, BUL 100 m. Forsøk nr. 2 med 11.35.
Mellomheat utslått med 11.44 nr. 5
Stine Kufaas, BUL, høyde. Nr. 27og utslått i kvalifisering
med 1.85
Margrethe Renstrøm, Tjalve lengde. Nr. 24 og utslått i kvalifisering med 6.31
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Nordisk juniorlandskamp Vaasa, Finland
Menn
100 m - Anders Erlend Idås, Horten nr. 5 10.97, Per Magnus
Solli, Nesbyen nr. 6 11.08
200 m - Per Magnus Solli, Nesbyen nr.3 21.61, Martin Loftås
Kåstad, Osterøy nr. 6 22.26
400 m - Martin Loftås Kåstad, Osterøy nr. 5 48.95, Carl Emil
Kåshagen, Moelven nr. 7 49.53
800 m - Thomas Roth, Ull/Kisa nr. 3 1.51.27, Thomas Solberg Eide, Haugesund nr. 4 1.53.48
1500 m - Henrik Ingebrigtsen, Sandnes nr. 2 4.09.94, Thomas
Solberg Eide, Haugesund nr. 3 4.11.69
5000 m - Sondre Nordstad Moen, Strindheim nr. 1 14.16.57,
Lars Erik Malde, Skjalg nr. 2 14.40.31
110 m hekk - Vladimir Vukicevic, Ski nr. 1 13.83, Anders
Erlend Idås, Horten nr. 4 14.35
400 m hekk - Øyvind Strømmen Kjerpeset, Florø nr. 2 53.77,
Per Magne Florvåg, Sandnes nr. 6 56.74
3000 m hinder - Henrik Ingebrigtsen, Sandnes nr. 1 8.52.26,
Harald Kårbø, Stord nr. 5 9.26.96
5000 m gang - Håvard Haukanes, TIF Viking nr. 2 22.27.20,
Pål Erik Lund, TIF Viking nr. 5 25.29.28
Høyde - Erlend Rønningen, BUL nr. 3 2.08, Kjølv Egeland,
BUL nr. 4 2.04
Stav - Magnus Løvstad, Moelven nr. 6 4.10, Stein Erik Sollien, Mogutten nr. 6 4.10
Lengde - Jonas Møgenburg, Tyrving nr. 1 7.28, Lars Tangnes
Frantzen, Mogutten nr. 6 6.73
Tresteg - Jonathan V. Byrkjenes, Norna Salhus nr. 6 14.04,
Martin Roe, Fri nr. 7 13.79
Kule - Eivind Henriksen, Tjalve nr. 6 15.79, Fredrik Simensen, Sandnvin nr. 7 15.27
Diskos - Eivind Henriksen, Tjalve nr. 3 52.91, Erik Fluge,
Ask nr. 6 46.98
Slegge - Eivind Henriksen, Tjalve nr. 1 74.31, Richard Villanger, Ask nr. 6 58.46
Spyd - Petter Ormsettrø, Tingvoll nr. 4 63.58, Størk Avelsgård Lien, Stjørdal nr. 6 58.18
4 x100 m stafett - Norge nr. 2 med 42.20 (Jonathan Byrkjenes, Norna Salhus, Torbjørn Lysne, Gular, Martin Forbergskog, Moelven og Per Magnus Solli, Nesbyen)
4 x400 m stafett - Norge nr. 3 med 3.17.01 (Torbjørn Lysne,
Gular, Carl Emil Kåshagen, Moelven, Martin Loftås Kåstad,
Osterøy og Thomas Roth, Ull/Kisa)
Sverige 218 poeng, Norge 187 poeng, Finland 175 poeng,
Danmark/Island 107 poeng
Kvinner
100 m - Folake Akinyemi, SK Vidar nr. 1 12.05, Mari Gilde
Brubak, Malvik nr. 3 12.42
200 m - Mari Gilde Brubak, Malvik nr. 5 24.92, Tine Teigene
Dahlen, SK Vidar nr. 6 25.04
400 m - Heidi Ann Bruknapp, Gular nr. 3 56.81, Tara Norum,
Steinkjer nr. 6 57.46
800 m - Ingeborg Løvnes, Strømmen nr. 3 2.11.21, Frida
Thorsås, Urædd nr. 4 2.12.99
1500 m - Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar nr. 1 4.21.64,
Ingeborg Løvnes, Strømmen nr. 2 4.32.27
3000 m - Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar nr. 1 9.17.29,
Runa Skrove Falch, Steinkjer nr. 4 10.02.43

100 m hekk - Isabelle Pedersen, Norna Salhus nr. 1 13.90,
Tine Teigene Dalen, SK Vidar nr. 4 14.13
400 m hekk - Tine Teigene Dalen, SK Vidar nr. 2 60.20, Vilde
Svortevik, Laksevåg nr. 6 64.94
2000 m hinder - Ida Østerås, Verdal nr. 5 7.16.49, Martine
Kongsten, Ski nr. 6 7.17.20
3000 m gang - Frida Thorsås, Urædd nr. 5 21.58.48, Runa
Skrove Falch, Steinkjer nr. 6 22.58.35
Høyde - Katarina Møgenburg, Tyrving nr. 3 1.71, Tonje Angelsen, Trondheim nr. 6 1.69
Stav - Katrine Haarklau, Gular nr. 4 3.55, Ingvild Kåshagen,
Moelven nr. 6 3.10
Lengde - Oda Utsi Onstad, Fagernes nr. 2 6.00, Guro Forbord
Andreassen, Kristiansand nr. 4 5.80
Tresteg - Oda Utsi Onstad, Fagernes nr. 2 12.73, Amalie Tefre Skage, Norna Salhus nr. 4 12.25
Kule - Ingvild Rønhovde, Stord nr. 5 12.86, Katrine Haarklau, Gular nr. 7 12.19
Diskos - Kirvil Schau Odden, Snøgg nr. 6 35.19, Marte Rygg
Årdal, Gloppen nr. 7 34.74
Slegge - Katja Vangsnes, Oppegård nr. 3 54.90, Marte Rygg
Årdal, Gloppen nr. 5 51.50
Spyd - Katrine Haarklau, Gular nr. 6 41.85, Ingvild Rønhovde, Stord nr. 8 32.81
4x100m stafett - Nr. 2 med 46.24 (Isabelle Pedersen, Norna
Salhus, Folake Akinyemi, SK Vidar, Tine Teigene Dalen, SK
Vidar og Mari Gilde Brubak, Malvik)
4x400m stafett - Nr. 3 med 3.47.34 (Vilde Svortevik, Laksevåg, Tara Norum, Steinkjer, Line Kloster, Tyrving og Heidi
Ann Bruknapp, Gular)
Sverige 225 poeng, Finland 201 poeng, Norge 183 poeng,
Danmark/Island 76 poeng)
Døve OL Taipei, Taiwan
Trude Raad, Gloppen kule nr. 8 med 11.69, diskos nr. 1 med
47.29 og nr. 1 i slegge med 60.27
VM halvmaraton, Birmingham, Storbritannia
Ingen norske deltakere
Nordisk mesterskap i terrengløp, Perniö, Finland
Menn senior
Asle Tjelta, Skjalg nr. 20
Tommy Berland Laitinen, Gular nr. 22
Sindre Buråas, SK Vidar nr. 11
Andreas Høye, Kristiansand  IF nr. 24
Bjarte Vik, Osterøy nr. 17
Lagkonkurranse: nr. 4
Menn junior
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar nr. 1
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes nr. 2
Jo Forseth Indgaard, Frol nr. 18
Thomas Solberg Eide, Haugesund nr. 8
Harald Kårbø, Stord nr. 9
Ferdinand Kvan Edman, Sturla nr. 11
Lagkonkurranse nr. 1
Kvinner senior
Anne Margrethe Hausken,  Tjalve nr. 5
Guro Flatekval, Oppsal nr. 7
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Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar nr. 2
Lagkonkurranse nr. 2
Kvinner junior
Silje Bæra Hørte, Modum nr. 3
Kjersti Herberg, Lillehammer nr. 11
Sigrid Jervell Våg, Trondheim nr. 14
Ingjerd Myhre, IL Beveren nr. 9
Lagkonkurranse nr. 3
EM terrengløp, Dublin, Irland
Menn senior
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes nr. 58
Menn U23
Sindre Buraas, SK Vidar, nr. 37
Kvinner junior
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar nr. 1
Menn junior
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar nr. 4
Lars Erik Malde, Skjalg nr. 10
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes nr. 12
Harald Kårbø, Stord nr. 51
Thomas Solberg Eide, Haugesund nr. 81
Ferdinand Kvan Edman, Sturla nr. 82
Laget tok 3.plass i lagkonkurransen (Moen, Malde, Ingebrigtsen og Kårbø)
Golden League
Andreas Thorkildsen:
1.plass Roma  87.46
2. plass Berlin 85.48
3. plass Oslo 83.15
1. plass Paris 88.03
1. plass Zurich 91.28
2. plass Brussel 82.61
Aktiv innsats 2010
E-cup klubblag Bilbao, Spania
SK Vidar ble nr.7   i kvinneklassen. På laget løp Karoline
Bjerkli Grøvdal, Christine Bus Holth, Fride Vullum, Jessica
Gunnarsson, Niina Härkonen.
VM innendørs Doha, Qatar
Folake Akinyemi, SK Vidar 60 m 7.45 forsøk (nr. 5) – 7.47
og utslått i semifinale (nr. 8) Totalt nr. 24
Christina Vukicevic, Ski IL 60 m hekk – 8.01 i forsøk (nr. 2)
– 8.02 og utslått i semifinale nr. 5
Stine Kufaas, IL BUL høyde nr. 10 og utslått med 1.89
European Cup Winter Throwing Arles, Frankrike
Mona Holm, IK Tjalve slegge 62.31 nr. 16
Grete Etholm, IK Tjalve diskos 52.28 nr. 15
Eivind Henriksen, IK Tjalve slegge 66.91 nr. 6
VM terrengløp Bydgozcz, Polen
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar brøt
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar, 32. Plass
VM/EM 24 timers i Brive-la-Gaillarde, Frankrike

Jon Harald Berge, Sturla 255,764 km nr. 7 VM og nr. 4 EM
Joar Flynn Jensen, Ski IL 232,929 km nr. 29 VM og nr. 21
EM
Gjermund Sørstad, SK Vidar 230,541 km nr. 31 VM og nr.
23 i EM
Lars Chr. Dørum, Spiridon LLL 225,271 km nr. 38 VM og
nr. 28 i EM
Per Audun Heskestad, FIL Aks 209,320 km nr. 66 VM og nr.
54 i EM
Peter Tubaas, Stord IL 204,457 km nr. 76 VM og nr. 63 i EM
Lagkonkurranse: 719,234 nr. 6 i VM og nr. 4 i EM
Nordic 10000 m Challenge, Kereva, Finland
Sindre Buraas, SK Vidar nr. 1 med tiden 29.36.63
Asbjørn Ellefsen Persen, IK Tjalve nr. 9 med tiden 30.47.37
Christina Bus Holth, SK Vidar nr. 1 med tiden 34.51.03
European Cup 10000 m, Marseille, Frankrike
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar, brøt løpet
Nordisk mesterskap mangekamp, Randers, Danmark
16-17 år jenter
Frida Thorsås, Urædd nr. 2 med 4948 poeng
Martine Bye, Ogndal nr. 6 med 4648 poeng
18-19 år jenter
Kathrine Haarklau, Gular nr. 2 med 5180 poeng
16-17 år gutter
Per Magne Florvåg, Sandnes nr. 9 med 6097 poeng
18-19 år gutter
Martin Roe, Fri nr. 3 med 7069 poeng
20-22 år gutter
Henrik Holmberg, Vik nr. 7 med 5864 poeng
E-cup mangekamp, Tel Aviv, Israel
Ove Lindekleiv, Sandnes nr. 11  med 6827 poeng
Martin Roe, Fri nr. 13 med 6727 poeng
Katrine Haarklau, Gular nr. 10 med 5287 poeng
Lene Secher Myrmel, Fri nr. 4 med 5511 poeng
Frida Thorsås, Urædd nr. 17 med 4968 poeng
E-cup Super League, Bergen
Menn
100 m - Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer (10) 10.71
200 m - Per Magnus Solli, Nesbyen (12) 21.68
400 m - Lars Jahr Røine, Tjalve (11) 48.19
800 m - Thomas Roth, Ull/Kisa (10) 1.48.82
1500 m - Henrik Ingebrigtsen, Sandnes (6) 3.47.40
3000 m - Sindre Buraas, SK Vidar (10) 8.25.34
5000 m - Sondre Nordstad Moen, SK Vidar (7) 14.00.03
110 m hekk - Vladimir Vukicevic, Ski (12) 14.13
400 m hekk - Andreas Totsaas, SK Vidar (10) 52.96
3000 m hinder - Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes (9)
8.44.55
Høyde - Brede Raa Ellingsen, Norna Salhus (12) 2.14
Stav - Henning Dahl Holti, Moelven (11) 4.80
Lengde - Vetle Utsi Onstad, Tjalve (10) 7.33
Tresteg - Sindre Almsengen, Norna Salhus (12) 15.34
Kule - Stian Andersen, Urædd (12) 16.91
Diskos - Gaute Myklebust, Tjalve ikke resultat

35

NFIF_2011.indd 35

07.03.11 10.27

Slegge - Eivind Henriksen, Tjalve (8) 71.11
Spyd - Andreas Thorkildsen, Kristiansand (2) 82.98
4x100 m stafett - Simon Rønsholm Sandvik, Molde-Olymp,
Alexander Karlsson, Gular, Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer, Christian Settemsli Mogstad, Snøgg (11) 40.87
4x400m stafett - Lars Jahr Røine, Tjalve, Thomas Roth, Ull/
Kisa, Carl Emil Kåshagen, 	
Moelven, Mauritz Kåshagen, Moelven (11) 3.12.71
Kvinner
100 m - Ezinne Okparaebo, BUL (2) 11.30
200 m - Ezinne Okparaebo, BUL (11) 24.01
400 m - Benedicte Hauge, Kristiansand (10) 55.29
800 m - Ingvill Måkestad Bovim, Gular (7) 2.04.81
1500 m - Ingvill Måkesad Bovim, Gular (6) 4.08.75
3000 m - Ragnhild Kvarberg, SK Vidar (3) 9.09.59
5000 m - Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar (3) 15.25.40
100 m hekk - Christina Vukicevic, Ski (3) 12.87
400 m hekk - Stine Tomb, SK Vidar (6) 58.01
3000 m hinder - Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar (7)
9.47.92
Høyde - Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett (6) 1.85
Stav - Cathrine Larsåsen, BUL (6) 4.30
Lengde - Margrethe Renstrøm, Tjalve (3) 6.49
Tresteg - Inger Anne Frøysedal, Tjalve (9) 13.63
Kule - Kristin Sundsteigen, Tyrving (11) 14.83
Diskos - Grete Etholm, Tjalve (9) 52.71
Slegge - Mona Holm, Tjalve (10) 66.01
Spyd - Ina Cathrin Kartum, Stjørdal (12) 44.13
4 x100 m stafett - Siri Eritsland, SK Vidar, Mari Gilde Brubak, Malvik, Ida Bakke Hansen, Runar, Nina Brandt, Steinkjer (11) 46.37
4x400 m stafett - Irene Høvik Helgesen, Fri, Benedicte Hauge, Kristiansand, Nina Brandt, Steinkjer, Stine Tomb, SK Vidar (11) 3.38.47
Norge fikk 175 poeng og rykket ned til 1. divisjon.
VM junior Moncton, Canada
Thomas Roth, Ull/Kisa 800 og 1500 m. Nr. 4 i forsøket
1.49.84. Nr. 6 og utslått i semifinalen på 1.49.39
Thomas Solberg Eide, Haugesund 800 m. Nr. 6 og utslått på
1.52.67
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes 1500 m nr. 6 og utslått på
3.45.31
Vladimir Vukicevic, Ski IL 110 m hekk. Nr. 1 i forsøk på
13.49, nr. 3 i semifinale på 13.67 og nr. 2 i finale på 13.59
Øyvind Strømmen Kjerpeset, Florø 400 m hekk nr. 3 i forsøk
på 52.82, nr. 7 i semifinale og utslått på 53.33
Petter Ormsettrø, Tingvoll, spyd nr. 29 og utslått med 58.46
Martin Roe, Fri, mangekamp nr. 13 med 7056 poeng
Ingeborg Løvnes, SK Vidar, 1500 m. Nr. 8 og utslått med
4.24.42
Isabelle Pedersen, Norna Salhus, 100 m hekk. Nr. 2 i forsøk
på 13.56, nr. 1 i semifinalen med 13.49 og nr. 1 i finalen med
13.30
Kine Aaltvedt, Minerva IS, 100 m hekk. Nr. 8 og utslått i
forsøket på 13.96
Katarina Mögenburg, Tyrving, høyde. Nr. 20 og uslått med
1.78
Katja Vangsnes, Oppegård, slegge. Nr. 6 i forsøket med 55.28

og nr. 9 i finalen med 55.90
Katrine Haarklau, Gular, mangekamp. Nr. 17 med 5060 poeng
EM Barcelona, Spania
Jaysuma Saidy Ndure, BUL 100 m, 200 m og 4 x100 m stafett
100 m::Forsøk nr. 1 med 10.31, semifinale nr. 2 med 10.16 og
finale nr. 6 med 10.31
200 m: Forsøk nr. 1 med 20.60, semifinale nr. 1 med 20.50 og
finale nr. 5 med 20.63
Morten Velde, Haugesund 1500 m. Nr. 13 og utslått med
3.45.20
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes, 1500 m. Nr. 6 og utslått med
3.42.62
Sindre Buraas, SK Vidar, 5000 m. Nr. 14 og utslått med
14.03.93
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar 5000 og 10000 m. Nr. 9
og utslått på 5000 m på 13.53.69 og nr. 14 på 10000 m på
29.19.63.
Øystein Sylta, SK Vidar maraton, brøt
Andreas Totsaas, SK Vidar, 400 m hekk – diskvalifisert
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes, 3000 m hinder.Nr. 5 i
forsøket på 8.30.91 og nr.
8 i finalen på 8.27.89. (Plassering etter diskvalifisering av
spansk utøver).
Gaute Myklebust, Tjalve diskos.Nr. 28 i forsøket og utslått
på 58.39
Eivind Henriksen, Tjalve, slegge. Nr. 22 i forsøket og utslått
på 69.98
Andreas Thorkildsen, Kristiansand, spyd.Nr. 6 i forsøket på
78.82 og nr. 1 i finalen på 88.37
Lars Vikan Rise, Nidelv, mangekamp nr. 15 med 7714 poeng
Trond Nymark, TIF Viking, 50 km gang, brøt
Philip Bjørnå Berntsen, Tjalve, Tormod Hjortnæs Larsen,
Lillehammer, Christian Settemsli Mogstad, Snøgg, Jaysuma
Saidy Ndure, BUL – 4 x 100m stafett nr. 6 og utslått med
40.04
Ezinne Okparaebo, BUL 100 m. Nr.1 i forsøk med 11.35, nr.
2 i semifinale 11.23 og nr. 4 i finale med 11.23.
Folake Akinyemi, SK Vidar 200 m – dnf
Ingvill Måkestad Bovim, Gular 1500 m. Nr. 6 og utslått i semifinale på 4.07.49
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar 5000 m og 10000 m.
Nr. 13 på 5000 m på 15.41.42. Brøt 10000 m
Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana, maraton. Nr. 19 på
2.42.24
Kjersti Karoline Danielsen, SK Vidar, maraton. Nr. 26 på
2.45.00
Christina Bus Holt, SK Vidar, maraton. Nr. 30 på 2.48.15
Maratonlaget nr. 7 sammenlagt.
Christina Vukicevic, Ski, 100 m hekk. Nr. 1 i forsøk med
12.83, semifinale nr. 2 med 12.85 og finale nr. 4 med 12.78.
Stine Tomb, SK Vidar, 400 m hekk. Nr. 6 og utslått i forsøket
på 57.10
Stine Kufaas, BUL, høyde. Nr. 15 og utslått i forsøket med
1.90
Tonje Angelsen, Trondheim, høyde. Nr. 20 og utslått i forsøket med 1.87
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Cathrine Larsåsen, BUL, stav. Nr. 11 i kvalifiseringen med
4.35 og i finalen nr. 8 på 4.35.
Margrethe Renstørm, Tjalve, lengde. Nr. 7 i forsøket på 6.68
og nr. 12 i finalen med 6.18
Inger Anne Frøysedal, Tjalve, tresteg. Nr. 21 og utslått med
13.51
Grete Etholm, Tjalve, diskos. Nr. 18 og utslått med 54.01
Mona Holm, Tjalve, slegge. Nr. 13 og utslått med 66.18
Ida Marcussen, IK Våg, mangekamp. Nr. 14 med 6029 poeng
Siri Eritsland, Mari Gilde Brubak, Ida Bakke Hansen, Runar,
Ezinne Okparaebo, BUL
nr. 9 og utslått med 44.96
Nordisk juniorlandskamp, Akureyri, Island
Menn
100 m - Per Magnus Solli, Nesbyen nr. 2 – 10.69, Martin
Forbergskog, Moelven nr. 4 – 10.92
200 m - Per Magnus Solli, Nesbyen nr. 1 – 21.57, Martin
Forbergskog, Moelven nr. 7 – 23.67
400 m - Carl Emil Kåshagen, Moelven nr. 3 – 51.21, Andreas
Roth, Ull/Kisa nr. 5 – 51.54
800 m - Thomas Rooth, Ull/Kisa nr. 1 – 1.51.94, Thomas
Solberg Eide, Haugesund nr. 3 – 1.53.33
1500 m - Thomas Solberg Eide, Haugesund nr. 1 – 4.11.61,
Ferdinand Kvan Edman, Sturla nr. 5 – 4.14.94
5000 m - Ørjan Grønnevig, GT International -nr. 2 – 15.48.23,
Jonas Luras Hammer, Lørenskog  nr. 4 – 16.03.42
110 m hekk - Vladimir Vukicevic, Ski nr. 1 – 14.05
400 m hekk - Øyvind Kjerpset Strømmen, Florø nr. 1 – 54.06,
Kjartan Løvoll, Sandnes nr. 6 – 55.97
3000m hinder - 	 Jonas L. Hammer, Lørenskog nr. 1 –
9.12.10, Ferdinand Kvan Edman, Sturla nr. 3 – 9.22.11
Stav - Eirik Sollien, Moelven 4.18 nr. 5
Høyde - Jens Christian Andenæs, Gloppen nr. 4  - 1.96
Lengde - Martin Roe, Fri nr. 4 – 6.71
Tresteg - Christian Bø Helland, Norna Salhus nr. 1 – 15.27
Kule - Fredrik Simensen, Sandvin nr. 4 – 16.16, Erik Fluge,
Ask nr. 7 – 13.49
Diskos - Erik Fluge, Ask  nr. 2 – 50.24, 	 Fredrik Simensen, Sandvin  6 ugyldige kast
Slegge - Kjetil Røste Ringen, Brandbu nr. 3 - 62.02, Martin
Roe, Fri nr. 5 - 54.83
Spyd - Petter Ormsettrø, Tingvoll nr. 3 – 62.34, Martin Roe,
Fri nr. 4 – 58.53
5000 m gang - Joakim Sælen, TIF Viking nr. 3 – 24.14.65
4 x 100 m stafett: Vladimir Vukicevic, Ski, Kjartan Løvoll,
Sandnes, Per Magnus Solli, Nesbyen og Martin Forbergskog,
Moelven nr. 2 med 41.89
4 x 400 m stafett: Carl Emil Kåshagen, Moelven, Øyvind
Strømmen Kjerpeset, Florø, Per Magnus Solli, Nesbyen og
Thomas Roth, Ull-Kisa, nr. 1 – 3.14.68
Sammenlagt menn: 2.plass
Kvinner
100 m - Marte Jørgensen, IK Tjalve nr. 3 – 12.10, Astrid M.
Cederkvist, Aurskog-Høland  nr. 7 – 12.48
200 m - Ida Bakke Hansen, Runar nr. 4 – 25.11, Astrid M.
Cederkvist, Aurskog-Høland nr. 6 – 25.45
400 m - Tara Marie Norum, Steinkjer nr. 2 – 57.20, Heidi Ann
Bruknapp, Gular nr. 4 – 58.45

800 m - Frida Thorsås, Urædd nr. 2 – 2.20.21
1500 m - Ingeborg Løvnes, SKVidar nr. 1 – 4.34.80, Frida
Berge, Gular nr. 3 – 4.37.36
3000 m - Ingeborg Løvnes, SK Vidar nr. 1 – 10.03.31, Ida
Østerås, Verdal nr. 3 – 10.08.22
100 m hekk - Kine Aaltvedt, Minerva IS nr. 3 – 14.59
400 m hekk - Vilde Svortevik, Laksevåg nr. 2 – 62.95
2000 m hinder - Ida Østerås, Verdal nr. 3 – 7.00.56
Høyde - Katarina Mögenburg, Tyrving nr. 1 – 1.75
Stav - Paula Llano, Laksevåg TIL   nr. 6 – 3.28, Marianne
Benserud, BFG Fana nr. 7 – 2.98
Lengde - Benedicte Abrahamsen, Norna Salhus nr. 5 – 5.54,
Katarina Mögenburg, Tyrving nr. 7 – 5.47
Tresteg - Kine Aaltvedt, Minerva IS nr. 2 – 12.16, Chiamaka
Okpareaebo, BUL nr. 4 – 11.91
Kule - Katrine Haarklau, Gular nr. 4 – 12.47, Mona Ekroll
Jaidi, Norna Salhus nr. 6 – 11.82
Diskos - Solveig Fredriksen, Norna Salhus nr. 2- 44.71, Mona
Ekroll Jaidi, Norna Salhus nr. 4 – 41.33
Slegge - Katja Vangsnes, Oppegård nr. 1 – 59.09, Solveig
Fredriksen, Norna Salhus nr. 8 – 6 ugyldige kast
Spyd - Mona Ekroll Jaidi, Norna Salhus nr. 2 – 48.41, Katrine
Haarklau, Gular nr. 5 – 42.12
3000 m gang - Kristiane Rygg, Gloppen nr. 2 – 15.53.74
4 x 100m stafett - Kine Aaltvedt, Minerva IS, Marte Jørgensen, IK Tjalve, Ida Bakke Hansen, Runar og Astrid M. Cederkvist, Aurskog-Høland, nr. 3 med 47.74
4 x 400 m stafett - Tara Marie Norum, Steinkjer, Julie B. Falkanger, Heidi Ann Bruknapp,Gular og Vilde Svortevik, Laksevåg nr.1 – 3.44.62
Sammenlagt kvinner: 2. plass
Totalt vant NORGE sammenlagt for menn og kvinner.
Nordisk kappgang, Tuusula, Finland
Senior: Hanne Liland, TIF Viking (10 km) nr. 5
på tiden 55.39.39
U18: Kristiane Rygg, Gloppen FIL (5 km) nr. 3
på tiden 27.33.11
U18:  Sindre Ølness, Søfteland TIL (5 km) nr. 2
på tiden 23.46.53, Joakim Sælen, TIF Viking (5 km) nr. 1 på
tiden 23.24.60
U20: Syver Morvik, TIF Viking (10 km) nr. 4 på tiden
51.52.22
U23: Håvard Haukenes, TIF Viking (20 km) - disket
Diamond League
Andreas Thorkildsen:
1. plass Brüssel 89.88
1. plass Paris 88.10
1. plass London 87.50
1. plass Lausanne 87.03
1. plass New York 87.02
1. pass Shanghai 86.11
1. plass Oslo/Bi 86.00
2. plass Stockholm 83.63
VM motbakkeløp, Kamnik, Slovenia
Junior: Heidi Weng, BUL nr. 4
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Senior: Kjersti Karoline Danielsen, SK Vidar nr. 14, Anita
Håkenstad Evertsen, Øystre Slidre nr. 22
Menn senior: Sindre Buraas, SK Vidar nr. 19
Nordisk/baltisk mesterskap, Söderhamn, Sverige
Menn
100 m - Alexander Karlsson, Gular nr.5 – 11.09, Peter Efe
Osazuma, BUL nr 7 – 11.13
200 m - Peter Efe Osazuma, BUL nr. 5 – 22.49
400 m - Martin Loftås Kåstad, Osterøy nr. 3 – 49.15, Jonas
Andre Grønnhaug, Ranheim IL nr. 6 – 49.72
800 m - Hans Kristian Fløystad, Tjalve nr. 5 – 1.51.93, Vidar
Dahle, Gular nr. 7 – 1.52.26
1500 m - Hans Kristian Fløystad, Tjalve nr. 1 – 3.49.39, Audun Nordtveit, Tjalve nr. 8 – 3.59.62, Vidar Dahle, Gular nr.
9 – 4.05.33
5000 m - Lars Nesbø Bakke, Fri nr. 2 – 14.24.16, Audun
Nordtveit, Tjalve nr. 3 – 14.28.64
3000 m hinder - Tom Erling Kårbø, Stord nr. 3 – 9.11.23
110 m hekk - Vladimir Vukicevic, Ski nr. 1 – 14.29
400 m hekk - Anders Erlend Idås, Horten nr. 2 – 53.63
Høyde - Kristoffer Nilsen, BUL nr. 1 – 2.13, Marius Eriksrud,
BUL nr. 6 – 1.93
Lengde - Jonas Mögenburg, Tyrving nr. 7 – 7.18
Kule - Stian Andersen, Urædd nr. 6 – 16.77
Diskos - Magnus R. Berntsen, Aurskog-Høland nr. 4 – 54.57,
Stian Andersen, Urædd nr. 10 – 48.16, Eivind Henriksen,
Tjalve – uten resultat
Slegge - Eivind Henriksen, Tjalve nr. 1 – 70.80
Spyd - Inge Tansø, Gular nr. 9 – 64.48
4x100 m stafett - Vladimir Vukicevic, Ski, Philip Bjørnå
Berntsen, Tjalve, Peter Efe Osazuwa, BUL og Jarle Hollund,
Gular. Laget ble nr. 3 – 41.80
4 x 400 m stafett - Anders Erlend Idås, Horten, Vidar Dahle,
Gular, Jonas Andre Grønnhaug, Ranheim og Martin Loftås
Kåstad, Osterøy. Laget ble nr. 2 – 3.14.90
Kvinner
100 m - Anne Skudal Dolvik, BFG Fana nr. 8 – 12.53
200 m - Anne Skudal Dolvik, BFG Fana nr. 4 – 25.03
400 m - Benedicte Hauge, Kristiansand nr. 1 – 54.60, Line
Kloster, Tyrving nr. 3 – 55.15, Randi Kjerstad, BUL nr. 5 –
56.02, Andrea Gaukerud Høye, Trondheim Friidrett nr. 8 –
57.52
800 m - Benedicte Hauge, Kristiansand nr. 2 – 2.10.12
1500 m - Runa Skrova Falch, Steinkjer FIK nr. 3 – 4.30.31,
Kristin Brøndbo, Steinkjer FIK – brøt
5000 m -Runa Skrova Falch, Steinkjer FIK nr. 3 – 16.53.40
3000 m hinder - Kristin Brøndbo, Steinkjer FIK – brøt
100 m hekk - Tale Ørving, Minerva IS nr. 4 – 14.36
400 m hekk - Rachel Nordtømme, Steinkjer nr. 6 – 63.37,
Benedicte Hauge, Kristiansand – brøt
Lengde - Oda Utsi Onstad, Fagernes nr. 3 – 5.93, Malin
Fransson, Kristiansand nr. 6 – 5.64
Tresteg - Inger Anne Frøysedal, Tjalve nr. 1 – 13.11, Oda Utsi
Onstad, Fagernes nr. 3 – 12.75
Kule - Trude Raad, Gloppen nr. 6 – 12.32
Diskos - Trude Raad, Gloppen nr. 4 – 43.82
Slegge - Trude Raad, Gloppen nr. 1 – 60.94, Mari Strange
Øya,Urædd nr. 5 – 52.23

Spyd - Ina Cathrin Kartum, Stjørdal nr. 7 – 47.15
4 x 100 m stafett: Malin Fransson, Kristiansand, Tale Ørving,
Minerva IS,
Anne Skudal Dolvik, BFG Fana og Line Kloster, Tyrving.
Laget ble nr. 3 – 47.60
4 x 400 m stafett: Line Kloster, Tyrving, Andrea Gaukerud
Høye, Trondheim Friidrett,
Randi Kjerstad, BUL og Benedicte Hauge, Kristiansand. Laget ble nr. 2 – 3.42.40
Nordisk mesterskap kappgang, langdistanse, Bergen
Trond Nymark, TIF Viking, 50 km nr. 1 på 3.54.22
Merete Helgheim, Gloppen FIL nr. 1 på 1.52.20
EM/VM 100 km Gibraltar, Gibraltar
Rita Nordsveen, FIK Orion 8.33.54 (nr. 25 VM) (nr. 17 EM)
Margrethe Løgavlen, Tønsberg Turn, brøt
Sharon Broadwell, SK Vidar, brøt
Gjermund Sørstad, SK Vidar 7.20.13 (nr. 27 VM) (nr. 18 EM)
Runar Gilberg, SK Vidar 7.48.42 (nr. 43 VM) (nr. 33 EM)
Tero Päivärinne, SK Vidar 8.17.36 (nr. 65 VM) (nr. 51 EM)
John Henry Strupstad, FIK Ren-Eng, brøt
Nordisk mesterskap terrengløp, Trondheim
Menn senior
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar nr. 1
Sindre Buraas, SK Vidar nr. 4
Daabayaa Badhaso, Skjalg nr. 2
Hans Kristian Fløystad,  Tjalve nr. 15
Lars Nesbø Bakke, Fri nr. 20
Asbjørn Ellefsen, Persen, Tjalve nr. 22
Andreas Høye, Slevik, DNF
Terje C. Aggvin, Gular nr. 24
Lagkonkurranse: nr. 1
Menn junior
Halfdan-Emil Færø, Aks 77 nr. 15
Ørjan Grønnevig, GT International nr. 2
Johan Bugge, Eidsvåg nr. 1
Ferdinand Kvan Edman, Sturla nr. 4
Thomas S. Eide, Haugesund nr. 13
Jonas L. Hammer, Lørenskog nr. 7
Vetle Aasland, Ull/Kisa, DNF
Lagkonkurranse: nr. 1
Kvinner senior
Karoline Bjerkli Grøvdal, SK Vidar nr. 1
Ragnhild Kvarberg, SK Vidar, DNF
Kirsten Marathon Melkevik, BFG Fana, nr. 2
Christina Bus Holth, SK Vidar nr. 6
Fride Vullum-Bruer, SK Vidar nr. 8
Hilde Aasheim, Osterøy nr. 10
Lagkonkurranse: nr. 1
Kvinner junior
Ida Østerås, Verdal nr. 6
Thea Kroken Murud, Lillehammer nr. 5
Sara Amalie Solheim, Berg IL nr. 7
Karoline Egeland Skatteboe, Tyrving nr. 15
Else Loge, Tyrving nr. 14
Frida Thorsås, Urædd nr. 17
Lagkonkurranse: nr. 3
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EM terrengløp, Albufeira, Portugal
Kvinner senior
Kirsten Marathon Melkevik, BFG Fana nr. 23
Menn senior
Dabaya Badhaso, Skjalg nr. 34
Menn junior
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar nr. 5
Johan Bugge, Eidsvåg nr. 93
Ørjan Grønnevig, GTI nr. 52
Ferdinand Kvan  Edman, Sturla nr. 27
Ahmad Muktar Adam, Sandnes nr. 82
Laget ble nr. 10 sammenlagt.
Menn U23
Lars Erik Malde, Skjalg nr. 23
Sindre Buraas, SK Vidar nr. 8
Hans Kristian Fløystad, Tjalve nr. 44
Lars Nesbø Bakke, Fri nr. 60
Tom Erling Kårbø, Skjalg nr. 81
Audun Nordtveit, Tjalve nr. 37
Laget ble nr. 5 sammenlagt
Rekorder:
Utendørs
Menn senior
Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL 100m 10.00 +0,9
(Rieti, ITA 29.8.10)
Kvinner senior
Christina Vukicevic, Ski IL 100m hekk 12,87 +1,4
(Oslo/Bi 23.5.09)
Christina Vukicevic, Ski IL 100m hekk 12,74 +1,2
(Hengelo, NED 1.6.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11,29 +0,1
(Oslo/Bi 3.7.09)
Margrethe Renstrøm, IK Tjalve Lengde 6.64
(Lillehammer 1.8.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.26 +0,9
(Oslo/Bi 4.6.10)
Mona Holm, IK Tjalve Slegge 67.96 (Tønsberg 6.6.10)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.30 (Bergen/Fa 19.6.10)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.33
(Sollentuna, SWE 1.7.10)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.34
(Oordegem, BEL 3.7.10)
Margrethe Renstrøm, IK Tjalve Lengde 6.68 +1,3
(Barcelona, ESP 27.7.10)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.35
(Barcelona, ESP 28.7.10)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.35
(Barcelona, ESP 28.7.10)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.23 +1,0
(Barcelona, ESP 29.7.10)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.23 -0,6
(Barcelona, ESP 29.7.10)
Ingvill Måkestad Bovim, IL Gular 800m 2:00.82
(Göteborg, SWE 10.8.10)
Ingvill Måkestad Bovim, IL Gular 800m 1:59.82
(Zagreb, CRO 1.9.10)
Menn junior 22

Fredrik Amundgård, IL Tyrving Diskos 63.72 (Chula Vista,
USA 29.4.10)
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL 1500m 3:38.61 (Leuven,
BEL 14.8.10)
Ullensaker-Kisa IL 4x800m stafett 7:38.92 (Oslo/Bi 10.9.10)
(Håvard Hildeskor, Vetle Aasland, Vegard Løberg Gjelsvik,
Thomas Roth)
Kvinner junior 22
Christina Vukicevic, Ski IL 100m hekk 12,87 +1,4
(Oslo/Bi 23.5.09)
Christina Vukicevic, Ski IL 100m hekk 12,74 +1,2
(Hengelo, NED 1.6.09)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar 5000m 15:29.82
(Fana 21.6.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11,29 +0,1
(Oslo/Bi 3.7.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.26 +0,9
(Oslo/Bi 4.6.10)
Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve Tresteg 13.60 +1,5
(Sävedalen, SWE 6.6.10)
Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve Tresteg 13.63 +0,3
(Bergen/Fa 19.6.10)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar 5000m 15:25.40
(Bergen/Fa 20.6.10)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.23 +1,0
(Barcelona, ESP 29.7.10)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.23 -0,6
(Barcelona, ESP 29.7.10)
Menn junior 19
Eivind Henriksen, IK Tjalve Slegge (6,0) 72.67
(Oslo/La 4.4.09)
Eivind Henriksen, IK Tjalve Slegge (6,0) 74.94
(Oslo/La 4.4.09)
Eivind Henriksen, IK Tjalve Slegge (7,26) 66.90
(Tønsberg 5.5.09)
Eivind Henriksen, IK Tjalve Slegge (6,0) 75.01
(Tønsberg 5.5.09)
Eivind Henriksen, IK Tjalve Slegge (6,0) 76.69
(Tønsberg 5.5.09)
Eivind Henriksen, IK Tjalve Slegge (6,0) 77.25
(Torsby, SWE 30.5.09)
Eivind Henriksen, IK Tjalve Slegge (7,26) 67.56
(Nadderud 14.6.09)
Eivind Henriksen, IK Tjalve Slegge (6,0) 77.64
(Göteborg, SWE 27.6.09)
Vladimir Vukicevic, Ski IL 110m hekk (1,000) 13.83 +1,9
(Mannheim, GER 13.6.09)
Vladimir Vukicevic, Ski IL 110m hekk (1,000) 13.77 +0,9
Göteborg, SWE 28.6.09)
Eivind Henriksen, IK Tjalve Slegge (7,26) 69.07
(Lillehammer 31.7.09)
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar 10000 m 29:17,99
(Lillehammer 2.8.09)
Eivind Henriksen, IK Tjalve Slegge (6,0) 78.30
(Bodø 15.8.09)
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL 3000m 7:58.15
(Oslo/Bi 19.5.10)
Ullensaker-Kisa IL 4x400m stafett 3:18.53
(Steinkjer 22.5.10) (Andreas Roth, Håvard Hildeskor, Vegard
Løberg Gjelsvik, Thomas Roth)
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL 1500m 3:42.06
(Nijmegen, NED 26.5.10)
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Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL 1500m 3:40.14
(Oslo/Bi 4.6.10)
Vladimir Vukicevic, Ski IL 110m hekk (1,000) 13.42 +0,3
(Oslo/Bi 4.6.10)
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar 5000m 14:00.03
(Bergen/Fa 19.6.10)
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar 5000m 13:44.43
(Sollentuna, SWE 1.7.10)
Vladimir Vukicevic, Ski IL 110m hekk (1,000) 13.42 +0,4
(Mannheim, GER 3.7.10)
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL 1500m 3:38.61
(Leuven, BEL 14.8.10)
Ullensaker-Kisa IL 4x800m stafett 7:38.92 (Oslo/Bi 10.9.10)
(Håvard Hildeskor, Vetle Aasland, Vegard Løberg Gjelsvik,
Thomas Roth
Kvinner junior 19
Trude Raad, Gloppen FIK Slegge 61.99 (Florø 6.6.09)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar 5000m 15:29.82
(Fana 21.6.09)
Trude Raad, Gloppen FIK Slegge 62.52
(Novi Sad, SRB 23.7.09)
Adriana Haga Thomassen, IL Giv-Akt Spyd 52.70
(Novi Sad, SRB 25.7.09)
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar 2000m 6:12.93
(Novi Sad, SRB 26.7.09)
Katrine Haarklau, IL Gular Stav 4.00 (Lillehammer 1.8.09)
Katrine Haarklau, IL Gular Stav 4.10 (Lillehammer 1.8.09)
Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus 100m hekk 13.30 +0,9
(Moncton, CAN 22.7.10)
Innendørs: (Bestenoteringer)
Menn senior
Ingen i denne perioden
Kvinner senior
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.33
(Göteborg, SWE 29.1.09)
Christina Vukicevic, Ski IL 60m hekk 8.02
(Düsseldorf, GER 13.2.09)
Christina Vukicevic, Ski IL 60m hekk 8.00
(Karlsruhe, GER 15.2.09)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.16
(Donetsk, UKR 15.2.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.31 (Florø 21.2.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.26 (Florø 21.2.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.42 (Florø 21.2.09)
Stine Kufaas, IL i BUL Høyde u. t. 1.53 (Stange 	
28.2.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.22 (Torino, ITA 7.3.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.22T (Torino, ITA 7.3.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.21 (Torino, ITA 8.3.09)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.17 (Melsomvik 31.1.10)
Ingvill Måkestad Bovim, IL Gular 1500m 4:13.82
(Düsseldorf, GER 3.2.10)

Ingvill Måkestad Bovim, IL Gular 1500m 4:11.30
(Stockholm, SWE 10.2.10)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.25
(Potsdam, GER 12.2.10)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.30
(Birmingham, GER 20.2.10)
Ingvill Måkestad Bovim, IL Gular 1500m 4:11.0h*
(Birmingham, GBR 20.2.10)
Ingvill Måkestad Bovim, IL Gular 1 mile 4:28.49
(Birmingham, GBR 20.2.10)
Christina Vukicevic, Ski IL 60m hekk 8.00 (Florø 27.2.10)
Christina Vukicevic, Ski IL 60m hekk 7.94 (Florø 27.2.10)
Cathrine Larsåsen, IL i BUL Stav 4.31 (Skive, DEN 28.2.10)
Christina Vukicevic, Ski IL 60m hekk 7.93
(Lievin, FRA 5.3.10)
* = Offisiell tid passering 1500meter i løp over 1 engelsk
mile.
Menn junior 22
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL 1500m 3:44.01
(Wien, AUT 2.2.10)
Thomas Roth, Ullensaker-Kisa IL 800m 1:49.85
(Stockholm, SWE 10.2.10)
Lars Vikan Rise, Nidelv IL 7-kamp 5710p (Fayetteville, USA
13.3.10) (7.32-7.12-15.82-1.93 / 8.45-4.70-2:44.40)
Kvinner junior 22
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.33
(Göteborg, SWE 29.1.09)
Christina Vukicevic, Ski IL 60m hekk 8.02
(Düsseldorf, GER 13.2.09)
Christina Vukicevic, Ski IL 60m hekk 8.00
(Karlsruhe, GER 15.2.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.31 (Florø 21.2.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.26 (Florø 21.2.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100m 11.42 (Florø 21.2.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.22 (Torino, ITA 7.3.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.22T (Torino, ITA 7.3.09)
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 60m 7.21 (Torino, ITA 8.3.09)
Silje Fjørtoft, SK Vidar 5000m 16:18.80
(College Station, USA 13.3.09)
Inge Anne Frøysedal, IK Tjalve Tresteg 13.20
(Göteborg, SWE 13.2.10)
Benedicte Hauge, Kristiansands IF 400m 55.01
(Stange 20.2.10)
Inge Anne Frøysedal, IK Tjalve Tresteg 13.35
(Stange 20.2.10)
Menn junior 19
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL 1500m 3:44.01
(Wien, AUT 2.2.10)
Thomas Roth, Ullensaker-Kisa IL 800m 1:49.85
(Stockholm, SWE 10.2.10)
Kvinner junior 19
Katrine Haarklau, IL Gular Stav 3.90 (Stange 1.2.09)
Folake Akinyemi, SK Vidar 100m 11.71 (Florø 21.2.09)
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II Beretning tingvalgte utvalg
1. Appellutvalget

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

2. Domsutvalget

Domsutvalget valgt på Friidrettstinget 2009 har hatt
følgende medlemmer: Anne-Britt Norø, Bodø (leder),
Hilde Lombnæs, Kristiansand, Geir Pedersen, Søreidgrend, Andreas Høiby, Oslo, John Arvid Lie, Nodeland
Utvalget har i beretningsperioden ikke mottatt noen
saker til behandling.

3. Kontrollutvalget

Utvalget har i perioden bestått av Jim Johansen, IL i
BUL Tromsø (leder), Øyvind Røraas, Moss IL og Anne
Merethe Moe Dahlen, Stovnerkameratene. Varamedlem
har vært Arne Skogsbakken, Land FIK.
Utvalget har hatt tre arbeidsmøter i perioden.
Kontrollutvalgets viktigste oppgaver 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 hensiktsmesig og forsvarlig. Arbeidet baseres i høy grad på mottatte styresaker og
protokoller samt møter med administrasjonen og revisor.
Kontrollutvalget har avgitt sine kommentarer til
NFIF’s årsregnskap foruten andre forhold utvalget har
funnet grunn til å ha mening om.

4. Lovutvalget

Lovutvalget har i perioden bestått av: Odd Bjørn Bratt,
Oppsal IF (leder), Medlemmer: Knut Alme, Oslo Politis
IL, Asgeir Thomassen, IL Gular, Inger Brit Steinsland,
Kristiansand IF, og Kristin Hunstad, Bodø FIK. Varamedlemmer: Nils Kristen Wiig, Ullensaker-Kisa IL og
Bodil Høstmælingen, IL Tyrving. Ole Petter Sandvig,
Administrasjonen har fungert som utvalgets   
sekretær/referent.

Utvalget har i perioden avholdt 8 møter, foruten at det
har vært kontakt og utvekslet løpende informasjon både
via E-Mail og telefon.
Utvalgets medlemmer har deltatt i komplettering og
justering av lover og bestemmelser i henhold til vedtak
på siste Friidrettsting. I denne sammenheng har utvalgets
leder sammen med Administrasjonens sekretær også deltatt i møter i forbindelse med integreringen av gang i vårt
eget forbunds organisasjon og innenfor regelverkene.
Utvalgets leder har stått til disposisjon for forbund,
kretser, klubber og enkeltmedlemmer i spørsmål om fortolkning av våre lover og reglementer.
Både utvalgets leder og varamedlem Bodil Kristine
Høstmælingen har deltatt i NIF`s Lov- og Domsseminarer i den siste perioden. Bodil Kristine Høstmælingen
er også Lovutvalgets representant som medlem i NIF`s
“Avtale og Rettighetsgruppe, Lovrevisjonen 2011”.
Lovutvalgets leder har, som oppnevnt representant,
deltatt i “Arbeidsgruppe for Teamorganisering” og møter
i NFIF`s Fondsstyre.
Flere av utvalgets medlemmer har vært oppnevnt som
både Teknisk Delegert, medlem og leder av Juryer i både
internasjonale og nasjonale stevner og mesterskap.
Lovutvalgets leder, samt leder i Dommerutvalget og Administrasjonens sekretær/referent deltok også i “Nordic
Technical Conference” i København i begynnelsen av
desember.
I den senere tid har utvalget i flere møter og samtaler behandlet og redigert de innkomne tingforslagene til
NFIF`s ting 2011.
Videre vil det alltid etter et ting være et oppdaterings- og redigerings-behov som vil kreve kompetanse,
kapasitet og innsats.
Det er en styrke for Lovutvalgets arbeide og kompetanse at sammensetningen har en god geografisk
spredning og at også representanter fra Dommerutvalget
er valgt inn som medlemmer i utvalget. Mange av sakene
som er meldt inn har hatt relevans innenfor både
Dommerutvalgets og Lovutvalgets områder.
Med en slik utvalgssammensetning vil Lovutvalget
være meget godt skodd også til fremtidige oppgaver og
regel- og lovmessige uttalelser.
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III Regnskap
Årsregnskap 2010 og 2009
Rammebudsjett 2012 og 2013
Noter
2010

DRIFTSINNTEKTER
Overføringer fra NIF	 	
Olympiatoppen	 	
Bingo	 	
Samarbeidsavtaler
3
Regionstilskudd	 	
Integrering	 	
Aktivitetsmidler	 	
Spillemidler til utstyr	 	
Mosjon		
Friidrettskortet	 	
Diverse inntekter	 	

Budsjett
2010
6.100.000
3.000.000
250.000
13.600.000
2.100.000
785.000
4.200.000
700.000
2.735.000
500.000
250.000

Regnskap
31.12.10

Noter
2009

Budsjett
2009

Regnskap
31.12.09

7.036.645
2
4.400.000
3.050.000	 	
2.000.000
421.929		
250.000
12.880.424
4
12.400.000
2.003.797	 	
1.500.000
650.000	 	
650.000
4.350.000
2 	
3.000.000
1.175.000	 	
700.000
2.878.945			
620.504	 	
500.000
590.047	 	
250.000

7.432.400
1.980.000
318.639
13.842.111
1.713.523
809.999
4.275.000
1.606.450
1.617.348
579.359
490.733

SUM DRIFTSINNTEKTER
34.220.000
35.657.291
25.650.000
34.665.562
	 	 	 	 	 	 
DRIFTSKOSTNADER
Toppidrett/utvikling
3, 4
14.408.500
13.192.435
2, 4, 5
10.500.000
12.180.847
Administrasjon/Personal/Info
4, 9
4.945.000
5.140.548
5, 10
4.110.000
4.571.501
Regionstilskudd	 	
2.100.000
2.003.821	 	
1.500.000
1.713.539
Spillemidler til utstyr	 	
700.000
1.175.000	 	
700.000
1.617.762
Organisasjon 	 	
2.486.500
2.950.988	 	
2.648.500
2.823.743
Barn/Ungd./Komp./Integrering
4
7.135.000
7.208.655
5
6.850.000
8.007.202
Gang og Mosjon
4
3.160.000
2.883.282
2, 5		
2.478.658
Friidrettskortet	 	
500.000
620.504	 	
500.000
581.829
ETCH	 		
410.359			
75.000
Salg/Marjed
4
905.000
1.068.471
5
965.000
1.284.867
Avskrivninger
5		
30.480
6		
30.480
SUM DRIFTSKOSTNADER
36.340.000
36.684.543
27.773.500
35.365.428
DRIFTSRESULTAT
-2.120.000
-1.027.252
-2.123.500
-699.866
	 	 	 	 	 	 
Netto finansinntekter
8 	
700.000
1.119.446
9 	
1.100.000
1.740.275
	 	 	 	 	 	 
ÅRSRESULTAT
-1.420.000
92.194
-1.023.500
1.040.409
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Balanse 2010 og 2009
EIENDELER

Anleggsmidler
Maskiner/inventar
Langsiktige fin. plasseringer

Noter
2010
5 	
7

Pr. 31.12.10

Noter
2009

pr. 31.12.09

57.629		
8.305.449		

88.109

Sum anleggsmidler		
8.363.078
6
88.109
 	 	 	 	 
Omløpsmidler
Varer på lager		
81.089		
71.750
Fordringer
2
6.528.435
3
4.878.992
Forskuddsbetalte kostnader	 	
146.996	 	
92.423
Markedsbaserte verdipapirer
8
2.066.800
9
3.815.580
Betalingsmidler
7
6.584.111
8
14.107.113
Sum omløpsmidler
15.407.431
22.965.858
SUM EIENDELER
23.770.509
23.053.967
 	 	 	 	 
GJELD/EGENKAPITAL
Egenkapital
Annen egenkapital  01.01	 	
15.247.885	 	
14.207.476
Årsresultat	 	
92.194	 	
1.040.409
Sum egenkapital pr. 31.12
10
15.340.079
11
15.247.885
 	 	 	 	 
Gjeld
Leverandørgjeld	 	
1.494.228	 	
2.770.542
Skyldig offentlige avgifter	 	
1.769.408	 	
896.339
Annen kortsiktig gjeld	 	
5.166.794	 	
4.139.201
Sum gjeld
8.430.430
7.806.082
SUM GJELD/EGENKAPITAL		
23.770.509
23.053.967
Oslo, 10.02.2011
Styret for NFIF
Svein Arne Hansen, President (sign.), Tore Hordnes, Visepresident (sign.), Ingrid Ness Rolland, styremedlem
(sign.), Helga Reigstad, styremedlem (sign.), Kalle Glomsaker, styremedlem (sign.), Anne-Sophie Hunstad, styremedlem (sign.), Arvid Kristiansen, styremedlem (sign.), Arne Hugo Hansen, styremedlem (sign.), Mari Bjone,
styremedlem (sign.), Kjetil Hildeskor, Generalsekretær  (sign.), Narve Heggheim , ansattes representant (sign.).

Noter 2010

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov,
Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsattt drift,
kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres
til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelig
på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for
bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme
avvik mellom estimerte og faktiske tall.

Eiendeler/gjeld som knytter seg til daglig drift og
poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld.
Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelsekost og virkelig verdi.
Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris
redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler
er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring
som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av
anleggsmidlet.
Inntektsføringstidspunkt
Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring
skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av
varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merver-
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diavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader,
der hvor det kan gjøres.
I de tilfeller hvor en er forpliktet til en motytelse for en
inntekt, anvendes sammenstillingsprinsippet. Inntektsføringen skjer i takt med at kostnadene påløper.
Mottatte ikke inntektsførte tilskudd er oppført under
kortsiktig gjeld. Verdien av sponsoravtaler av varer og
tjenester inntektsføres som driftsinntekter og kostnadsføres på de enkelte aktiviteter.
Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig
med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som
ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når
de påløper.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost,
fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom
den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn
bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas
å være 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		
Friidrettskretsene
Sponsorer
NIF
ETCH
Diverse kunder
Tapsavsetning

Totale fordringer

2010
1.311.648
1.779.459
2.137.588
885.000
444.740
-30.000
6.528.435

2009
2.092.676
116.382
2.263.109
436.825
-30.000

4.878.992

Note 3 Barteravtaler
Barteravtalene er inntektsført under samarbeidsavtaler
og kostnadsført under toppidrett/utvikling. Verdien av
bokførte barteravtaler er for Puma kr. 686.570, SAS
kr. 130.547 og Maxim kr. 50.000.
Note 4 Lønnskostnader / antall ansatte /
godtgjørelser / pensjoner
			
Ant.ans
Ant.årsv
Adm. sentralt	  		
12	   10,5
Kretsene			
15	     11
Prosjekter			  3	    2,5
Antall ansatte/Årsverk		
30
24
Personalkost. administrasjon		
2010
Lønninger		 12.697.189
Folketrygdavgift		 1.902.712
Pensjonskostnader		
669.962
Andre ytelser		
459.771
Ref. personalkost. kretsene		 -5.082.648
Sum lønnskostnader		 10.646.986
Godtgjørelser:
Lønn (inkl utbetalt feriep.)
Bonus
Annen godtgjørelse
Ytelse til pensjonsforpl.

Gen.sekr.
698.613
275.000
17.017
65.078

President
334.283
4.100

Forbundet har kollektiv pensjonsordning i Vital Forsikring, og ordningen oppfyller kravene i loven om offentlig
tjenestepensjon. Pr 31.12 2010 er 27 personer inkl. i ordningen hvorav13 er fra kretsene. Det er kun de løpende
innbetalinger som er kostnadsført.
Premiefond pr. 31.12.09:		
307.167
Dekket fra premiefond		            -250.817
Garantert rente 2010			  72.907
Premiefond pr. 31.12.10:		
129.257
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar i 2010 utgjør kr. 66.200
ekskl. mva. I tillegg utgjør revisjon løperfond kr. 18.000
og revisjon mva. komp. kr. 6.200.

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.

44

NFIF_2011.indd 44

07.03.11 10.27

		
Ansk.kost.		
Avskr. ’10		
Saml. avskr.		
Bokf. 31.12		
Øko. levetid		
Avskr. plan		

Lydanlegg
121.901
30.480
-64.272
57.629
4 år
Lineær

Note 6 Fonds til forvaltning		
Følgende bundne fonds forvaltes av NFIF utenfor
regnskapet:
			
Beholdn. Renter Beholdn.
		
01.01 2010
2010 31.12 2010
Charles London fondet	    48.364      1.257          49.621
Charles London fondet ble opprettet i 1974 og er en gave
til norsk juniorfriidrett. Avkastningen er disponert etter
noe varierende kriterier.
Note 7 Bundne midler
Pr. 31.12.2010 er kr. 1.042.303 bundet på bankkonto for
skattetrekk.
Pr. 31.12.2010 er kr. 28.274 innestående på utøverfond,
forpliktelsen er klassifisert som leverandørgjeld.
Langsiktige finansielle plasseringer
Pr. 31.12.2010 er kr. 4.000.000 innestående på
bankkonto hos Pareto Bank bundet til 5% rente til
03.11.2012.
Kapital-plassering i Vital forsikring AS pr. 31.12.2010
kr. 4.072.479, avtalt opphørsdato 01.06.2020. Pengene er
ikke bundet og kan tas ut på et tidligere tidspunkt.
Betalingsmidler		
Kasse		
Bank		
Utøverfond		
Skattetrekk		
Totalt		

2010
13.369
5.490.370
32.932
1.047.440
6.584.111

Note 8 Verdipapirer
NFIF har plassert midler i markedsbaserte verdipapirer.
Pengene er plassert etter en lav risikoprofil. Verdipapirene er oppført i balansen i henhold til kursverdien pr.
31.12.2010.
Beholdningen pr. 31.12.2010 er:
Fourth Moment			 Pr. 31.12.10
Kostpris 28.10			 2.052.000
Verdiøkning nov./des.			
14.800
Markedsverdi pr. 31.12.10			 2.066.800
Spesifikasjon av finansinntekter
Realisert gevinst 2010 DnBNOR OBX		 1.931.920
Inntektsført verdiøkn. 2009			 -1.325.200
Netto innt.ført 2010			
606.720
Renteinntekter			
497.926
Verdiøkning Fourth Moment			
14.800
Sum finansinntekter			 1.119.446

Note 9 Lån og leie / - leasingavtaler
NFIF har ikke lån utover vanlige leverandørkreditter.
NFIF underskrev pr. 01.08.2004 ny kontrakt med Norges Idrettsforbund for leie av lokaler på Ullevål Stadion.
Leieforholdet varer frem til 01.07.2019.
Utgiftsført leie for 2010 utgjør kr. 660.717 inkl. felleskostnader og 6 garasjeplasser.
NFIF underskrev pr. 14.03.2008 en leie- og serviceavt.
med Konica Minolta på en kopimaskin. Leieforholdet
varer frem til 31.03.12 . Utgiftsført leie for 2010 utgjør
kr. 47.425 inkl. mva.
Note 10 Egenkapital
NFIF har ingen bindinger på egenkapitalen.

Sentralstyret beretning for 2010

Norges Fri-idrettsforbund er et særforbund i Norges
idrettsforbund, og driver sin virksomhet fra kontorer på
Ullevål Stadion i Oslo.
Landsstyret vedtok for 2010 et budsjett med en inntektsside på kr 34 220 000 og en kostnadsside på kr 36
340 000, samt finansinntekter på kr 700 000, og derav et
underskudd på kr 1 420 000.
Styret og administrasjonen praktiserer en økonomistyring med tett regnskapsoppfølgning hvor særlig god
kostnadskontroll står sentralt. Det vises forsiktighet med
å øke kostnadene og aktivitetsnivået ut over det som er
vedtatt i strategisk plan, vedtatte handlingsplaner, landsstyrevedtak, forbundstingsvedtak og hva som økninger
på inntektssiden har gitt rom for.
Regnskapet for 2010 viser inntekter på kr 35 657 291.
Dette er en økning fra budsjettet med kr 1 437 291. Økningen kan i hovedsak knyttes til økte offentlige midler.
Driftskostnader i 2010 er regnskapsført med kr 36
684   543, som er en liten økning fra budsjettet med kr
344 543.
Årsresultatet for 2010, etter finansinntekter på kr 1
119 446, viser et overskudd på kr 92 194. Overskuddet
for 2010 foreslås tilført forbundets frie egenkapital som
per 31.12.10 da vil øke til kr 15 340 079.
Egenkapitalens størrelse er 43 % av inntektssiden i
2010 og egenkapitalprosenten er 65%.
Dette gir Norges Fri-idrettsforbund en soliditet og
finansiell styrke til fortsatt å kunne opprettholde og ha et
høyt aktivitetsnivå.
Arbeidsmiljø
Antall årsverk har i 2010 vært 24. Arbeidsmiljøet i kretsene og sentraladministrasjonen må betegnes som godt.
Det er avholdt 5 samlinger for de kretsansatte for motivasjon, kompetanseheving og faglig utveksling. Samarbeidet mellom sentraladministrasjonen og kretsansatte
fungerer på en positiv måte, og det jobbes systematisk
med å styrke relasjoner og lagfølelse ytterligere. Jevnlige
avholdte daglig ledersamlinger og øvrig kontakt påvirker
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samarbeidet mellom sentraladministrasjon og kretsansatte på en positiv måte.
I sentraladministrasjonen ledes og utføres arbeidet på
effektiv og kvalitetspreget måte i et godt arbeidsmiljø.
Samarbeidet innad i styret, og mellom styret og administrasjonen betegnes som veldig bra. Det kortvarige sykefraværet har i 2010 vært svært lavt, og det har ikke vært
sykefravær av langvarig karakter.
Ytre miljø
Norges Fri-idrettsforbunds virksomhet forurenser ikke
det ytre miljø.
Likestilling
NFIF`s styre, som ble valgt på forbundstinget i Førde i
2009, består av 4 kvinner og 6 menn. Nåværende styre
har den samme kjønnsfordelingen som det forrige.
Både styret og administrasjonen er bevisst på å følge
NIFs regler for kjønnskvotering, og oppfordrer begge
kjønn til å delta aktivt i forbundets utvalg og komiteer.
Budsjett for 2011
Forbundstinget i Førde vedtok et rammebudsjett for 2011
med inntekter på kr 28 450 000 og kostnader på kr 29
150 000, samt finansinntekter på kr 700 000, og derav et
budsjett i balanse.
Ut i fra de utfordringer friidretten står ovenfor samt
styrke dens stilling i 2011, og forbundets solide økonomi,
ble det fremlagt av styret og vedtatt av Landsstyret i desember 2010 et budsjett for 2011 med en inntektsside på
kr 35 050 000 og kostnadsside på kr 37 142 500, samt
finansinntekter på kr 700 000, som gir et budsjettert underskudd på kr 1 392 500.
Målet for egenkapitalens størrelse i strategisk plan
er på minst kr 10 000 000. Ettersom egenkapitalen nå er
vel 50% høyere enn dette, anser styret det for økonomisk
forsvarlig å budsjettere med et underskudd av denne størrelsesorden for å møte de utfordringer organisasjonen
står ovenfor i 2011.
Oslo, 10.02.2011
Styret for NFIF
Svein Arne Hansen, President (sign.), Tore Hordnes,
Visepresident (sign.), Ingrid Ness Rolland, styremedlem (sign.), Helga Reigstad, styremedlem (sign.), Kalle
Glomsaker, styremedlem (sign.), Anne-Sophie Hunstad,
styremedlem (sign.), Arvid Kristiansen, styremedlem
(sign.), Arne Hugo Hansen, styremedlem (sign.), Mari
Bjone, styremedlem (sign.), Kjetil Hildeskor, Generalsekretær  (sign.), Narve Heggheim , ansattes representant
(sign.).

Kontrollutvalgets uttalelse
Vedrørende årsregnskapet 2010

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til Norges
Fri-idrettsforbund for 2010.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 92.194 mot et
budsjettert underskudd på kr. 1.420.000.
Driftsinntektene er betydelig over budsjett på noen
poster. Avvikene i forhold til budsjett ble grundig redegjort av administrasjonen. Det samme gjelder avvikene
på kostnadssiden.
Finansinntektene bidrar betydelig til det gode resultatet.
Hovedårsaken til de høye finansinntektene er plassering i markedsbaserte verdipapirer.
Det må presiseres at midlene er plassert med lav risikoprofil og følges nøye opp av administrasjonen.
De økte inntektene gjenspeiler også økt aktivitet. Tross
økte inntekter har ikke kostnadene økt i forhold til budsjett samlet sett, men da ser en bort fra kostnaden vedr
ETCH. Administrasjonen redegjorde for kontrollutvalget
særskilt for denne posten i regnskapet.
Styret og administrasjonen har videreført den tette
økonomiske oppfølgningen og viser god budsjettdisiplin,
noe kontrollutvalget er meget tilfreds med.
Den bokførte egenkapitalen er økt til kr. 15.340.079
noe som underbygger et solid fundament for å møte
framtidens utfordringer. Egenkapitalen utgjør ca. 64,5 %
av totalkapitalen.
Kontrollutvalget har i møte med administrasjonen og
revisor ikke funnet det nødvendig å gå dypere inn i regnskapsmaterialet.
Både administrasjonen og revisor redegjorde grundig
for de spørsmål kontrollutvalget har tatt opp.
Kontrollutvalget har løpende mottatt perioderegnskap
og styreprotokoller og er løpende oppdatert med organisasjonens økonomi.
Norges Fri-idretttsforbund’s midler synes å være anvendt i henhold til lover, vedtak og økonomiske rammer.
Underliggende regnskapsmateriale er godt dokumentert og attestert.
Det er ikke avgitt egne nummererte brev fra revisor,
noe som underbygger avsnittet over.
Kontrollutvalget mener det framlagte årsregnskap
gir et riktig bilde av driften i 2010 og Norges Friidrettsforbund’s økonomiske stilling pr 31.12.2010 og
tilrår at resultatregnskap og balanse fastsettes som Norges Fri-idrettsforbund’s regnskap for 2010.
Oslo, 08.02.2011
Jim Johansen (sign.), Anne Merethe Moe Dahlen
(sign.), Øyvind Røraas (sign.)

Revisjonsberetning 2010

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Norges Fri-idrettsforbund, som består av balanse per 31. desember 2010, aktivitetsregnskap som viser et positivt aktivitetsresultat på
kr 92 194 for regnskapsåret avsluttet pr denne datoen, og
en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
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Sentralstyret og generalsektretær ansvar for
årsregnskapet
Sentralstyret og generalsekretær er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som ledelsen
finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av
et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feil
informasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette
årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder internasjonale revisjonsstandarder vedtatt av International Auditing and Assurance Standards Board. Revisjonsstandardene krever
at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å
innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i
årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten
det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som
er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap
som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon
omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering
av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet
ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag
(ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon
eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge
for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med
lov og god bokføringsskikk i Norge.
Drammen, 12. februar 2011
Revisjonsselskapet Per Arne Strindeberg AS
Per Arne Strindeberg (sign.)
Statsautorisert revisor

Noter 2009

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med
lov, forskrifter og Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser og gir et rettvisende bilde av den finansielle
stillingen til Norges Fri-idrettsforbund per 31. desember
2010 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet
per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.

Note 1 Regnskapsprinsipper
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov,
Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift,
kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres
til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelig
på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for
bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme
avvik mellom estimerte og faktiske tall.
Eiendeler/gjeld som knytter seg til daglig drift og
poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld.
Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelsekost 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.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet
ovenfor, mener vi at 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.

Inntektsføringstidspunkt
Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring
skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av
varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader,
der hvor det kan gjøres.
I de tilfeller hvor en er forpliktet til en motytelse for en
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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.

slik at resultatregnskapet kun inkluderer driften for
perioden etter overtagelsen.
Regnskapet til Norges Gang- og Mosjonsforbund for
2009 viser:
Overføringer fra Norges Idrettsforbund
1.197.419
Driftskostnader		
1.804.584
Årets underskudd		
607.165

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.

Underskuddet er dekket av Norges Idrettsforbund.
Udisponert rammetilskudd til Norges Gang- og Mosjonsforbund for 2009 på kr. 1.269.578 er overført Norges Fri-idrettsforbund. Dette er medtatt som overføring
fra NIF i resultatregnskapet.
Regnskapet for Norges Gang- og Mosjonsforbund for
2009 er revidert av Norges Fri-idrettsforbunds revisor.

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 økonomisklevetid, samt en vesentlig kostpris.
Avskrivninger
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader.
Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad
Forbundet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett
til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner.
Pensjonsforpliktelser ut over årlige kostnadsførte premier er i samsvar med God Regnskapsskikk for små foretak
ikke balanseført. For øvrig vises det til note 5.
Note 2 Sammenslåingen med Norges
Gang- og Mosjonsforbund
Med virkning fra 1. april 2009 ble Norges Fri-idrettsforbund og Norges Gang- og Mosjonsforbund slått
sammen. Norges Fri-idrettsforbund overtok Norges
Gang- og Mosjonsforbund uten eiendeler og gjeld.
Alle forpliktelser frem til 31. mars 2009 og vedrørende
avviklingen av Norges Gang- og Mosjonsforbund er
dekket av Norges Idrettsforbund.
Driften og aktiviteten i Norges Gang- og Mosjonsforbund frem til overtagelsen 1. april 2009 er ikke medtatt i resultatregnskapet til Norges Fri-idrettsforbund,

Note 3 Fordringer
Friidrettskretsene
Sponsorer
EA
NIF
Diverse kunder
Tapsavsetning
Totale fordringer

2009
2.092.676
116.382
0
2.263.109
436.8225
-30.000
4.878.992

2008
1.766.545
689.805
409.373
994.917
198.352
-30.000
4.028.992

Note 4 Barteravtaler
Barteravtalene er inntektsført under samarbeidsavtaler
og kostnadsført under toppidrett/utvikling. Verdien av
bokførte barteravtaler er henholdsvis kr. 859.449 i 2009
og kr. 898.439 i 2008.
Note 5 Lønnskostnader / antall ansatte /
godtgjørelser / pensjoner
Ant. ans Ant. årsv
Adm. sentralt
10
9,5
Kretsene
15
11
Trenere
0
0
Prosjekter
3
2,5
Antall ansatte/ årsverk
28
23
Personalkostnader administrasjon		
Lønninger		
Folketrygdavgift		
Pensjonskostnader		
Andre ytelser		
Ref. personalkostnader kretsene		
Sum lønnskostnader 		

2009
11.991.889
1.798.402
614.420
374.304
-4.792.997
5.076.705

Godtgjørelser:
Gen.sekr.
Lønn (inkl utbetalt feriep.)
668.405
Bonus
245.000
Annen godtgjørelse
29.627
Ytelse til pensjonsforpl.
75.473

President
319.165
4.100

Forbundet har kollektiv pensjonsordning i Vital Forsik-

48

NFIF_2011.indd 48

07.03.11 10.27

ring, og ordningen oppfyller kravene i loven om offentlig tjenestepensjon. Pr 31.12 2008 er 27 personer inkl.
i ordningen hvorav 13 er fra kretsene. Det er kun de
løpende innbetalinger som er kostnadsført.
Premiefond pr. 31.12.08		 481.842
Dekket fra premiefond		 -183.562
Garantert rente 2009		
8.887
Premiefond pr. 31.12.09:		 307.167
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør kr.
58.000 ekskl. mva.
I tillegg utgjør generell bistand kr. 18.000 og revisjon av
prosjekt Helse & Rehab. kr. 6.200.

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.
		
Ansk. kost		
Avskr. ’09		
Saml. avskr.		
Bokf. 31.12		
Øko.levetid 		
Avskr. plan		

Lydanlegg
121.901
30.480
-33.792
88.109
4 år
Lineær

Note 7 Fonds til forvaltning		
Følgende bundne fonds forvaltes av NFIF utenfor
regnskapet:
Beholdn. Renter Beholdn.
01.01 2009
2009 31.12 2009
Norcemfondet
181.057		
Charles London fondet 45.498
2.866
48.364
Norcemfondet ble opprettet i 1986 og kriterier for utdeling er sletting av lengderekorden til Berit Berthelsen
fra 1968. Rekorden ble slettet av Margrethe Renstrøm i
2009, og pengene er overført hennes løperfond.
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. 31.12.2009 er kr. 593.993 innestående på bankkonto
for skattetrekk.
Pr. 31.12.2009 er kr. 27.750 innestående på utøverfond,

forpliktelsen er klassifisert som leverandørgjeld.
Pr. 31.12.2009 er kr. 4.000.000 innestående på bankkonto hos Pareto Bank bundet til 5% rente til 03.11.2012.
Betalingsmidler			
2009
Kasse			
3.234
Bank			
9.153.484
Pareto Bank			
4.000.000
Utøverfond			
27.750
Skattetrekk			
922.645
Totalt
		
14.107.113
Note 9 Verdipapirer
NFIF har plassert midler i markedsbaserte verdipapirer.
Pengene er plassert etter en lav risikoprofil. Verdipapirene er oppført i balansen i henhold til kursverdien pr.
31.12.2009.
Beholdningen pr. 31.12.2009 er:
DnB NOR OBX
2008
2009
Pr. 31.12.09
Kostpris	                  487.350    2.003.030          2.490.380
Verdiøkning  	           62.100    1.263.100          1.325.200
Markedsv. pr. 31.12.09
549.450 3.266.130
3.815.580
Note 10 Lån og leie / - leasingavtaler
NFIF har ikke lån utover leverandørkreditter og ordinær
offentlig gjeld og feriepenger.
NFIF underskrev pr. 01.08.2004 ny kontrakt med Norges Idrettsforbund for leie av lokaler på Ullevål Stadion.
Leieforholdet varer frem til 01.07.2019. Det er pt ikke
skrevet ny kontrakt. Utgiftsført leie for 2009 utgjør kr.
628.148  inkl. felleskostnader og 5 garasjeplasser.
NFIF underskrev pr. 14.03.2008 en leie- og serviceavt.
med Konica Minolta på en kopimaskin. Leieforholdet varer frem til 31.03.12 . Utgiftsført leie for 2009 utgjør kr.
47.919 inkl. mva.
Note 11 Egenkapital
NFIF har ingen bindinger på egenkapitalen.

Sentralstyrets beretning for 2009

Norges Fri-idrettsforbund er et særforbund i Norges
idrettsforbund, og driver sin virksomhet fra kontorer på
Ullevål Stadion i Oslo.
Landsstyret vedtok for 2009 et budsjett med en inntektsside på kr 25 650 000 og en kostnadsside på kr 27
773 500, samt finansinntekter på kr 1 100 000, og derav et
underskudd på kr 1 023 500.
Styret og administrasjonen praktiserer en økonomistyring med tett regnskapsoppfølgning og streng kostnadskontroll, og har vært forsiktige med å øke kostnadene og
aktivitetsnivået ut over det som har vært vedtatt i strategisk plan, vedtatte handlingsplaner, landsstyrevedtak, forbundstingvedtak og hva som endringer på inntektssiden
har gitt rom for.
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Regnskapet for 2009 viser inntekter på kr 34 665 562,
som er en økning fra budsjettet med kr 9 015 562. 	
På forbundstinget i Førde i mars ble det fattet vedtak om
at Norges Gang- og Mosjonsforbund, som da var nedlagt,
ble sammenslått med Norges Fri-idrettsforbund. Dette forklarer i hovedsak den store økningen i tilførte midler fra
NIF.
Driftskostnader i 2009 er regnskapsført med kr 35 365
428, som er en økning fra budsjettet med kr 7 591 928. Økningen på kostnadssiden er i det vesentlige i regnskapsposter som kan knyttes til overnevnte økte inntekter fra NIF.
Årsresultatet for 2009, etter finansinntekter på kr 1 740
275, viser et overskudd på kr 1 040 409. Overskuddet foreslås tilført forbundets frie egenkapital som pr. 31.12.09 vil
øke til kr 15 247 885.
Egenkapitalens størrelse er 44 % av inntektssiden i
2009 og egenkapitalprosenten er 66 %.  
Dette gir Norges Fri-idrettsforbund en soliditet og finansiell styrke som gir god mulighet til fortsatt å kunne opprettholde og til fortsatt å ha et godt aktivitetsnivå.

vember 2009 et budsjett for 2010 med en inntektsside på kr
34 220 000 og kostnadsside på kr 36 340 000, samt finansinntekter på kr 700 000, noe som igjen gir et underskudd på
kr 1 420 000.
Siden målet for egenkapital i strategisk plan på minst
kr 10 000 000  klart er innfridd, anses det for økonomisk
forsvarlig å budsjettere med et underskudd av denne størrelsesorden for å møte de utfordringer organisasjonen står
ovenfor i 2010.

Arbeidsmiljø
Antall årsverk har i 2009 økt med 4 årsverk, fra 19 årsverk
til 23 årsverk. I hovedsak skyldes dette sammenslåingen
med Norges Gang- og Mosjonsforbund. I Bergen er det
opprettet en mosjonsavdeling med 2 årsverk samt 1 årsverk
i sentraladministrasjonen som adm.sekretær.
Arbeidsmiljøet i kretsene og sentraladministrasjonen må
betegnes som godt. Jevnlige avholdte daglige ledersamlinger og øvrig kontakt påvirker samarbeidet mellom sentraladministrasjon og kretsansatte på en positiv måte.
I sentraladministrasjonen ledes og utføres arbeidet i et
hektisk miljø preget av kvalitet, effektivitet og entusiasme.
Samarbeidet i styret og mellom styret og administrasjonen
betegnes som veldig bra. Det kortvarige sykefraværet har
i 2009 vært lavt, og lite sykefravær av langvarig karakter.

Kontrollutvalgets uttalelse
vedrørende årsregnskapet 2009

Ytre miljø
Norges Fri-idrettsforbunds virksomhet forurenser ikke det
ytre miljø.
Likestilling
NFIF`s styre, som ble valgt på forbundstinget i Førde i
2009, består av 4 kvinner og 6 menn. Nåværende styre har
den samme kjønnsfordelingen som det forrige.
Både styret og administrasjonen er bevisst på å følge
NIFs regler for kjønnskvotering, og oppfordrer begge kjønn
til å delta aktivt i forbundets utvalg og komiteer.
Budsjett for 2010
Forbundstinget i Førde vedtok et rammebudsjett for 2010
med inntekter på kr 28 250 000 og kostnader på kr 28 950
000, samt finansinntekter på kr 700 000, og derav et budsjett
i balanse.
På grunn av de utfordringer friidretten i Norge står ovenfor i 2010 og den fortsatt positive utviklingen i forbundets
økonomi, ble det fremlagt og vedtatt av Landsstyret i no-

Oslo, 05.02.2010
Styret for NFIF
Svein Arne Hansen, President (sign.), Tore Hordnes, Visepresident (sign.), Ingrid Ness Rolland, styremedlem (sign.),
Helga Reigstad, styremedlem (sign.), Kalle Glomsaker,
styremedlem (sign.), Anne-Sophie Hunstad, styremedlem
(sign.), Arvid Kristiansen, styremedlem (sign.), Arne Hugo
Hansen, styremedlem (sign.), Mari Bjone, styremedlem
(sign.), Kjetil Hildeskor, Generalsekretær   (sign.), Narve
Heggheim , ansattes representant (sign.).

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til Norges Friidrettsforbund for 2009. Regnskapet viser et overskudd på
kr. 1.040.409 mot et budsjettert underskudd på kr. 1.023.500.
Driftsinntektene er betydelig over budsjett på de fleste
postene.
Finansinntektene bidrar betydelig til det gode resultatet.
Hovedårsaken til de høye finansinntektene er verdiøkning i markedsbaserte verdipapirer.
Det må presiseres at midlene synes å være plassert med
lav risikoprofil og følges nøye opp av administrasjonen.
Sammenslåing med Norges Gang- og Mosjonsforbund
har bla ført til større overføringer fra NIF.  Andre inntekter,
tilskudd og økte overføringer fra samarbeidspartnere bidrar
også til de økte inntektene.
De økte inntektene gjenspeiler også økt aktivitet og dertil
økte kostnader på tilsvarende poster i regnskapet. Tross økte
kostnader er de lavere enn økte inntekter sammenholdt mot
budsjett.
Norges Fri-idrettsforbund og Norges Gang- og Mosjonsforbund ble slått sammen med virking fra 01.04.09. Eiendeler og gjeld ble ikke overtatt.   For øvrig vises til fyldig
informasjon i note 2 i årsregnskapet.
Styret og administrasjonen har videreført den tette økonomiske oppfølgningen og viser god budsjettdisiplin, noe
kontrollutvalget er tilfreds med.
Den bokførte egenkapitalen er økt til kr. 15.247.885 noe
som underbygger et solid fundament for å møte framtidens
utfordringer.  Egenkapitalen utgjør 66 % av totalkapitalen.
Kontrollutvalget har i møte med administrasjonen og
revisor ikke funnet det nødvendig å gå dypere inn i regnskapsmaterialet.
Norges Fri-idretttsforbund’s midler synes å være anvendt
i henhold til lover, vedtak og økonomiske rammer.
Underliggende regnskapsmateriale er godt dokumentert
og attestert.
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Kontrollutvalget mener det framlagte årsregnskap gir et
riktig bilde av driften i 2009 og Norges Fri-idrettsforbund’s
økonomiske stilling pr 31.12.2009 og tilrår at resultatregnskap og balanse fastsettes som Norges Fri-idrettsforbund’s
regnskap for 2009.
Oslo, 09.02.2010
Jim Johansen (sign.), Anne Merethe Moe Dahlen (sign.)
Øyvind Røraas (sign.)

Revisjonsberetning 2009

Ledelsens ansvar og revisors oppgave
Ledelsens ansvar og revisors oppgave
Vi har revidert årsregnskapet for Norges
Fri-idrettsforbund for regnskapsåret 2009, som viser et
overskudd på kr 1 040 409. 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, for
skrifter og Norges Idrettsforbunds regnskaps
bestemmelser og gir et rettvisende bilde av for
bundets økonomiske stilling 31. desember 2009 	
og for resultatet i regnskapsåret i overensstem
melse med god regnskapsskikk i Norge
•
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for or
dentlig og oversiktlig registrering og dokumen
tasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med 	
lov, god bokføringsskikk i Norge og Norges 	
Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser
•
opplysningene i årsberetningen om årsregn
skapet, forutsetningen om fortsatt drift og forsla
get til anvendelse av overskuddet er konsistente 	
med årsregnskapet og er i samsvar med lov, for
skrifter og Norges Idrettsforbunds regnskapsbe
stemmelser.
Drammen, 9. februar  2010.
Revisjonsselskapet Per Arne Strindeberg AS
Per Arne Strindeberg (sign.)
Statsautorisert revisor
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Rammebudsjett 2012 og 2013
DRIFTSINNTEKTER
Overføinger fra NIF
Olympiatoppen
Spilleautomater/bingo
Samarbeidsavtaler
Regionstilskudd
Integrering
Aktivitetsmidler
spillemidler til utstyr
Mosjon
Friidrettskortet
Diverse inntekter
SUM DRIFTSINNT

Regnskap
2010

Budsjett
2011

Rammebudsj.
2012

Rammebudsj.
2013

7.036.645
3.050.000
421.929
12.880.424
2.003.797
650.000
4.350.000
1.175.000
2.878.945
620.504
590.047
35.657.291

5.900.000
3.000.000
400.000
14.000.000
2.000.000
650.000
4.500.000
700.000
3.150.000
500.000
250.000
35.050.000

6.700.000
3.000.000
400.000
14.600.000
2.000.000
750.000
4.500.000
1.000.000
2.000.000
600.000
600.000
36.150.000

6.700.000
3.000.000
200.000
15.300.000
2.100.000
750.000
4.500.000
1.000.000
2.000.000
600.000
600.000
36.750.000

DRIFTSKOSTNADER
Toppidrett/utvikling
Administrasjon/Pers/Info
Regionstilskudd
Spillemidler til utstyr
Organisasjon
Barn/Und./Komp./Integr.
Mosjon
Friidrettskortet
ETCH
Salg/Marked
Avskrivninger
SUM DRIFTSKOSTN.

13.192.435
5.140.548
2.003.821
1.175.000
2.950.988
7.208.655
2.883.282
620.504
410.359
1.068.471
30.480
36.684.543

15.301.000
5.095.000
2.000.000
700.000
2.786.500
7.025.000
2.980.000
500.000

15.000.000
5.300.000
2.000.000
1.000.000
3.100.000
7.200.000
2.000.000
350.000

15.200.000
5.400.000
2.100.000
1.000.000
3.200.000
7.300.000
2.000.000
350.000

755.000

1.000.000

1.000.000

37.142.500

36.950.000

37.550.000

DRIFTSRESULTAT

-1.027.252

-2.092.500

-800.000

-800.000

Netto finansinntekter

1.119.446

700.000

800.000

800.000

92.194

-1.392.500

0

0

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

1. Ullensaker/Kisa IL foreslår endring av
NFIFs registrerte navn.
Forbundets registrerte navn endres fra Norges
Fri-idrettsforbund til Norges Friidrettsforbund.

Begrunnelse: Det er nå vanlig at friidrett skrives uten
bindestrek. Dette er i overensstemmelse med anbefalte skriveregler, se ”Skriveregler 9. utgave 2009,
side 46”. Professor Finn-Erik Vinje er kontaktet og gir
støtte til dette. Skrivereglene anbefaler også at bare
det første ordet i et navn skal ha stor første bokstav.
Imidlertid er det en akseptert praksis at foreninger kan
benytte stor bokstav også i andre ordet. Dette harmonerer også mer med regler i andre land.
Sentralstyret er enig i forslaget.
Lovutvalget har ingen kommentar.

2. Sentralstyret foreslår endring av NFIFs
lov Kapittel 2, §9.1 – Innkalling m.v. til
Friidrettsting.

Sentralstyret innkaller til Friidrettsting minst 15 uker
i forveien ved melding til kretser og lag. Forslag som
ønskes behandlet må være Sentralstyret i hende senest
12 10 uker før Friidrettstinget holdes. Alle forslag
skal være begrunnet.
Begrunnelse: Friidrettstinget arrangeres for tiden oftest i slutten av mars. Det betyr at forslagsfristen faller
omkring eller i årsskiftet, noe Sentralstyret ser på som
uheldig. Man ønsker derfor å flytte forslagsfristen slik
at den går klar av jule-og nyttårshelgene.
Lovutvalget er enig i forslaget.

3. Lovutvalget foreslår endring i NFIFs
lov Kapittel 3, §21.1a –
Representasjonsovergang:

Ønsker en aktiv utøver å representere et nytt lag i neste kalenderår, må utøveren sende skriftlig melding om
dette på fastsatt skjema til sitt gamle lag og til Norges
Fri-idrettsforbund innen 31. desember.
Begrunnelse: I den nåværende teksten står det faktisk
ikke at forbundet skal ha kopi av overgangsskjema og
heller ikke at fastsatt skjema skal benyttes.

Sentralstyret er enig i forslaget.

4. Lovutvalget foreslår endring i NFIFs
lov Kapittel 3, §21.2b –
Representasjonsovergang:

Krav om kompensasjon skal fremsettes senest 14 dager etter at overgangsmeldingen er mottatt. Meldinger
om utmelding, nytt lag og eventuell kompensasjonskrav skal sendes rekommandert, eller overleveres
personlig mot kvittering for mottakelse. må avsender
kunne dokumentere rettidig innsending.
Begrunnelse: Kravet om rekommandert brev står
i loven for at avsender skal kunne dokumentere sin
innsending. I lys av at svært få i realiteten rekommanderer slike brev, samfunnets utvikling i retning av
elektroniske forsendelsesmåter og prisen det koster å
rekommandere et brev, mener Lovutvalget man kan
overlate til avsender hvordan han sikrer slik dokumentasjon.
Sentralstyret er enig i forslaget.

5. Lovutvalget foreslår endring i NFIFs
lov Kapittel 3, §21.6a Ferierepresentasjon

Studenter og skoleelever som bor utenfor sitt hjemsted i studietiden kan representere sitt hjemmelag i
sommerferien. Søknad om dispensasjon må sendes
senest 16. mai på Forbundets fastsatt blankett til forbundskontoret. den krets som studielaget tilhører.
Kretsen sender omgående søknaden til forbundet.
Begrunnelse: Lovutvalget kan ikke se nytten av at en
slik søknad om dispensasjon skal gå via kretskontorene og det skjer da i realiteten heller ikke så ofte.
Sentralstyret er enig i forslaget.

6. Troms Friidrettskrets foreslår endring i
NFIFs lov Kapittel 3, §21.6b –
Ferierepresentasjon.
Dispensasjonen må strekke seg over minst 1 måned
14 dager, og kan bare gis for tidsrommet 1.juni - 31.
august.
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Begrunnelse: Utøvere spesielt fra Nord-Norge har
tidvis hatt store problemer hos sine bortelag rundt om
i landet med å få ta en hel mnd ferierepresentasjon
til sine hjemmeklubber, da dette eksempelvis kan gå
ut over arrangement/konkurranser som de ønsker at
utøverne skal delta på, - for sitt eget bortelag.
	  Med å gjøre ordningen smidigere, uavhengig av
terminlisteoppsettene for hvert år, vil en i stor grad
unngå dette – da minimum 14 dagers ferierepresentasjon kan motvirke dette, samtidig som begge lag kan
enes om lengden av ferierepresentasjonen, i større
grad enn tidligere.
	  For Nord-Norge kan dette i tillegg bety at vi i større
grad kan få med oss våre beste utøvere i eksempelvis
de årlige Barentskamper i friidrett, en kamp som utøvere ønsker å delta på hvert år.
	  Utøvernes ønsker ivaretas på en god måte til beste
for norsk friidrett – med en smidigere ordning.
Sentralstyret er enig i forslaget.
Lovutvalget har ingen kommentarer.

7. IL Tyrving foreslår endring i NFIFs lov
Kapittel 3, §22.2c
2.  Utenlandske statsborgere og utøvere med både 	
norsk og utenlandsk statsborgerskap som ikke 	
er startberettiget for Norge i henhold til IAAFs 	
bestemmelser §1.
c. For å delta i norske mesterskap, som ikke er 	
vedtatt å være åpne mesterskap, må utøveren 	
ha vært medlem av lag tilsluttet NFIF og ha 	
vært folkeregistrert og hatt sitt primære og
permanente bosted i landet 24 måneder ved 	
på meldingsdato. I denne perioden må arbeid/
studier og trening ha foregått i Norge. Dersom 	
utøveren oppholder seg utenfor landet i mer 	
enn en måned, uten at utøveren etter søknad 	
har fått godkjent slikt opphold av NFIF, vil 	
utøveren måtte kvalifisere seg på nytt for start
berettigelse. Det må søkes om tillatelse om 	
startberettigelse i hvert enkelt tilfelle, og det 	
må dokumenteres at ovennevnte betingelser er 	
oppfylt. Øvrige regler om startberettigelse i nor
ske mesterskap finnes i ”Reglement og retnings
linjer for norske mesterskap”.

Begrunnelse: Denne regelen ble strammet inn blant
annet for å unngå at utøvere kom til Norge på korte
visitter og deltok på stafettlag som var umulig å slå
for ordinære norske klubber. Passussen om to års
klubbmedlemskap ble, så vidt vi skjønner, innført i
den sammenheng. Hadde regelen vært i kraft på 80og 90-tallet, ville ikke Atle Douglas kunne blitt junior- og seniormester i 1987, Aham Okeke juniormester

samme år eller Fernando Ramirez deltatt i mesterskapene i 1990 og 1991.
Punktet er spesielt uheldig fordi det hemmer på
integreringen av fremmedkulturelle.  Vi har flere eksempler på utøvere som har bodd i landet i flere år,
men uten å drive friidrett. De kan ha vært aktive i andre idretter eller slett ikke drevet idrett. (De tre ovenstående er eksempler på dette.) Disse utøverne ikke
skal settes utenfor fellesskapet av den grunn. Tvert i
mot er det viktig å holde på dem når de først er kommet inn i et positivt og integrerende miljø. Spekulasjoner i ordningen hindres av kravet om to års opphold i kongeriket.
Under forrige Tings gjennomgang av representasjonsreglene for utenlandske statsborgere, la Lovutvalget lagt vekt på enhetlige regler i de nordiske land.
Vi noterer at svenskene ikke har den samme begrensning som vi finner i NFIF’s lov:
4.3 För utländsk medborgare krävs för SM-behörighet att man varit fast bosatt (folkbokförd) och
huvudsakligen vistats i Sverige sedan minst två år
tillbaka samt att man inte deltar i hemlandets nationsmästerskap eller representerar hemlandet internationellt.
At regelen praktiseres uten krav om langvarig medlemskap dokumenteres gjennom Stine Tombs deltagelse i svenske mesterskap i 2009.
Sentralstyret er enig i forslaget.
Lovutvalget er enig i forslaget.

8. Sentralstyret foreslår endring i
Nasjonale bestemmelser Kapittel B –
Norgesmesterskap:
NM 100km arrangeres hvert år fra 2012.
NM 24 timers løp arrangeres hvert år fra 2012.
NM 6 timers løp sløyfes fra 2012.

Begrunnelse: Ultraløp har hatt offisielle mesterskap
fra 2005 med 6 timers løp og 100km arrangert annethvert år. Utviklingen i ultraløp, både deltakermessig
og interesse for å arrangere, tilsier at mesterskapsøvelsene justeres. Videre er statusen for ultraløpsmesterskap også hevet på det internasjonale plan.
Lovutvalget har ingen kommentarer.

9. Sentralstyret foreslår endring i Nasjonale bestemmelser Kapittel D – Norske
rekorder:
Det foreslås innført offisielle norske rekorder i innendørs friidrett for senior, Junior 22 og Junior 19 både
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for menn og kvinner i følgende øvelser:
Menn: 60m, 200m, 400m, 800m, 1000m, 1500m, 1
mile, 3000m, 5000m, 60m hekk, høyde, stav, lengde,
tresteg, kule, 7-kamp (60m, lengde, kule, høyde/60m
hekk, stav og 1000 meter), 5000m kappgang, 4x200m,
4x400m, 4x800m.
Kvinner: 60m, 200m, 400m, 800m, 1000m, 1500m,
1 mile, 3000m, 5000m, 60m hekk, høyde, stav, lengde, tresteg, kule, 5-kamp (60m, kule, lengde, høyde og
800m), 3000m kappgang, 4x200m, 4x400m, 4x800m.
Det er samme vilkår for norsk innendørsrekord
som   for verdensrekord innendørs, i likhet med for
utendørsrekorder.
Første rekorder: Beste resultat pr. 1. april 2011
inkludert alle tidligere bestenoteringer.
Begrunnelse: Innendørsfriidretten er i utvikling i
hele verden og vinteren 2010/2011 åpnes den første
spesialhall for friidrett i Norge. Tradisjonen tro ligger norsk øvelsesliste nær opptil den internasjonale
øvelseslisten.
Lovutvalget har ingen kommentarer.

10. Sentralstyret foreslår endring i Nasjonale bestemmelser Kapittel D, pkt
5 – Norske rekorder –
Doping kontroll.

Utøvere som setter norsk rekord for senior og junior utendørs (innendørs og utendørs), må straks
fremstille seg for dopingkontroll. Utøveren og arrangøren plikter umiddelbart (samme dag) å underrette Norges Idrettsforbund om at rekord er satt,
samt når og hvor denne er satt. Dette gjelder også
dersom rekorden er satt i utlandet. Dersom slik
underretning ikke blir gitt, blir rekorden ikke godkjent.
Begrunnelse: Dersom forslag 9 vedtas følger at dopingkontroll innføres også ved innendørsrekorder.
Fremstilling til dopingkontroll av juniorrekorder er
sløyfet etter anbefaling fra Antidoping Norge.
Lovutvalget har ingen kommentarer.

11. Troms Friidrettskrets foreslår endring
i Nasjonale bestemmelser Kapittel G,
pkt. b – Startavgift.

Avgiften er kroner 6,- 10,- 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.
Begrunnelse: Startavgiften (størrelsen) har ikke vært
regulert på flere år, samtidig som en opplever at mange av de store løpene rundt om i Norge øker sin startkontigent, noe som vi syns blir feil. Kretsens del av
startavgiften kan dermed økes og kretsene får større
mulighet til å drive sine utviklingstiltak, som igjen
kommer Norsk Friidrett til gode. Regelen trer i kraft
fra og med 01.05.2011.
Sentralstyret foreslår at saken utsettes i påvente av
en helhetlig gjennomgang av sakskomplekset med
mosjonsløp. Sentralstyret vil komme tilbake til saken
på neste Friidrettsting.
Lovutvalget er enig med Sentralstyret

12. Sentralstyret foreslår endring i Nasjonale bestemmelser Kapittel H –
Stevnerapportering.
H. STEVNERAPPORTERING.
1. Generell bestemmelse.
Ingen resultater godkjennes før full utfylt stevnerapport er sendt inn. Resultater som ikke blir rapportert,
kan ikke brukes i noen sammenheng, heller ikke som
offisielle personlige rekorder, som kvalifisering til
mesterskap eller i seriene.
2. Stevnerapporten. og resultatliste.
Stevnerapporten sendes i tre eksemplarer til kretsen
senest 7 dager etter avholdt stevne. Kretsen videresender ett eksemplar av stevnerapporten til Forbundet
og ett til serieoppmannen senest innen 14 dager etter
avholdt stevne.
	  Stevnerapporten og resultatlisten sendes fortrinnsvis inn elektronisk til forbundet og til friidrettskretsen
og helst som hvert sitt vedlegg til en e-post. Stevnerapporten og resultatlisten skal sendes inn umiddelbart og senest innen 5 dager etter siste arrangementsdag.
3. For sen rapportering.
Dersom arrangøren ikke overholder fristen, bøtelegger kretsen arrangøren med kr. 100,- pr. hele uke fristen oversittes.
Dersom stevnerapporten ikke er Forbundet i hende
innen 21 dager etter stevnedato, bøtelegges kretsen
med kr. 100,- pr. hele uke fristen oversittes.
 	
Ved gjentagne overskridelser av de fastsatte frister,
kan arrangørene nektes approbering av nye stevner.
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4. Tips for bruk og utfylling.
Elektronisk stevnerapportskjema kan lastes ned fra
forbundets nettsider.
	  Ha rapportskjemaer liggende på stevnekontoret.
Stevneledelsen fyller ut rapportskjemaet under
stevnet.
	  Ett rapportskjema for hver stevnedag.
I alle løp skal heatinndelingen fremgå av resultatlisten
Fødselsår skal angis for samtlige deltakere, jfr. egen
rubrikk på startkortet.
	  Vindstyrken skal måles i korte løp og i lengde og
tresteg.
	  Vindstyrken angis når den er målt - også når vinden
er godkjent.
	  Husk å oppgi hekkehøyde og vekt på kastredskaper
i aldersbestemte klasser.
	  I alle større stevner skal hele kast-og hoppserier
(med vindstyrke) angis.
	  Rekorder skal angis på eget rekordskjema.
Vedlegg kopi av film dersom helautomatisk elektronisk tidtakning ble benyttet da rekord ble satt.
	  I mangekamp skal resultatene i enkelte øvelsene
settes opp som i et vanlig stevne.
	  Stevnerapporter skal opplyse om standard på kastbur.
(Innebærer renummerering av pkt 4 til pkt 3).
Begrunnelse: Denne bestemmelsen har ikke blitt endret med spredning av elektronisk rapportering. Denne endring kun for å bringe den mere i takt med tiden.
Lovutvalget har ingen kommentarer.

13. Sentralstyret foreslår endring i Nasjonale bestemmelser Kapittel M pkt. 3 –
Friidrettskortet.
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.

Begrunnelse: Friidrettskortet fungerer for tiden nesten utelukkende som en forsikring, og med varierende
oppslutning. Sentralstyret ønsker i enda større grad å
utvikle friidrettskortet til et fordelskort som kan være
attraktivt både for utøvere på og utenfor bane. Da er
begrensningen om at økonomien skal bli innen ordningen ikke hensiktsmessig.
Lovutvalget har ingen kommentarer.

14. IL Norna-Salhus og IK Tjalve foreslår
tillegg til NM-reglementet.
Ved Hovedmesterskapet 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. Alle øvrige plasseringer gir 1.
poeng. 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. NFIF vil bekjentgjøre
hvert lags poengstatus i brev til hvert lag. 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.
Begrunnelse: Forslagsteksten er identisk med pkt.
17.4 i tidligere NM-reglement. Denne ble vedtatt
strøket gjennom et benkeforslag på siste friidrettsting.
Derved forsvant en vesentlig del av finansieringen for
mange klubber for deltakelse i hovedmesterskapet.
Benkeforslaget kom veldig plutselig på delegatene og
vi mener at denne ordningen ikke burde vært fjernet.
Sentralstyret er ikke enig i forslaget.
Lovutvalget har ingen kommentarer.

15. Bergens Turnforening foreslår nasjonalt tillegg til de internasjonale konkurransereglene regel 185.8:

Kommentar 3: I gutte-og jenteklasser og ved mindre
stevner kan markeringsfjelen erstattes av en kontrastfarget nøytral fjel av gummi eller et lignende materiale
som ligger i flukt med planken. (I så fall vil resultater
ikke kunne godkjennes som rekord eller kvalifisering
til arrangement hvor internasjonale organ fastsetter
kvalifiseringsgrensen.)
Begrunnelse: Kommentar 1 til regelen anbefaler at:
”plankedommer dømmer det han/hun ser i satsøyeblikket. Hvis satsfotens tåspiss er fremfor vertikalplanet over satslinjen, skal hoppet straks dømmes
ugyldig.”
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Dvs. at noe synlig merke i plastilinet ikke er nødvendig for at et hopp skal kunne dømmes som overtramp.
Bruk av markeringsfjel nasjonalt er derfor å betrakte som et hjelpemiddel, men ikke som nødvendig
for å avgjøre om en sats er ugyldig.
Å tillate nøytral fjel ved nasjonale stevner vil kunne forenkle arrangementet betraktelig.
Å ”vedlikeholde” den obligatoriske markeringsfjelen under konkurransen krever minst en ekstra funksjonær med særlig kompetanse.
Det er et faktum at ved de fleste mindre stevner (serie-, kretsstevner, o.l.) er det vanlig praksis å utelate
obligatorisk markeringsfjel, uten at dette blir påtalt.
Resultater som er oppnådd uten at det tekniske
utstyret tilfredsstiller gjeldende krav bør i prinsippet
underkjennes. Det er uholdbart at det skal være opp til
den enkelte arrangørs forståelse av eller innstilling til
regelverket - om så skjer.
Sentralstyret er ikke enig i forslaget.
Lovutvalget mener forslaget er for upresist og er ikke
enig i forslaget.

16. Bergens Turnforening foreslår endring
i nasjonal regel 185B, 2. avsnitt,
5.-7. setning i konkurransereglene.

Hopplengden måles fra det nærmeste merke i gropa
gjort av noen del av kroppen eller lemmene til det
nærmeste merke etter hopperens fot innenfor satssonen. Hopplengden måles alltid vinkelrett på satslinjen. Hvis utøveren satser før satssonen (før han når
frem til satssonen), måles hoppet til satssonens fremre
kant (dvs. den kant som er lengst fra hoppgropa) og
vinkelrett på denne.

Begrunnelse:
a. Helmarkering av satssonen synes å ha liten betydning
for å fastslå satsmerket.
Helmarkering brukes heller ikke alltid i dag til tross
for at gjeldende regel påbyr det.
b. Praktisering av regelen om å måle vinkelrett på en
tenkt eller fysisk markert ”satslinje” gjennom forkant
av tåmerket kan være krevende, tar ekstra tid og fører
ofte til målefeil ved skjeve hopp.
	  ”Direktemåling” (fra nullpunktet i gropen til tåmerket i satssonen) gir systematisk, men mindre tillegg
i forhold til hva man får ved en regelbundet måling
vinkelrett på den parallellførte ”satslinjen” gjennom
tåmerket.
	  Eksempelvis gir et skjevhopp på 400 cm med sideutslag 30 cm bare 1 cm i økt lengde ved direktemåling. Er sideutslaget 50 cm, blir økningen 3 cm.

	  Dvs. en differanse som lett kan opptre også ved feil
markering av ”satslinjen”.
	  Andre begrunnelser for å endre regelen:
	  Ved å bruke direktemåling, måler man den faktiske
hopplengden.
	  Under de tidligere ”Telenorlekene” var en regel om
direktemåling (ved bruk av satssone) spesielt pålagt
av arrangørene – og ble da fulgt uten innsigelser.
	  I Sverige er kravet om direktemåling ved hopp fra
satssone nedfelt i regelverket.
Sentralstyret er ikke enig i forslaget.
Lovutvalget er ikke enig i forslaget.

17. Bergens Turnforening foreslår nasjonalt tillegg til de internasjonale konkurransereglene regel 193.1b og regel
187.20b:

(Regel 193.1b): Kommentar: I klasse 12 år og yngre
vil et kast kunne være gyldig selv når en annen del
enn spissen av spydet treffer marken først.
(Regel 187.20b): Kommentar: I klasse 12 år og
yngre måles fra der hvor noen del av spydet først berørte marken.
Begrunnelse: I de lavere årsklassene ser man at svært
mange ikke klarer å få til en kastbue som gjør at
spydspissen treffer marken først. I så fall skal forsøket underkjennes.
Hvis dette skjer ved alle ordinære forsøk, står deltakeren igjen uten resultat. Frustrasjonen ved dette
kan for noen bety et farvel med øvelsen og kanskje
friidrett i det hele tatt.
Det er også i strid med intensjonene i barnefriidrettsbestemmelsene som fremholder at ingen bør få
underkjent resultater som følge av regelbrudd.
Praksis blant dommere er forskjellig. Noen praktiserer nedslagsregelen konsekvent, mens andre overser den fullstendig. Andre kan håndheve regelen delvis, f.eks. ved å underkjenne alle feile forsøk frem til
det siste, for da i beste mening å godkjenne dette, slik
at utøveren skal få et resultat. Om han hadde et lengre
kast i et av de tidligere forsøk med samme feil, får da
ingen betydning.
Å godkjenne et annet nedslagspunkt enn det
spydspissen lager, vil normalt ikke gi noen resultatmessig fordel. Men det vil i likhet med innføring av
satssone for horisontale hopp, kunne gi en mykere introduksjon også til øvelsen spydkast.
Andre ledd av forslaget er en følge av et vedtak av
første ledd.
Sentralstyret er enig i forslaget.
Lovutvalget er enig i forslaget.
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