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TINGDOKUMENTER 

FRIIDRETTSTINGET 2013 

TJØME 16.-17. MARS 

For forhandlingene er satt opp følgende 

tidsskjema: 

Lørdag 16. mars: 
Kl. 10.00-13:00  Forhandlinger 
Kl. 13.00-14.00  Lunsj 
Kl. 14.00-16.00  Forhandlinger 
Kl. 16.00-16.30  Pause 
Kl. 16.30-18.00  Forhandlinger 
Kl. 20.00           Middag 

Søndag 17. mars: 
Kl. 09.00-11.00  Forhandlinger 
Kl. 11.00-11.30  Pause 
Kl. 11.30-13.00  Forhandlinger 
Kl. 13.00-14.00  Lunsj 
Kl. 14.00-15.00  Evt. forhandlinger 
 
Forside: Henrik Ingebrigtsen 
(Foto: Thore-Erik Thoresen) 



16.02.2013 

Side 2 av 87    

 

Innholdsfortegnelse   Side 

Representanter  

Sakliste 

Forretningsorden 

I Sentralstyrets beretning 2011 og 2012 

1. Styrer, utvalg, administrasjon 

1.1 Sentralstyret 

1.2 Landsstyret 

1.3 Tingvalgte utvalg 

1.4 Styreoppnevnte utvalg 

1.5 Internasjonale verv 

1.6 Administrasjon 

1.7 Prosjekt-og arbeidsgrupper 

1.8 Mesterskapsarrangører 

2. Hovedinnsatsområder i norsk friidrett i perioden 

2.1 Toppidrett og utvikling 

2.2 Barn- og ungdom 

2.3 Ung:Leder 

2.4 Mosjon 

2.5 Kompetanse 

2.6 Anlegg 

2.7 Marked 

2.8 Informasjon og media 

2.9 Økonomi 

2.10 Administrasjon 

2.11 Organisasjon 

3. Styreoppnevnte utvalg 

3.1 Anleggsutvalget 

3.2 Barne-og Ungdomsutvalget 

3.3 FIFUK–Friidrettens Ungdomskomité 

3.4 Forbundets Dommerutvalg 

3.5 Kappgangutvalget 

3.6 Motbakkeløpsutvalget 

3.7 Serieutvalget 

3.8 Statistikk-og Rekordutvalget 

3.9 Toppidrettsutvalget 

3.10 Trenerutvalget 

3.11 Ultraløpsutvalget 

3.12 Veteranutvalget 

4. Styrets konklusjon 

5. Vedlegg til styrets beretning 

II Beretning tingvalgte utvalg 

1. Appellutvalget 

2. Domsutvalget 

3. Kontrollutvalget 

4. Lovutvalget 

III Regnskap 

Årsresultat 2012 og 2011 

Balanse 2012 og 2011 

Noter 2012 

Sentralstyrets beretning 2012 

Kontrollutvalgets uttalelse 2012 

Revisjonsberetning 2012 

Noter 2011 

Sentralstyrets beretning 2011 

Kontrollutvalgets uttalelse 2011 

Revisjonsberetning 2011 

Rammebudsjett 2014 og 2015 

IV Tingforslag 



16.02.2013 

Side 3 av 87    

 

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 22. februar 2013. 

 

Sakliste 
 
1. Åpning. 

2. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

3. Godkjenning av sakliste og forretningsorden. 

4. Valg av Tingets funksjonærer. 

5. Sentralstyrets og utvalgenes beretninger. 

6. Regnskap 2011 og 2012. 

7. Aktuell debatt:  

8. Rammebudsjett. 

9. Innkomne forslag. 

10. Valg. 

11. 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. 
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I  Sentralstyrets beretning 2011 og 2012 
 

1.   Styrer, utvalg, administrasjon. 

1.1   Sentralstyret 
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim – President 

Tore Hordnes, IL Bjarg - Visepresident 

Ansvar: Toppidrett, Organisasjon, Dommer og Lov 

Christian Bue, IL Korlevoll-Odda 

Ansvar: FIFUKs representant 

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 

Vibeke Jarness, Oslo Gang-og Turmarsjklubb 

Ansvar: Gang og Mosjon 

Helga Reigstad, Osterøy IL 

Ansvar: Barn og Ungdom 

Ingrid Ness Rolland, IK Tjalve (Permisjon fra 5. oktober 2012) 

Ansvar: Kompetanse 

Anne Britt Skjæveland Sandberg, Sandnes IL 

Ansvar: Talentutvikling 

 

1.2 Landsstyret 
Sentralstyret: 

Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim - President 

Tore Hordnes, IL Bjarg - Visepresident 

Christian Bue, IL Korlevoll-Odda 

Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL 

Arne-Hugo Hansen, Tromsdalen U&IL 

Narve Heggheim, Jølster IL 

Vibeke Jarness, Oslo Gang-og Turmarsjklubb 

Helga Reigstad, Osterøy IL 

Ingrid Ness Rolland, Tingvoll FIK/IK Tjalve (Permisjon fra 5. oktober 2012) 

Anne Britt Skjæveland Sandberg, Sandnes IL 

Kretsrepresentanter: 

Akershus: Morten Haave, 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: Brigt Samuelsen, Narvik IL 

Nord-Trøndelag: Kjell Åge Gotvassli, Steinkjer FIK 

Oppland: Brynulf Larsen, Nordre Land IL 

Oslo: Hans Kr. Sætrum, KFUM-kameratene 

Rogaland: Anne Marie Gausel, Tony Liestøl, Haugesund IL 

Sogn og Fjordane: Håkon Løseth, Førde IL 
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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: Pål Chr. Evensen, Sarpsborg IL  

Øvrige representanter: 

Lovutvalgets leder: Odd Bratt, Oppsal IF 

Vararepresentant for ansatte: Ronny Nilsen, Oslo Politis IL, Sportssjef 

Eliteklubbenes forening: Odd Bergh, Tønsberg FIK 

Trenerforeningen: Lars Ola Sundt, Kolbotn IL 

Landslagsutøverne: Ikke valgt. 

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 (død i perioden) 

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  

Bodil Høstmælingen, IF Hellas  

Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF 

Asgeir Thomassen, IL Gular 

Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (vararepresentant) 

Hilde Osnes, IL i BUL (vararepresentant) 

Valgkomitéen: 

Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø (leder) 

Mari Bjone, IL i BUL 

Anne-Sophie Hunstad, Nidelv IL 

Andreas Roth, Ullensaker/Kisa IL 

Sigvor Melve, IL i BUL 

 

1.4 Styreoppnevnte utvalg 
Anleggsutvalget: 

Kalle Glomsaker, Sentralstyret/Mandal & Halse IL (utvalgsleder) 

Kjellaug Eik, Vågsbygd IL (leder kontrollvirksomheten) 

Ane Eikehaugen, Sandnes 
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Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø 

Runar Tyssebotn, IL Bjarg 

Ole Petter Sandvig, Administrasjonen 

Barne-og Ungdomsutvalget: 

Helga Reigstad, Sentralstyret/Osterøy IL (leder)  

Dag Kåshagen, Moelven IL 

Ingrid Ness Rolland, IK Tjalve 

Torbjørn Lysne, FIFUK/Minerva IS 

Karin Eftedal, Administrasjonen 

Tonje L. Antonsen, Administrasjonen (2011) 

Johanna R. Solberg, Administrasjonen (2012) 

FIFUK (Fri-idrettsforbundets Ungdomskomité) 

Vibeke Sletten, TIL Hovding/IL Gular (leder) 

Christian Bue, IL Korlevoll-Odda (nestleder) 

Mari Strange Øya, IK Tjalve 

Marte Aaltvedt, Minerva IS 

Thomas Hordnes, IL Bjarg 

Torbjørn Lysne, TIL Hovding/IL Gular 

Forbundsdommerutvalget: 

Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (leder) 

Nina Roos Andersen, Søfteland IL 

Odd Bratt, Oppsal IF 

Jan Olav Hay, Tønsberg FIK 

Astri Herzeth, Hakadal IL 

Gjermund Johre, Asker Skiklubb 

Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF 

Ole Petter Sandvig, Administrasjonen 

Kappgangutvalget: 

Elin Cesilie Loftesnes-Aas, TIF Viking (leder til okt. 2011) 

Arild Fotland, Søfteland T&IL (leder fra okt. 2011) 

Solfrid Utheim Rygg, Hyen IL 

Thomas Ølness, Søfteland IL 

Erling Andersen, Søfteland IL (fra des. 2011) 

Motbakkeløpsutvalget: 

Jostein Hatteberg, Rosendal TL (leder) 

May Britt Buer, IL Gular 

Narve Heggheim, Sentralstyret/Jølster IL 

Ingrid Kristiansen, IL i BUL 

Helge Kårstad, Gaular IL 

Knut A. Maråk, Geiranger IL 

Serieutvalget: 

Bjørge Pedersen, Bergens TF (leder) 

Tore Bredesen, Snøgg Friidrett 

Helge Brueland, IL Skjalg 

Petter Wessel, Nittedal IL 

Stian Flo, IK Tjalve  

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 
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Lars Arve Røssland, IL Gneist 

Ole Petter Sandvig, IK Tjalve 

Kjerstin Santibanez, Urædd Friidrett 

Toppidrettsutvalget: 

Tore Hordnes, Sentralstyret/IL Bjarg (leder) 

Anne Britt S. Sandberg, Sentralstyret/Sandnes IL 

Lars Ola Sundt, Trenerforeningen/Kolbotn IL 

Finn Kollstad, Fagansvarlig/Kristiansands IF 

Bjørn Sigurd Sommerfeldt, fagansvarlig/IF Hellas 

Jasper Buitink, SK Vidar 

Sigurd Njerve, IL Norna-Salhus 

Stian Andersen, aktives representant/Urædd Friidrett 

Siri Eritsland, aktives representant/SK Vidar 

Veslemøy Hausken, Administrasjonen/IK Tjalve (til september 2012) 

Ingrid Ness Rolland, Administrasjonen/IK Tjalve (fra september 2012) 

Ronny Nilsen, Administrasjonen/Oslo Politis IL 

Trenerutvalget: 

Veslemøy Hausken, Administrasjonen/IK Tjalve (leder til og med 5.10.2012) 

Ingrid Ness Rolland, IK Tjalve (leder fra 5.10.2012) 

Einar Brynemo, Kragerø IF 

Eystein Enoksen, IK Tjalve 

Håvard R. Johansen, Fredrikstad IF 

Marte Aaltvedt, FIFUK/Minerva IS 

Tonje L. Antonsen, Administrasjonen (2011) 

Johanna R. Solberg, Administrasjonen (2012) 

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: 

Kjell Fossen, IL Fri (leder) 

Knut Alme, Oslo Politis IL 

Inger Austbø, Kongsberg IF 

Torrey Enoksen, Lyngdal IL 

Erna Inger Fosse, FIL AKS-77 

Stein Fossen, IL Fri 

Arthur Lillefosse, TIF Viking 

Harald Nygård, FIL AKS-77 

Grete Rivenes, Gjøvik IF 

Kalle Glomsaker, Sentralstyret 

Fondsstyret: 

Terje Hoffmann, IL i BUL (leder) 

Ingvill Måkestad Bovim, IL Gular 

Odd Bratt, Oppsal IF 

Tore Hordnes, IL Bjarg 

Christina Vukicevic, Ski IL 

 

1.5 Internasjonale verv 
Member European Athletics Reflection Commission 

Kjetil Hildeskor 
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European Athletics Honorary Life Member 

Hans B. Skaset, Kolbotn IL 

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 28.11.2011-31.12.2012) 

Trond Håvard Brunes – Organisasjonssjef 

Karin Eftedal – B&U-prosjekter 

Arild Fotland – Prosjektmedarbeider mosjon (til og med 28.2.2012) 

Dag Gaassand – Mosjonsansvarlig 

Arnhild H. Hartvedt - Administrativ leder idrett 

Veslemøy Hausken – Utviklingsansvarlig (permisjon fra 8.10.2012) 

Bente Holsing - Administrasjonssekretær (permisjon til 11.12.2011) 

Terje Jørgensen – Særforbundskoordinator* 

Ronny Nilsen – Sportssjef  

Berit Nøbben - Økonomisjef 

Ingrid Ness Rolland – Utviklingsansvarlig (fra 13.9.2012) 

Ole Petter Sandvig - Teknisk konsulent 

Charlotte Svensen – InformasjonssjefProsjektleder Ung:Leder (1.1.2011-

31.7.2012/Kommunikasjonssjef (fra 1.8.2012) 

Roar Uglem – Økonomimedarbeider deltid 

* stilling delt mellom flere særforbund. 

 

Den sentrale administrasjonen i Norges Fri-idrettsforbund består pr. 1.3.2013 av: 

Generalsekretær: Kjetil Hildeskor  

Organisasjonssjef: Trond Håvard Brunes 

B&U-prosjekter: Karin Eftedal 

Mosjonsansvarlig: Dag Gaassand 

Administrativ leder idrett: Arnhild H. Hartvedt 

Utviklingsanrvarlig: Veslemøy Hausken (Permisjon) 

Administrasjonssekretær: Bente Holsing** 

Særforbundskoordinator: Terje Jørgensen*  

Ung:Leder: Mathias Lavik 

Sportssjef: Ronny Nilsen 

Økonomisjef: Berit Nøbben 

Utviklingsansvarlig/DNB Idrettsuke: Ingrid Ness Rolland 

Teknisk konsulent: Ole Petter Sandvig 

Seksjonsleder barn, ungdom og kompetanse: Tonje L. Svenneby 

Kommunikasjonssjef/DNB Idrettsuke: Charlotte Svensen 

Økonomimedarbeider deltid: Roar Uglem 
* stilling delt mellom flere særforbund. 

** Bente Holsing er 50 % utleid til ”Rock’n Roll Marathon”. 

 

Ansatte prosjektledere: 

Karin Eftedal (TineStafetten, Friidrettens Dag, Regionale Ungdomsleker) 

Terje Jørgensen (Særforbundskoodinator) (NFIF er formell arbeidsgiver) 

Mathias Lavik (Ung:Leder) 

Charlotte Svensen (Informasjon, DNB Idrettsuke) 
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Sentraladministrasjonen har 11 årsverk + 2,5 årsverk i prosjektstillinger. 

 

Kretsenes daglige ledere og andre ansatte i perioden: 

Akershus: Espen Krog til 1.8.2011. Hanna Eikås Klem fra 1.10.2011 til 31.12.2013. Dag Kåshagen og 

Narve Heggheim i deltid vikariat fra 1.1.2013/15.1.2013. 

Aust-Agder: Finn Kollstad til 30.09.2011. Jon Fjeld fra 01.10.2011 

Buskerud: Rolf Justad 

Finnmark: Morten Trane (#) (felles med Nordland og Troms) 

Hedmark: Sven Amundrud/Dag Kåshagen (#) 

Hordaland: Jan-Arle Sletten (#) 

Møre og Romsdal: Bente Krakeli (#) 

Nord-Trøndelag: Geir Nordtømme (#) 

Nordland: Morten Trane (#) (Felles med Troms og Finnmark) 

Oppland: Dag Kåshagen (#) 

Oslo: Knut Alme (#) 

Rogaland: Tor-Eivind Fagereng til 31.12.2011. Anne Marie Gausel fra 01.01.2012 til 10.01.2013. 

Tonje Røiand fra 01.01.2013 

Sogn og Fjordane: Narve Heggheim (#) 

Sør-Trøndelag: Sylvia Aasen til 30.04.2012. Ola Sakshaug fra 01.05.2012 

Telemark: Charlotte Svensen til 16.01.2011. Monica Frøynes fra 17.01.2011 til 30.10.2011. Mette 

Dale fra 24.10.2011. 

Troms: Morten Trane (#) (felles med Finnmark og Nordland) 

Vest-Agder: Finn Kollstad til 30.09.2011. Jon Fjeld fra 01.10.2011 

Vestfold: Charlotte Svensen til 16.01.2011. Monica Frøynes fra 17.01.2011. 

Østfold: Kjell Adamski 

(# 100 % stillinger. Øvrige stillinger er deltid) 

Ved periodens utløp er det til sammen xx,0 årsverk i kretsene som Norges Friidrettsforbund har 

arbeidsgiveransvar for.  

 

1.7  Prosjekt-og Arbeidsgrupper 
Ung:Leder 

Prosjekktledelse 

Charlotte Svensen (2011), Johanna Ring Solberg (2012) 

TineStafetten 

Prosjektledelse 

Karin Eftedal 

NCC Friidrettens dag 

Prosjektledelse 

Karin Eftedal 

NCC-lekene 

Prosjektledelse 

Karin Eftedal/Tonje L. Antonsen (2011), Johanna Ring Solberg (2012) 

Team Athletics Games 

Prosjektledelse 

Karin Eftedal 

Friidrettsskoler 

Prosjektledelse 

Karin Eftedal 

Friidrett i skolen 

Prosjektledelse 

Krins Eftedal, Tonje L. Antonsen (2011), Johanna Ring Solberg (2012) 

NCC Sommerleir 

Prosjektledelse 
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FIFUK 

Necon-klubben 

Prosjektledelse 

Trond Håvard Brunes 

Nissemarsjen/Barnas Turmedalje 

Prosjektledelse 

Dag Gaassand 

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/Karin Eftedal, Tonje L. Antonsen (2011), Johanna Ring Solberg (2012) 

Team DNB Elitegruppe 2011 

Andreas Thorkildsen, Kristiansands IF 

Trond Nymark, T&IF Viking 

Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL 

Ezinne Okparaebo, IL I BUL 

Christina Vukicevic, Ski IL 

Ingvill Måkestad Bovim, IL Gular 

Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar 

Margrethe Renstrøm, IK Tjalve 

Stine Kufaas, IL i BUL 

Elitegruppe ungdom (t.o.m. 22 år i 2011) 

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL 

Sindre Buraas , SK Vidar 

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar 

Vladimir Vukicevic, Ski IL 

Fredrik Amundgård, Tyrving 

Eivind Henriksen, IK Tjalve 

Folake Akinyemi, SK Vidar 

Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett 

Isabelle S Pedersen, Norna Salhus 

Trude Raad, Gloppen 

Mesterskapsgruppene 

Senior: 

Morten Velde, Haugesund 

Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes IL 

Gaute Myklebust, IK Tjalve 

Lars Vikan Rise, Nidelv IL 

Runar Steinstad, IL Runar 

Ragnhild Kvarberg, SK Vidar 

Silje Fjørtoft, SK Vidar 

Kirsten Marathon Melkevik, BFG Fana 

Stine Meland Tomb, SK Vidar 

Øyunn Grindem, IK Tjalve 

Cathrine Larsåsen, IL i BUL 

Grete Etholm, IK Tjalve 

Mona Holm, IK Tjalve 

U23: 

Thomas Roth, Ullensaker/Kisa IL 

Tom Erling Kårbø, Stord IL 

Kristoffer Nilsen, IL i BUL 
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Henning Dahl Holti, IK Tjalve 

Magnus Berntsen, SK Vidar 

Benedicte Hauge, Kristiansands IF 

Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve 

Katja Vangsnes, SK Vidar 

U20: 

Thomas Solberg Eide, Haugesund IL 

Størk A Lien, Stjørdal FIK 

Ingeborg Løvnes, SK Vidar 

Marte Rygg Årdal, IL Brodd 

Løftprosjektene 2011 

Holta Invest sprint: Ansvarlig Leif Olav Alnes og Thomas Haugen 

Ezinne Okparaebo, IL i BUL 

Folake Akinyemi, SK Vidar 

Mari G. Brubak, Malvik IL 

Siri Eritsland, SK Vidar 

Ida Bakke Hansen, IL Runar 

Marte Jørgensen, IK Tjalve 

Astrid Mangen Cederqvist, SK Vidar 

Simon R. Sandvik, IL Molde Olymp 

Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer IF 

Philip B. Berntsen, IK Tjalve 

Christian Settemsli Mogstad, IK Tjalve 

Per Magnus Solli, Nesbyen IL 

Henrik Overvåg, Dimna IL 

Holta Invest langsprint (opprettet vår 2011): Ansvarlig Kenth Olsson 

Nina K. Brandt, Steinkjer FIK (Eirik Røe) 

Irene Helgesen, IL Fri (Kenth Olsson) 

Benedicte Hauge, Kristiansands IF (Arly Hauge/ Jon Fjeld) 

Line Kloster, SK Vidar (Petar Vukicevic) 

Randi Kjerstad , IL i BUL (Svein Johnsen) 

Tara M. Norum, Steinkjer FIK (Eirik Røe) 

Andrea G. Høye, Trondheim Friidrett (Frank Brissach) 

Vilde J. Svortevik, Laksevåg TIL (Harald Heier) 

Yngvild Elvemo, Trondheim Friidrett (Frank Brissach) 

Hedda Hynne, IF Herkules (Frank Brissach) 

Julie B. Falkanger, Trondheim Friidrett (Frank Brissach) 

Lars J. Røine, IK Tjalve (Przemyslaw Kram) 

Mauritz Kåshagen, Moelven IL (Trond Knaplund) 

Martin L. Kåstad, Osterøy IL (Arne Reigstad) 

Carl Emil Kåshagen, Moelven IL (Trond Knaplund) 

Lars Eric Sæther, Steinkjer FIK (Hans Foosnæs) 

Per Magnus Solli, Nesbyen IL (Arne O. Lindahl) 

Andreas Roth, Ullensaker/Kisa IL (Hans Jørgen Borgen) 

Sondre Sølberg, Moss IL (Morten Røraas) 

Sondre Nyvold Lid, IL Molde Olymp (Anders Eide) 

Marius B. Støle, Sandnes IL (Marit Toogood) 

Jørgen Kåshagen, Moelven (Hans Jørgen Borgen/Dag Kåshagen) 

Thomas Roth, Ullensaker/Kisa IL (Hans Jørgen Borgen) 

Heidi Ann Brubakk, IL Gular (Erlend Sæterstøl) 

Anne S. Dolvik, FIK BFG Fana 

Holta Invest hekk: Ansvarlig Petar Vukicevic 

Isabelle Pedersen, IL Norna Salhus (Trond Knaplund) 

Vladimir Vukicevic, Ski IL (Petar Vukicevic) 
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Stine Tomb, SK Vidar (Dejan Mirkovic) 

Øyvind Kjerpeset, Florø TIF (Eystein Enoksen) 

Anders Erlend Idås, Horten FIK  

Vilde Svortevik, Laksevåg TIL (Erlend Sæterstøl) 

Markus Loftås, Osterøy IL (Bjarte Lohne) 

Hyundai utholdenhetsprosjekt (mellom/lang/kappgang): Ansvarlig Finn Kollstad, Stephan Plätzer, 

Veslemøy Hausken (til 1.4.) 

Oppfølgingsgruppe: 

Trond Nymark, TIF Viking (Per Aksel Strauss) 

Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes IL (Eric Toogood) 

Morten Velde, Haugesund IL (Erling Askeland) 

Ragnhild Kvarberg, SK Vidar (Ståle Jan Frøynes) 

Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar (Terje Hole) 

Sindre Buraas, SK Vidar (Frank Evertsen) 

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar (Frank Evertsen) 

Thomas Roth, Ullensaker/Kisa IL (Hans Jørgen Borgen) 

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL (Eric Toogood) 

Lars Erik Malde, IL Skjalg (USA) (Albert Mosdal) 

Tom Erling Kårbø, Stord IL (USA) (Nils Hetleflåt) 

Ingeborg Løvnes, SK Vidar (Kirsti Løvnes) 

Thomas Solberg Eide, Haugesund IL (Svein Erik Eide) 

Vegard Gjelsvik, Ullensaker/Kisa IL (Hans Jørgen Borgen) 

Impulsgruppe 

Øystein Sylta, SK Vidar (Frank Evertsen) 

Kjersti Karoline Danielsen, SK Vidar  

Christina Bus Holth, SK Vidar 

Kirsten Maraton Melkevik, FIK BFG Fana 

Urige Buta, Haugesund IL (Erling Askeland) 

Dabaya Badhaso, IL Skjalg (Albert Mosdal) 

Hans Kristian Fløystad, IK Tjalve (Knut Kvalheim) 

Lars Nesbø Bakke, IL Fri (Erling Askeland) 

Jonas L. Hammer, IL Gular (Asgeir Thomassen) 

Ida Østerås, Verdal FIK (Arve Øian) 

Frida Berge, IL Gular (Hans Jakob Berge) 

Ferdinand Kvan Edman, IF Sturla (Arild Indresand) 

Håkon Mushom, Lyngdal IL (Bernt Mushom) 

Roald Frøskeland, Åmøy og Grønøy IL (Per Frøskeland) 

Sondre Sølberg, Moss IL (Morten Røraas) 

Vegard Ølstad, FIK Ren-Eng (Bo Berndtsson) 

Harald Kårbø, Stord IL (Nils Hetleflåt) 

Jørgen Kåshagen, Moelven IL (Hans Jørgen Borgen/Dag Kåshagen) 

Hopp: Ansvarlig: Hanne Haugland og Dan Simion 

Høyde: 

Brede Raa Ellingsen, IL Norna Salhus (Gisle Ellingsen) 

Kjølv Egeland, IL i BUL (Hanne Haugland) 

Kristoffer Nilsen, IL i BUL (Hanne Haugland) 

Stine Kufaas, IL i BUL (Hanne Haugland) 

Øyunn Grindem, IK Tjalve (Dan Simion) 

Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett (Roger Hollup) 

Katarina Mögenburg, IL Tyrving (Dietmar Mögenburg) 

Jens Christian Andenæs, Fjellhug/Vereide IL (Jan Otto Aae) 

Erlend S. Rønningen, IL i BUL (Hanne Haugland) 

Christian Bøe Helland, IL Norna Salhus (Gisle Ellingsen) 

Jørgen Landsem, Namsen FIF (Gisle Ellingsen) 
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Tresteg/lengde: 

Margrethe Renstrøm, IK Tjalve (Reidun Renstrøm) 

Oda Utsi Onstad, Fagernes IL (Dan Simion) 

Inger Anne Frøysdal, IK Tjalve (Dan Simion) 

Christiane Gjerde, IL Norna Salhus (Gisle Ellingsen) 

Amalie Tefre Skage, IL Norna Salhus (Gisle Ellingsen) 

Mia Haave, IL Tyrving (Dan Simion) 

Guro F. Andersen, Kristiansands IF (Harald Pedersen) 

Vetle Utsi Onstad, IK Tjalve (Dan Simion) 

Jonas Mögenburg, IL Tyrving (Dan Simion) 

Christian Boe Helland, IL Norna Salhus (Gisle Ellingsen) 

Sindre Almsengen, IL Norna Salhus (Gisle Ellingsen) 

Kast: Ansvarlig Thomas Rosvold 

Eivind Henriksen, IK Tjalve (Einar Brynemo) 

Jørgen Austnes, IL Fri (Alf Alsaker) 

Martin Hansen Lillevik, Jægervatnet IL ( Kjell Ivar Robertsen) 

Kjetil Røste Ringen, Brandbu IF (Odd Arne Røste) 

Fredrik Simensen, IL Sandvin (Svein Arne Simensen) 

Erik Fluge, Ask Friidrett (Edgar Henriksen) 

Rikard Villanger, Ask Friidrett (Jørund Årdal/Pål Villanger) 

Katja Vangsnes, SK Vidar (Lars Ola Sundt)  

Mona Ekroll Jaidi, IL Norna Salhus (Lilly Ekroll) 

Jon Nerdal, IL Norna Salhus (Aage Odfjell) 

Erlend Ulvestad, IL Brodd (Jørund Årdal) 

Thor Olav Rosvold, Asker Skiklubb (Thomas Rosvold) 

Sondre Kolbjørnsen, IL Norna Salhus (Helge Kolbjørnsen) 

Helene Ingvaldsen, IL Norna Salhus (Robert Ingvaldsen) 

Sven Martin Skagestad, Loddefjord IL (Robert Ingvaldsen) 

Camilla Rønning, Nittedal IF (Svein Hetland) 

Ola Stunes Isene, IF Sturla (Thorbjørn Isene/Thomas Rosvold) 

Mari S. Øya, IK Tjalve (Einar Brynemo) 

Mathilde Roe, IL Fri (Ingunn Jacobsen) 

Silje Stenersrød, Halden IL (Lene Bergstrøm) 

Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL (Harald Heir) 

Trude Raad, Gloppen FIL (Jørund Årdal) 

Marte Rygg Årdal, Gloppen FIL (Jørund Årdal) 

Jobzone spyd: Ansvarlig Åsmund Martinsen 

Gardar Fridriksson, Fredrikstad IF (Håvard Johansen) 

Vetle Brunvatne, Søgne IL (Egil Thune) 

Aleksander Skarpeid, Søgne IL (Tomm Thorkildsen) 

Jonas Laskemoen, IL Tyrving (Jo Nesse) 

Tord Thoresen Dyphavn, Fredrikstad IF (Oddvar Johansen) 

Truls Røraas, Moss IL (Teemu Pasanen) 

Størk Avelsgaard Lien, Stjørdal FIK (Stig Lien) 

Petter Ormsettrø, Tingvoll FIK (Erling Ormsettrø) 

Martin Roe, IL Fri (Ingunn Jacobsen) 

Mangekamp: Ansvarlig: Bjørn Sigurd Sommerfeldt 

Lars Vikan Rise, Nidelv IL (Leif Rise) 

Hans Olav Uldal, Sandnes IL (Harald Breivik) 

Ove Lindekleiv, Sandnes IL (Trond Lindanger) 

Per Magne Florvåg, Sandnes IL (Are Torsvik) 

Martin Roe, IL Fri (Ingunn Jacobsen) 

Philip Andersen, Kristiansands IF (Harald Pedersen) 

Lene Secher Myrmel, IL Gular (Bjørn Åge Herdlevær) 
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Katrine Haarklau (Henning Hofstad) 

Martine Bye, Ogndal IL (Arne Gran/Kurt Bye) 

Frida Thorsås, Urædd Friidrett (Frode Thorsås) 

Ingeborg S. Rønningen, Ski IL 

Guro Forbord Andersen, Kristiansands IF (Harald Pedersen) 

Paula Nedberge Llano, Laksevåg TIL (Harald Heier) 

Anne Engen Andersen, Frol IL (Arne Gran) 

Team DNB Elitegruppe 2012 

Andreas Thorkildsen, Kristiansands IF (trener: Åsmund Martinsen) 

Trond Nymark, TIF Viking (trener: Per Aksel Straus til mars 2012 (død) fra mars Alex Wisnes) 

Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL (trener: John Smith) 

Runar Steinstad, IL Runar (trener:Paul Solberg) 

Ezinne Okparaebo, IL i BUL (trener: Leif Olav Alnes) 

Christina Vukicevic, Ski IL (trener: Petar Vukicevic frem til november 2012) 

Ingvill Måkestad Bovim, IL Gular (trener: Knut Jæger Hansen) 

Margrethe Renstrøm, IK Tjalve (trener: Reidun Renstrøm til august 2012 – Håkon Särnblom fra 

september) 

Mona Holm Solberg, IK Tjalve (trener: Anders Hoff/Einar Brynemo) 

Elitegruppe ungdom 

Thomas Solberg Eide, IL Gular (trener: Svein E. Eide) 

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL (trener: Gjert Ingebrigtsen) 

Håkon Mushom, Lyngdal IL (trener: Bernt Mushom) 

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar (trener: Frank Evertsen) 

Vladimir Vukicevic, Ski IL (trener: Petar Vukicevic) 

Eivind Henriksen, IK Tjalve (trener: Anders Hoff/Einar Brynemo) 

Karoline B. Grøvdal, SK Vidar (trener: Knut Jæger Hansen) 

Isabelle Pedersen, SK Vidar (trener: Trond Knaplund) 

Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett (trener: Roger Hollup) 

Trude Raad, Gloppen FIL (trener: Jørund Årdal) 

Mesterskapsgruppe senior 

Sindre Buraas, SK Vidar (trener: Frank Evertsen) 

Bjørnar U. Kristensen, Sandnes IL 

Tom Erling Kårbø, Stord IL (trener: Nils Hetleflåt) 

Urige Buta, Haugesund IL (trener: Erling Askeland) 

Fredrik Amundgård, IL Tyrving (trener: Lars Ola Sundt) 

Lars Vikan Rise, Sandnes IL  

Stine Tomb, SK Vidar (trener: Dejan Mirkovic) 

Øyunn Grindem, IK Tjalve (trener: Dan Simion) 

Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve (trener: Dan Simion) 

Christina Bus Holth, SK Vidar (trener: Jack Waitz) 

Stine Kufaas, IL i BUL (trener: Hanne Haugland) 

Cathrine Larsåsen, IL i BUL (trener: Lars Nielsen) 

Kirsten Maraton Melkevik, IL Gular (trener: Leif Inge Tjelta) 

Mesterskapsgruppe U23 

Thomas Roth, Ullensaker/Kisa IL (trener: Hans Jørgen Borgen) 

Anders Erlend Idås, Horten FIK (trener: Petar Vukicevic) 

Øyvind S. Kjerpeset, Florø TIF (trener: Eystein Enoksen) 

Lars E. Malde, IL Skjalg (trener: Albert Mosdal) 

Håvard Haukenes, TIF Viking (trener: Roger Gjelsvik) 

Martin Roe, IL Fri (trener: Ingunn G. Jacobsen) 

Ingeborg Løvnes, SK Vidar (trener: Frank Evertsen) 

Oda Utsi Onstad, IK Tjalve (trener: Dan Simion) 

Folake Akinyemi, SK Vidar (trener: Trond Knaplund) 

Marte R. Årdal, IL Brodd (trener: Jørund Årdal) 
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Katarina Mögenburg, IL Tyrving (trener: Dietmar Møgenburg) 

Line Kloster, SK Vidar (trener: Petar Vukicevic) 

Løftprosjektene 2012 

Holta Invest sprint 

Fagansvarlig: Leif Olav Alnes 

Fagansvarlig stafett og regionalt ansvar sprint og hekk: Trond Knaplund 

Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL (John Smith) 

Ezinne Okparaebo,IL i BUL (Leif Olav Alnes) 

Astrid Mangen Cederqvist, SK Vidar (Petar Vukicevic) 

Folake Akinyemi, SK Vidar (Trond Knaplund) 

Line Kloster, SK Vidar (Petar Vukicevic) 

Impulsgruppe 

Siri Eritsland, SK Vidar (Leif Olav Alnes) 

Mari Gilde Brubak, Malvik IL (Ole Petter Henriksen) 

Eline Breilid, Kristiansands IF (Sven Tore Breilid) 

Id Bakke Hansen, IL Runar (Gunnar Kjell Hansen) 

Marte Jørgensen, IK Tjalve (Leif Olav Alnes) 

Nadia Akpana Assa, IL i BUL (Joanna Bryla) 

Julie A. Håskjold, Trondheim Friidrett (Frank Brissach) 

Simon R. Sandvik, IL Molde Olymp (Anders Eide) 

Per Magnus Solli, IK Tjalve ( Leif Olav Alnes) 

Tormod H. Larsen, Lillehammer IF(Svein Johnsen) 

Philip B. Berntsen, IK Tjalve (Leif Olav Alnes) 

Christian Settemsli Mogstad, IK Tjalve (Leif Olav Alnes) 

Alexander Karlsson, IL Gular (Erlend Sæterstøl) 

Thomas Wiborg, Herkules Friidrett (Rune Wiborg) 

Salum Ageze Kashafali, IL Norna Salhus 

Even Pettersen, Urædd Friidrett (Ketil Pettersen) 

Daniel Engen Lauritzen, Moss IL (Morten Røraas) 

Henrik Overvåg, Dimna IL (Arve Hatløy) 

Håkon Morken, Lillehammer IF (Svein Johnsen) 

Samuel Blessing Elonga, IL i BUL (Unni Helland) 

Simen Sigurdsen, Herkules Friidrett (Rune Wiborg) 

Holta Invest Langsprint 

Fagansvarlig: Kenth Olsson 

Nina K. Brandt, Steinkjer FIK (Eirik Røe) 

Irene Helgesen, IL Fri (Kenth Olsson) 

Benedicte Hauge, Kristiansands IF (Arly Hauge/Jon Fjeld) 

Line Kloster, SK Vidar (Petar Vukicevic) 

Tara Marie Norum, Steinkjer FIK (Eirik Røe) 

Martine Eikemo Borge, FIK BFG Fana (USA) (Johnny Ådland) 

Vilde J. Svortevik, Laksevåg TIL (Erlend Sæterstøl) 

Julie B. Falkanger, Trondheim Friidrett (Frank Brissach) 

Andreas Roth, Ullensaker/Kisa IL (Hans Jørgen Borgen) 

Sondre Nyvold Lid, IL Molde Olymp (Anders Eide/Harald Lid) 

Jørgen Kåshagen, Moelven IL (Hans Jørgen Borgen/Dag Kåshagen) 

Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer IF (Svein Johnsen) 

Jonas B. Grønnhaug, Ranheim IL (Bjørn Johansen/Ola Skevik) 

Håkon Henriksen, Nittedal IF (Morten Nilsen) 

Mauritz Kåshagen, Moelven IL (Trond Knaplund) 

Holta Invest Hekk 

Fagansvarlig: Petar Vukicevic 

Stine Tomb, SK Vidar (Dejan Mirkovic) 

Isabelle Pedersen, IL Norna Salhus (Trond Knaplund) 
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Vilde Svortevik, Laksevåg TIL (Erlend Sæterstøl) 

Vladimir Vukicevic, Ski IL (Petar Vukicevic) 

Øyvind Strømmen Kjerpeset, Florø TIF (Eystein Enoksen) 

Anders Erlend Idås, Horten FIK 

Markus Loftås, Osterøy IL (Bjarte Lohne) 

Marius Bakken Støle, Sandnes IL (Anne Brit Sandberg/Marit Toogood) 

Impuls gruppe 

Agathe Holtan Wathne, IL Fri (Ingunn Gatland Jacobsen) 

Eline Breilid, Kristiansands IF (Sven Tore Breilid) 

Hopp 

Fagansvarlig lengde og tresteg: Dan Simion 

Margrethe Renstrøm, IK Tjalve (Reidun Renstrøm) 

Oda Utsi Onstad, IK Tjalve (Dan Simion) 

Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve (Dan Simion) 

Impulsgruppe 

Vetle Utsi Onstad, IK Tjalve (Dan Simion) 

Jonas Møgenburg, IL Tyrving (Dan Simion) 

Rune Augdal, Trondheim Friidrett (Frank Brissach) 

Sindre Almsengen, IL Norna Salhus (Ketil Hanstveit) 

Marius Bull Hjeltnes, Ulvik IL (Kristoffer Hjeltnes) 

Karsten Warholm, Dimna IL (Arve Hatløy) 

Ingar Kiplesund, Trondheim Friidrett (Frank Brissach) 

Kast 

Fagansvarlig: Thomas Rosvold 

Sven Martin Skagestad, Loddefjord IL (Robert Ingvaldsen) 

Camilla Rønning, Nittedal IF (Svein Hetland) 

Eivind Henriksen, IK Tjalve (Anders Hoff/Einar Brynemo) 

Kjetil Røste Ringen, Brandbu IF (Odd Arne Røste) 

Trude Raad, Gloppen FIL (Jørund Årdal) 

Marte Rygg Årdal, Gloppen FIL (Jørund Årdal) 

Impulsgruppe 

Erik Fluge, Ask Friidrett (Edgar Henriksen) 

Erlend Ulvestad, IL Brodd (Jørund Årdal) 

Mathilde Roe, IL Fri (Ingunn Gatland Jacbosen) 

Ola Stunes Isene, IF Sturla (Thorbjørn Isene /Thomas Rosvold) 

Fredrik Simensen, IL Sandvin (Svein Arne Simensen) 

Martin Hansen Lillevik, Jægervatnet IL (Kjell Ivar Robertsen) 

Silje Nordahl Disserud, IL Sandvin (Svein Arne Simensen) 

Jon Nerdal, IL Norna Salhus (Aage Odfjell) 

Jørgen Austnes, IL Fri (Alf Alsaker) 

Markus Villanger, Ask Friidrett (Jørund Årdal /Pål Villanger) 

Katja Vangsnes, SK Vidar (Lars Ola Sundt) 

Silje Stenersrød, Halden IL (Lene Bergstrøm) 

Helene Ingvaldsen, IL Norna Salhus (Robert Ingvaldsen) 

Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL (Harald Heir) 

Jobzone spyd 

Regionansvarlig: Åsmund Martinsen 

Tove Beate Dahle, IK Tjalve (Paul Solberg) 

Marte Aaltvedt, Minerva IS (Pål Berntsen) 

Ingeborg Rønningen, Ski IL (Håvard Johansen) 

Ane Dahlen, IL Tyrving (Pål Berntsen) 

Maria Børstad Jenssen, Stjørdal FIK (Stig Lien) 

Kristina Kristianslund, Bækkelagets SK (Håvard Johansen) 

Andrea Enerstad Bolle, Vestby IL (Håvard Johansen) 
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Mona Ekroll Jaidi, IL Norna Salhus (Lilly Ekroll) 

Gardar Fridriksson, Fredrikstad IF (Teemu Pasanen/Håvard Johansen/Oddvar Johansen) 

Vetle Brunvatne, Søgne IL (Egil Thune) 

Aleksander Skarpeid, Søgne IL (Egil Thune) 

Størk Lien, Stjørdal FIK (Stig Lien) 

Truls Røraas, Moss IL (Teemu Pasanen/Håvard Johansen/Oddvar Johansen) 

Vebjørn Bottenvik, Bryne FIK (Steinar Bottenvik) 

Henrik Teien, IL Sandvin (Svein Arne Simensen) 

Team Holta Runners 

Prosjektleder og fagansvarlig: Finn Kollstad 

Fagansvarlig mellomdistanse: Frank Brissach 

Mellomdistanse 

Håkon Mushom, Lyngdal IL (Bernt Mushom) 

Thomas Roth, Ullensaker/Kisa IL (Hans Jørgen Borgen) 

Roald Frøskeland, Steinkjer FIK (Henrik Sandstad/Eirik Røe) 

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen) 

Hans Kristian Fløystad, IK Tjalve (Knut Kvalheim) 

Thomas Solberg Eide, IL Gular (Svein Erik Eide) 

Ferdinand Kvan Edman, IF Sturla (Arild Indresand) 

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen) 

Frida Berge, IL Gular (Hans Jakob Berge) 

Ingeborg Løvnes, SK Vidar (Frank Evertsen) 

Langdistanse med kappgang 

Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes IL 

Karoline Bjerkli Grøvdal, SK Vidar (Knut Jæger Hansen) 

Sindre Buraas, SK Vidar (Frank Evertsen) 

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar (Frank Evertsen) 

Urige Buta, Haugesund IL (Erling Askeland) 

Christina Bus Holth, SK Vidar (Jack Waitz) 

Tone Hjalmarsen, SK Vidar (Jack Waitz) 

Håvard Haukenes, TIF Viking (Roger Gjelsvik) 

Silje Fjørtoft, SK Vidar (Magne Wullum) 

Lars Erik Malde, IL Skjalg (USA) (Albert Mosdal) 

Tom Erling Kårbø, Stord IL (USA) (Nils Hetleflåt) 

Impulsgruppe 

Stian Flo, IK Tjalve (Knut Kvalheim) 

Emil Oustad, FIK Ren-Eng (Bo Berndtsson) 

Håvard Hildeskor, Ullensaker/Kisa IL (Hans Jørgen Borgen) 

Cecilie B. Isern, IK Tjalve 

Christina Toogood, IK Tjalve (Knut Kvalheim) 

Veronika Undseth, Herkules Friidrett (Odd Roger Undseth) 

Andreas Roth, Ullensaker/Kisa IL (Hans Jørgen Borgen) 

Frida Thorsås, Urædd Friidrett (Frode Thorsås) 

Martine Eikemo Borge, FIK BFG Fana (USA) (Johnny Ådland) 

Erik Udø Pedersen, Holum IL (Kalle Glomsaker) 

Vetle Åsland, Ullensaker/Kisa IL (Atle Karlsen Mortvedt) 

Elias Ottesen, Ullensaker/Kisa IL (Atle Karlsen Mortvedt) 

Håkon Brox, IK Tjalve (Knut Kvalheim) 

Morten K. Velde, Haugesund IL (Erling Askeland) 

Lillan Greibesland, Otra IL (USA) 

Vegard Ølstad, FIK Ren Eng (USA) (Bo Berndtsson) 

Langdistanse 

Thea Krokan Murud, Lillehammer IF (Reinhard Kuhs) 

Ida Østerås, Verdal FIK (Arve Øian) 
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Kristine Helle, IK Tjalve (Eirik Førde) 

Ingeborg Kristine Lind, IL Gular (Berit Mjanger) 

Ørjan Grønnevig, GTI (Einar Søndeland) 

Johannes Alnes, Bækkelaget SK 

Vegard Gjelsvik, Ullensaker/Kisa IL (Hans Jørgen Borgen) 

Kristian Blummenfelt, FIK BFG Fana (Arild Tveiten) 

Adam Ahmed, Sandnes IL (Eric Toogood) 

Jonas L. Hammer, IL Gular (Asgeir Thomassen) 

Øystein Sylta, SK Vidar (Frank Evertsen) 

Asbjørn Ellefsen Persen, IK Tjalve (Knut Kvalheim) 

Kjersti Karoline Danielsen, SK Vidar 

Kirsten Marathon Melkevik, IL Gular (Leif Inge Tjelta) 

Dabaya Badhaso, IL Skjalg (Albert Mosdal) 

Runa Skrove Falch, Steinkjer FIK (USA) (Henrik Sandstad) 

Støtteapparat 2011 – 2012 

Fagansvarlig sprint Holta Invest : Leif Olav Alnes (1.1.11 – 31.12.12) 

Fagansvarlig langsprint: Holta Invest: Kenth Olsson (1.3.11 – 31.12.12) 

Prosjektleder Holta Invest sprint: Thomas Haugen (1.11.11 – 31.12.11) 

Fagansvarlig stafett og regional oppfølging Holta Invest sprint/hekk: Trond Knaplund (1.1.2012-

31.12.12) 

Fagansvarlig Holta Invest hekk: Petar Vukicevic (1.1.11 – permittert fra november 2012) 

Fagansvarlig Team Holta Runners : Frank Brissach (1.1.12-31.12.12) 

Fagansvarlig Team  Holta Runners: Finn Kollstad (1.1.11 – 31.12.12) 

Fagsanvarlig Team Holta Runners: Veslemøy Hausken (1.1.11-1.4.11) 

Fagansvarlig kast: Thomas Rosvold (1.1.11-31.12.12) 

Regionsansvarlig Jobzone spyd:Åsmund Martinsen (1.1.11- 31.12.12)  

Fagansvarlig tresteg og lengde: Dan Simion (1.1.11-31.12.12) 

Høydeansvarlig: Hanne Haugland (1.1.11 – 31.12.11) 

Ansvarlig mangekampprosjekt: Bjørn Sigurd Sommerfeldt (1.1.11-31.12.11) 

Medisinsk gruppe: 

Lege: Ellen Moen (1.1.11 – 2012) sluttet september 2012 

Fysioterapeut: Aleksander Killingmo (1.1.12-31.12.12) 

Fysioterapeut: Vibeke Røstad (1.1.11-2012) sluttet september 2012 

Fysioterapeut og fysioterapeut løftprosjekt utholdenhet: Maren Stjernen (1.1.11 -31.12.2012) 

Fysioterapeut: Klas Eliasson med på mesterskap 

Ledelse: 

Sportssjef: Ronny Nilsen (2011-2012) 

Utviklingssansvarlig: Veslemøy Hausken (2011 til oktober 2012 – barselpermisjon) 

Ingrid N. Rolland (vikar fra oktober 2012 ) 

Administrativ leder: Arnhild Hartvedt (2011-2012) 

 

1.8  Mesterskapsarrangører 
2011: 

Hoved-NM: Breimsbygda IL (Byrkjelo 12.-14.8) 

Hopp uten tilløp: Ranheim IL/Nidelv IL (Ranheimshallen 12.-13.2) 

NM innendørs: Ranheim IL/Nidelv IL (Ranheimshallen 12.-13.2) 

UM innendørs: Ranheim IL/Nidelv IL (Ranheimshallen 12.-13.2) 

NM terrengløp korte løyper og stafett: Modum FIK (Furumo Stadion, Geithus 9.-10.4) 

NM/UM stafett: IF Hellas/IF Sturla (Marienlyst Stadion, Drammen 28.-29.5) 

NM/UM mangekamp: Ranheim IL/Nidelv IL (Øya Stadion, Trondheim 7.-8.5) 

NM motbakkeløp: Ulvik IL (Kvasshovden Opp, Ulvik 16.7) 

UM: Fredrikstad IF (Lisleby Stadion, Fredrikstad 26.-28.8) 

NM junior: Vest-Agder FIK (Kristiansand Stadion 5.-7.8) 
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NM veteraner: IF Hellas/IF Sturla (Marienlyst Stadion, Drammen 26.-28.8) 

NM halvmaraton: IF Sturla (Drammensmaraton 11.9) 

NM terrengløp lang løype: Strindheim IL (Trondheim 2.10) 

NM maraton: SK Vidar (Oslo Marathon 25.9) 

NM Ultraløp – 6 timer: Romerike Ultraløperklubb (Trandum 20.8) 

NM kappgang: TIF Viking (Bergen 4.-5.6) 

2012: 

Hoved-NM: Vest-Agder FIK (Kristiansand Stadion 24.-26.8) 

Hopp uten tilløp: Steinkjer FIK (Steinkjerhallen 3.-4.3) 

NM innendørs: Steinkjer FIK (Steinkjerhallen 3.-4.3) 

UM innendørs: Sandnes IL (Sandneshallen 9.-11.3) 

NM terrengløp korte løyper og stafett: Strandebarm IL/IL Gular (Strandebarm 14.-15.4) 

NM/UM stafett: Ullensaker/Kisa IL (Jessheim Friidrettsstadion 19.-20.5) 

NM/UM mangekamp: IL Fri (Arna Stadion, Bergen 26.-27.9) 

NM motbakkeløp: Rosendal TL (Nuten Opp 12.8) 

UM: Ask Friidrett (Ravnanger Stadion, Askøy 31.8-2.9) 

NM junior: Sigdal FIK (Prestfoss Stadion, Askøy 27.-29.7) 

NM veteraner: GTI (Stavanger Stadion 14.-16.9) 

NM halvmaraton: Hegra IL/IL Dalebrand (Hegra 2.6) 

NM terrengløp lang løype: Ås IL (Universitetet på Ås 29.9) 

NM maraton: SK Vidar (Oslo Maraton 22.9) 

NM Ultraløp – 100km: Malm IL (Malm 26.5) 

NM Ultraløp – 24 timer: Spiridon LLL (Bislett Stadion, Oslo 24.-25.11) 

NM kappgang: Gloppen FIL (Sandane 1.-2.6) 

 

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

Norsk friidrett har siden 2003 hatt en jevn økning i aktiviteten. Dette har gjort seg særlig synlig i 

større deltakelse i internasjonale mesterskap. Nå er det også slik at en forholdsvis liten nasjon som 

Norge vil oppleve svingninger i deltakelsen som følge av variasjoner i årskullene, men jevnt over er 

det hyggelige deltakertall Norge har kunnet vist til i siste tingperiode. Med større deltakelse har det 

også vært økning i sjansene for gode prestasjoner, noe vi har fått oppleve. 

I U18-VM i 2011 stilte Norge med 19 utøvere, noe som var 10 utøvere mer enn den forrige 

rekordtroppen fra 2009. I U20-EM i 2011 deltok det 19 utøvere mot rekordtroppen på 31 utøvere fra 

2009. I 2009 tok vi fire medaljer, mens vi i 2011 tok to sølvmedaljer. Disse gikk til Isabelle Pedersen 

på 100 meter hekk og til Thomas Solberg Eide på 1500 meter. Under U20-VM i 2012 deltok 23 

utøvere, noe som er den største troppen i junior-VM noensinne. Beste plassering her tilfalt Vilde 

Svortevik på 400 meter hekk med sjette plass. I semifinalen løp hun inn til ny juniorrekord på 

distansen med 57.34, nesten ett sekund under den tidligere rekorden til Hilde Fredriksen. I U23-EM i 

2011 fikk vi også oppleve rekordtropp med hele 29 utøvere. Den forrige rekordtroppen var på 17 

utøvere fra mesterskapet i Debrecen i 2007. Med to gull på langdistanse til Sindre Buraas (5000 

meter) og Sondre Nordstad Moen (10000 meter), samt bronse til Fredrik Amundgård i diskos, ble det 

også vårt beste U23-mesterskap så langt. Gledelig at vi også fikk oppleve god bredde med hele 14 

topp-12 resultater under mesterskapet. 

På seniornivå har våre utøvere deltatt i tre banemesterskap i tingperioden. 

Under VM i Daegu i Sør-Korea deltok 13 utøvere. Dette var i tråd med deltakerantallet vi har sett 

de siste tre verdensmesterskap. Andreas Thorkildsen var igjen vår beste utøver med sølvmedaljen i 

spyd, kun slått av tyskeren Matthias de Zordo. Vi fikk også oppleve fjerdeplass på 200 meter av 

Jaysuma Saidy Ndure på 19.95 og sjette plass av Ingvill Måkestad Bovim på 1500 meter. 

Foran EM i Helsinki i 2012 var det forhåpninger om flere norske medaljer. Det norske 

deltakerantallet sank riktignok fra 37 i Barcelona 2010 til 27 i Helsinki (grunnet kun baneøvelser og 

skjerpede krav), men flere av de norske utøverne viste potensial til å kjempe om de edle valørene. 
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Mesterskapet gav et generasjonsskifte i norsk friidrett. Nye utøvere viste seg for alvor frem med 

sterke prestasjoner. Med gull til Henrik Ingebrigtsen på 1500 meter, sølv til Tonje Angelsen i høyde 

på 1.97 (og ny U23-rekord) og bronsemedaljer til Jaysuma Saidy Ndure på 100 meter og i lengde til 

Margrethe Renstrøm, ble dette det tredje beste europamesterskapet til Norge siden oppstarten i 1934. 

De gode resultatene i Helsinki gav oss også gode håp om flotte plasseringer under de Olympiske 

leker i London 2012, noe vi til dels fikk oppleve. Henrik Ingebrigtsen strålte med sin femte plass på 

1500 meter, att på til med ny norsk rekord i finalen på 3:35.43. Andreas Thorkildsen fikk det ikke helt 

til å stemme i 2012. Han oppnådde fjerde plass under EM i Helsinki og i London ble det sjette plass 

på den mangedobbelte spydmedaljøren. Et hyggelig lyspunkt fikk vi med Ezinne Okparaebos stadige 

forbedringer av den norske rekorden på 100 meter. Til slutt fikk Okparaebo niende beste tid i 

semifinalen med tiden 11.10. Med dette var den norske rekorden i øvelsen forbedret med 11 

hundredeler i 2012. Dessverre fikk vi også oppleve skadeproblemer som sannsynligvis ødela for gode 

plasseringsmuligheter. Både Ingvill Måkestad Bovim og Margrethe Renstrøm måtte avstå deltakelse 

med skader i beina. Hele 14 norske utøvere var tatt ut til mesterskapet, men med ett avbud og to 

skader underveis, var det til slutt 11 utøvere som fikk registrert et resultat. 

I tingperioden har det vært gjennomført to internasjonale innendørsmesterskap. Under EM 

innendørs i Paris stilte Norge med sin største tropp noensinne med 12 utøvere. Vi fikk oppleve to 

norske bronsemedaljer. Ezinne Okparaebo tok bronse på 60 meter, mens Christina Vukicevic tok 

bronse på 60 meter hekk. Spesielt var tiden til Vukicevic sterk, da hun senket den norske rekorden fra 

7.90 til 7.83. 

I VM innendørs i 2012 var Tonje Angelsen enslig norsk deltaker i høyde. Hun nådde ikke finalen i 

dette mesterskapet. 

Under VM i terrengløp i 2011 løp Sindre Buraas inn til en meget sterk 26.plass. Tradisjonelt sett 

har det vært vanskelig for våre mannlige løpere å nå opp i denne konkurransen. 

Det kan vi snart ikke si om deltakelsen vår under EM i terrengløp. Siden 2008 har de norske 

utøverne kjempet om medaljer i juniorklassene. I 2011 gikk de sågar til topps i lagkonkurransen i 

U23-klassen. Her fikk Sondre Nordstad Moen den beste individuelle plasseringen med sin 

bronsemedalje. 

Under EM i terrengløp i 2012 hadde vi forhåpninger til Henrik Ingebrigtsen i U23-klassen, tatt i 

betraktning de solide resultatene som var prestert tidligere samme år. Ingebrigtsen skuffet ikke og løp 

inn til gull i klassen. Hans siste runde var den raskeste siste runden som ble løpt av samtlige 500 

deltakere i klassene. U23-laget kom denne gang på 4. plass totalt. I U20-klassen imponerte Ferdinand 

Kvan Edman med sin 4. plass individuelt. 

Trude Raad vant slegge og diskos i VM for døve i 2012, noe som gjorde henne til kandidat til 

prisen som årets funksjonshemmede kvinnelige utøver under Idrettsgallaen i 2013. 

Den samme annerkjennelsen fikk også spydkasteren Runar Steinstad oppleve både i 2012 og i 

2013. Under VM i 2011 tok han sølvmedaljen, kun noen få centimeter bak vinneren fra Bulgaria. 

Steinstad har forbedret sine resultater under trener Paul Solbergs kyndige veiledning og målet om å ta 

medalje i Paralympics i London 2012 var realistisk. Steinstad vant først EM i 2012 før han dro til 

London som en av medaljekandidatene. I finalen i London presterte han ny personlig rekord med 

48.90 meter, noe som til slutt ga han bronsemedaljen i den sterke konkurransen. Hele syv kastere 

presterte bedre enn hva som holdt til gull under VM i 2011. 

Foran 2013-sesongen kan vi forvente nye, store tropper både til U20 EM og U23 EM. Når det 

gjelder U18 VM har friidrettsforbundet valgt å skjerpe kravene for deltakelse, noe som nok innebærer 

færre utøvere på startstreken. Ellers registrerer vi også at det sannsynligvis blir stor deltakelse under 

EM innendørs i Gøteborg. IAAF har skjerpet kravene for deltakelse i VM i Moskva, men det kan være 

håp om nærmere 15 norske utøvere i dette mesterskapet. 

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 prosjektlederne (fagansvarlige) 

for løftprosjektene i friidrettsforbundet og organiseres av kretsleddet. 
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I tillegg til løftprosjektene har kretsene tilbud om samlinger og treningsprosjekter.  

I 2011 var det totalt 11 kastprosjekter, 7 mellom-/langdistanse-, 1 kappgang-, 7 hopp- og 9 

sprintprosjekter. 

Antall deltakere og frekvensen på trening/samlinger varierer med lokale forhold og øvelse. 

Deltakelsen varierer fra 3 til 40. Hovedvekten av deltakerne er under 20 år. 

I 2012 var det totalt 47 prosjekter og av disse var det 13 kastprosjekter, 6 mellom-/langdistanse-, 2 

kappgang-, 11 hopp- og 9 sprintprosjekter. 

Antall deltakere og frekvensen på trening/samlinger varierer med lokale forhold og øvelse.  

Til sammen var det over 900 utøvere som deltok på disse samlingene i 2012. 

Toppidrettsmodellen 

Toppidrettsmodellen er utgangspunktet for hvordan NFIF arbeider med prioritering av midler og 

tilrettelegging av arbeidet med våre beste friidrettsutøvere. Modellen er delt opp i en elitegruppe, 

mesterskapsgruppe, løftprosjekter og regionale tiltak. 

NFIF inngår kontrakter med utøvere i Team DNB Elitegruppen, Team JobZone Elitegruppe 

Ungdom og med mesterskapsgruppen. 

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 2011 var det 46 utøvere med kontrakt med NFIF og i 2012 var det 44 utøvere med kontrakt med 

NFIF. 

Det er stadig færre utøvere som får tilbud om kontrakt til tross for at gjennomsnittsnivået blant 

utøverne har steget. Dette skyldes strengere kriterier i toppidrettsmodellen. 

NFIF har kontrakt med alle prosjektledere i løftprosjektene og med trenerne til de fleste utøverne i 

elitegruppen. 

I løftprosjektene 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. 

Eksempelvis var det i 2012 var det 7 ulike løftprosjekter som til sammen stod for 19 ulike tiltak i 

form av treningssamlinger og felles konkurranseopplegg. Over 150 ulike utøvere og 60 ulike trenere 

deltok på minst ett av tiltakene. 

Foran 2013 har NFIF redusert antall løftprosjekt fra 7 til 4. Dette betyr ingen reduksjon i tilbudet 

siden en har slått sammen sprint- hekk- og langsprintsprosjektet til ett prosjekt. Det samme har en 

gjort med spyd- og kastprosjektene. 

Ny toppidrettsstruktur fra høsten 2012 

Olympiatoppen (OLT) er en viktig bidragsyter med midler til toppidrett i NFIF. OLT har også vært 

en pådriver for at NFIF i fremtiden skal etablere grupper med de beste utøverne rundt definerte 

landslagstrenere. Det er ikke noe nytt at NFIF etablerer slike grupper, noe som blant annet var vanlig 

på 90-tallet. Ønsket om endring av struktur kommer som følge av at Norge nå begynner å få mange 

utøvere på et høyt nivå, noe som stiller større krav til oppfølgning og organisering av dette arbeidet. 

Sentralstyret ble orientert om arbeidet av sportssjef i begynnelsen av desember 2012. Først skal det 

faglige grunnlaget for strukturen utarbeides og deretter vil en arbeide for å finne nøkkelpersoner som 

kan ta dekke rollen som landslagstrener. Disse personene skal få tid på seg gjennom 2013 til å bli 

kjent med oppgavene og personene (utøvere, trenere og støtteapparat) som de skal samarbeide med. 

Full innføring av den nye strukturen vil skje høsten 2013. Utøverne vil fremdeles bli trent av sine 

personlige trenere, men landslagstrenerne skal kvalitetssikre arbeidet som gjøres her sammen med 

personlig trener.  Landslagstrenerne får således ansvar for oppfølging av de beste utøverne innenfor 

de forskjellige disiplinene. Landslagstrenerne får ansvar for å koordinere tiltak og gjennomføre felles 

treningssamlinger. På samlingene vil det være et medisinsk apparat som bistår underveis. 

Viktige tiltak som følges opp: 

Som tidligere skal NFIF påvirke og tilrettelegge for utøvere og trenere. Dette gjøres gjennom fire 

hovedarbeidsområder: Optimalisering, kvalitetssikring, Medisinsk og fysikalsk oppfølging og 

Internasjonal matching. 

Optimalisering: 
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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. En dedikert 

landslagstrener får oppgaven med å bidra til at vi når målet om å kjempe om internasjonale medaljer 

og gode plasseringer. 

Kvalitetsikring: 

Landslagstrenerne har ansvaret for kvalitetssikring av treningsopplegget for utøvere (og deres 

personlige trenere) som skal til internasjonale mesterskap. Våre virkemidler for kvalitetssikring: 

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 landslagstrener: 

Rapportering til landslagstrener og dennes oppfølging 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”. 

Medisinsk oppfølging: 

Lege Ellen Moen har i 2011 og 2012 fungert som medisinsk ansvarlig i 40 % - stilling. Medisinsk 

ansvarlig har en viktig jobb for å forebygge skader/sykdom, men også for å koordinere arbeidet når 

dette oppstår. 

I tillegg har fysioterapeut Vibeke Røstad vært ansatt i 20 % -stilling som fast fysioterapeut for 

NFIF. Utover dette har NFIF engasjert ytterligere 6-7 fysioterapeuter/massører i det fysikalske 

arbeidet med kontrakts- og landslagsutøverne. 

Kontraktene med Moen og Røstad utløp etter OL i London. De ønsket ikke å forlenge avtalene. 

NFIF er foran 2013 i ferd med å bygge opp et nytt medisinsk apparat som i enda større grad enn 

tidligere skal være rustet til å forebygge skader og sykdom blant våre utøvere. 

Det innebærer inngåelse av kontrakt med fysioterapeut i 40 % - stilling og lege i 20 % - stilling. 

Fysioterapeuten vil ha ansvaret for koordinering av arbeidet med skadeforebyggende tiltak. Det skal 

innføres nettbasert registrering av situasjonen rundt den enkelte utøver slik at en kan iverksette tiltak 

så fort som mulig dersom skade eller sykdom skulle oppstå. 

Hver landslagsgruppe og hvert løftprosjekt skal ha en dedikert fysioterapeut. Legen i 20 % - 

stilling knyttes til OLT og vil følge opp medisinske tiltak. I tillegg vil det bli inngått kontrakt med 

ytterligere to leger som får ansvaret med oppfølgning under mesterskap. 

Internasjonal matching: 

Internasjonalt godkjente managere er i større grad med på å overta ansvaret for å gi et 

konkurransetilbud til våre beste utøvere. Administrasjonen i NFIF bidrar oftere med å få på plass gode 

stevnetilbud i Norge i samarbeid med lokale arrangører. 

I 2011 ble det gjennomført tre elitestevner i Norge i tillegg til Diamond League Bislett Games i 

Oslo. Elitestevnene var åpningsstevnet i Oslo, Florø Friidrettsfestival, samt elitestevne på Lillestrøm. 

Bilfirmaet Hyundai kom inn som hovedsponsor høsten 2011 og det ble dannet en elitestevneserie 

under navnet Hyundai Grand Prix foran 2012. Elitestevnene i 2011 ble i 2012 en del av den nye 
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elitestevneserien. Samtlige arrangører fikk et bidrag på kr. 200.000 for å sikre streaming av stevnet på 

nett, storskjerm på arenaen og for å hente inn god internasjonal matching til våre utøvere. 

Ved å tilby de norske utøverne internasjonal matching i Norge, samt muligheten til å konkurrere i 

utlandet, oppnår en flere gevinster: 

Hever det sportslige nivået blant utøverne 

Oppnår læring for utøverne gjennom å delta internasjonalt; reise, sosialisering gjennom 

lagbygging, forberedelser og konkurranse i fremmede omgivelser.  

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

Trener og skjerper støtteapparatet, herunder ledere og medisinsk personell. 

Etableringen av en innendørslandskamp mellom Norge, Sverige og Finland har vært jobbet med 

siden 2009. I 2011 ble den første landskampen gjennomført i Finland, mens Norge var arrangør i 

2012. I 2013 er det Sverige som står som arrangør. Danmark vil fra 2014 også ta del i landskampen. 

Dette er et godt tiltak for å forbedre stevnetilbudet innendørs. 

De norske utøverne deltar på konkurranser i alle verdensdeler. Her følger en liste over enkelte 

konkurranser med norske deltakelse: 

Innendørs: 

XL-Galan, Stockholm/SWE 

Aviva Indoor, Birmingham/GBR 

German Meetings, Düsseldorf/GER 

Reykjavik Indoor Games, Reykjavik/ISL 

Fjord1 Indoor, Florø 

Utendørs: 

Flanderns cup, Belgia 

Rieti Grand Prix, Italia 

Rovereto Grand Prix, Italia 

Int. juniorstevne, Mannheim/GER 

Halle Werfertages, Halle/GER 

IAAF Meeting Madrid/ESP 

Heusden, Belgia 

Hengelo, Nederland 

Folksam Grand Prix-konkurranser i Sverige 

Diamond League stevner. 

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, og 

sommerskoler, 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 og TineStafetten og er to 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 ønsker å ha tett kontakt med skolene, og www.friidrettiskolen.no er stadig i utvikling, og vi 

forsøker å legge til rette for at flest mulig lærere bruker friidrett i kroppsøvingstimene. Friidrettsmerke 

er en god motivasjon og verktøy for lærere i forhold til måloppnåing. 



16.02.2013 

Side 24 av 87    

 

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. I for- og 

etterkant arrangerer kretsene samlinger for å gjøre utøverne enda mere sammensveiset før 

konkurransen. Det er stadig en økning i antall samlinger, og det er arrangert 99 samlinger med 2324 

deltakere i løpet av tingperioden. 

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 NCC-samlinger, regionale samlinger og større fokus på det sosiale rundt arrangementene 

vektlegger vi det sosiale aspektet. 

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 har vært en enorm suksess. Vi er i øyeblikket i gang med kull to, der det utdannes 100 

nye unge ledere som vil være viktige bidragsytere for videre drift av norsk friidrett. Først og fremst på 

klubbnivå, men like mye på krets og forbundsnivå. 

Norges Friidrettsforbund 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. 

Totalt 7 klubber som har fått økonomisk støtte og oppfølging til lokale rekrutteringsprosjekter for å 

få i gang treningsgrupper og skape gode miljøer for utøvere: 

Fysisk funksjonshemmede: Strømmen IF og Steinkjer FIK 

Psykisk funksjonshemmede: IL Gneist, Ålesund IL, Snøgg Friidrett, og Vivil  

 

2.3 Ung:Leder 
Ung:Leder prosjektet som tidligere hadde arbeidstittelen ”Morgendagens helter”, kom til etter 

søknad sendt Gjensidigestiftelsen høsten 2010, med offentliggjøring av tildeling desember 2010. I 

2011 søkte vi nye midler, og fikk tildeling for 3 nye år våren 2012. Til sammen vil 

Gjensidigestiftelsen bidra med over 10 millioner kroner. Målet med prosjektet er å gi 100 (per år) 

utvalgte unge ledere fra friidrett de verktøy som er nødvendig for å være trygg nok til å ta lederroller, 

se viktigheten av frivillighet og ruste unge ledere til å ta et samfunnsansvar i lokalmiljøet. Alle 

ungdommene skal arrangere sitt eget prosjekt i klubben, i 2011 var det hovedsakelig sommerskoler for 

barn. 

Undersøkelser rundt Ung:Leder viser at prosjektet til nå har til nå bitt en stor suksess. Vi har fått 

være med å bidra til at ungdommer vil gi tilbake til samfunnet, de har allerede fått aktivisere flere 

tusen barn, og vi opplever en organisasjon som setter ungdom i førersete mer enn noen gang. Høsten 

2012 startet 100 nye ungdom på kull 2 i Ung:Leder.  

De unge lederne får en målrettet skolering i lederrollen gjennom fire helgesamlinger. De får møte 

gode foredragsholdere og veiledere, og innhente kunnskap og erfaring gjennom et variert utarbeidet 

fagprogram. For å gjøre de unge deltakerne trygge på seg selv, og på omgivelsene har vi fokusert på å 

lage sikre rammer for ungdommene. Tilbake i sitt lokalmiljø mellom samlingene har deltagerne fått 

personlige mentorer som har gitt dem inspirasjon og trygghet til å vokse videre som ledere. 

Det har vært et tydelig mål for oss at Ung:Lederprogrammet skal gi umiddelbart resultater for 

lokalmiljøet. Dette har vi løst ved at ledertalentene midtveis i programmet gjennomførte en 

sommerskole for barn eller mosjonsaktivitet i lokalmiljøet. Evalueringer fra prosjektet viser at vi har 

lyktes med disse målsetningene, prosjektet har skapt mange nye lokale helter. Denne måten å løse 
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praksisen på har gitt store verdier langt ut over deltakernes erfaringer. De ungelederne har etablert 

prosjektgrupper som i mange tilfeller har bestått av en annen sammensetning av frivillige enn det 

normalt gjør i klubbene. De har engasjert flere ungdommer til oppgaver som for eksempel trener eller 

leder. Vi har også sett at de har hatt en unik evne til å engasjere det lokale næringslivet gjennom 

sponsorer til mat og premier og de har vært svært synlige i lokalmedia. Det er vanskelig å anslå antall 

dugnadstimer prosjektet har generert, men evalueringene ungdommene har gitt viser at de har brukt 

om lag 200 timer per prosjekt. De har i tillegg hatt prosjektgrupper på ca. 5 personer, mentor og 

trenere underveis i arrangementet. Timeantallet kan derfor anslås til å være femsifret. Alt dette 

arbeidet er utført utlukkende til glede for lokalmiljøet. 

Fullstendig og utdypende rapport for Ung:Lederutdanningen er utarbeidet og fås på forespørsel, se 

også www.friidrett.no/ungleder 

 

2.4 Mosjon 
Årene 2011 og 2012 har vært preget av at det fremdeles ruller en mosjonsbølge over Norge, og for 

Norges Friidrettsforbunds vedkommende har dette konkret resultert i økende antall arrangement, jevnt 

stigende deltakerantall i mosjonsarrangementene, god geografisk utbredelse av løps- og 

gangaktiviteter og gledelig vekst i aktivitetstall. 

Det aller meste av organisert gang- og løpsaktivitet i Norge skapes av medlemslag i Norges 

Friidrettsforbund. Nær halvparten av forbundet medlemslag har et eller flere mosjonsarrangement 

hvert år. Antall mosjonsarrangement i regi av NFIF-lag var 1520 i 2011 og 1490 i 2012. Hvert år har 

det blitt arrangert ca. 50 løp med firesifret deltakerantall. 

Medlemslagene i NFIF har i tingperioden sørget for at det har blitt avviklet åpne mosjonsarrangement 

i 354 av landets 430 kommuner. 

Folkehelseprosjektet «mosjon.com» som ble startet sommeren 2009, har blitt videreført i 2011 og 

2012. På bakgrunn av erfaringene fra første del av prosjektperioden, har man i 2011 og 2012 lagt mest 

vekt på å motivere medlemslag til å satse på mosjon, spesielt gjennom gå-arrangement og mosjonsløp 

i ulike varianter. Denne prioriteringen er gjort fordi man ser at det er gjennom arrangementene mange 

får sitt første møte med organisert aktivitet, og det er ofte arrangementene som fungerer som 

langsiktige treningsmål for de som tar steget fra inaktiv til aktiv livsstil. 

Nissemarsjen har både i 2011 og 2012 vært det tiltak i NFIF som har hatt flest delarrangement med 

henholdsvis 467 i 2011 og 354 i 2012. Deltakertallene de samme årene var vel 23.000 og vel 20.000 

Det har blitt satset bevisst på markedsføring av dette tiltaket i forhold til skoler og barnehager spesielt 

med tanke på at barn og småbarnsforeldre skal bli kjent med bredden i friidrettens mange tilbud. 120 

av forbundets medlemslag har i tingperioden vært medarrangører av Nissemarsjen. 

Barnas Turmedalje er et annet motivasjonsmiddel for å få med de aller yngste. Hvert av årene 2011 

og 2012 har rundt 130 skole-/fritidsordninger og barnehager benyttet seg av dette tilbudet fra NFIF. 

Terminlistearbeid og organisering av arrangører er viktige oppgaver for NFIF.  Arbeidet med å få 

alle mosjonsarrangementene medlemslagene står bak inn på en felles terminliste er krevende. I 

samarbeid med NIF-IT har man kommet noen steg videre med tanke på enkle og gode 

registreringsmetoder for arrangement, og det er godt håp om at man i løpet av 2013 vil ha nye 

systemer på plass. 

Det har i tingperioden blitt gjennomført en aksjon med sikte på å få alle idrettslag med løps- og/eller 

gang-arrangement inn som medlemmer i NFIF slik Idrettsforbundets lov krever. Dette arbeidet har 

resultert i 30 nye medlemslag i 2012, men det er fremdeles minst like mange idrettslag som ennå ikke 

har ordnet disse formalitetene. Disse lagene må selvsagt følges opp videre med sikte på innmelding. 

Gåing og løping er Norges suverent største mosjonsaktiviteter. Dette gjelder både med tanke på 

individuell uorganisert aktivitet og når det gjelder arrangement tilrettelagt med sikte på individuell 

deltaking. Det aller meste av aktiviteten foregår på veier og stier ute i frisk luft, og gang og løp har en 

vesentlig betydning for folkehelsen i Norge. 

Friidrettsforbundets organisasjonsmessige vekst gjennom de seinere årene er i all hovedsak en 

konsekvens av aktiviteter som skjer utenfor den tradisjonelle friidrettsbanen. Likevel er det bare en 

brøkdel av all aktiviteten lagene våre skaper som kan gjenspeiles i aktivitetstallene. Ved enda sterkere 
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satsing på gode arrangement og gjerne også tilbud om deltaking i mosjonsgrupper mellom 

arrangementene, vil klubbene i NFIF kunne utnytte et stort potensial for medlemsvekst. 

 

2.5 Kompetanse 
Hovedmål 

Norsk Friidrett skal være en kompetent organisasjon som inspirerer til å ta utdanning, verv og 

roller. 

For at Norges Friidrettsforbund skal være kompetent er det veldig viktig å utdanne flere ledere, 

trenere og aktivitetsledere. 

Når det gjelder trenerutdanning ser vi at utviklingen i antall aktivitetslederkurs er stabil, mens for 

ungdomstrenerkurset har vi fremdeles en utfordring for å få flere til å gjennomføre. Men vi har 

utdannet flere ungdomstrenere i denne perioden. Ved å ta aktivitetsleder- og ungdomstrenerkurs vil 

man få Trener 1 kompetanse, og i denne tingperioden er det 149 trenere som har fått tildelt denne 

kompetansen. I forrige periode var det kun 86 trenere. Det er 529 nyutdannede aktivitetsledere, som 

betyr at så mange som 380 av disse ikke valgte å gå videre i Trenerløypa. Et enda større fokus på 

Trener 1 kompetanse i neste periode blir viktig, samt at kurset skal revideres og implementeres til den 

nye Trenerløypa i NIF. 

Trener 2 kurset har i denne perioden vært under revidering og blitt tilpasset den nye Trenerløypa i 

NIF. Det nye Trener 2 består av helgesamlinger, samt selvstudiebesvarelser. Første kurshelg, generell 

del, arrangeres sammen med Norsk Orientering. Det har blitt arrangert 3 kurshelger med Generell del, 

fordelt på desember 2011(34 deltakere fra friidrett), januar 2012 (19 deltakere fra friidrett) og januar 

2013 (13 deltakere fra friidrett). Etter dette arrangeres spesiell del løp, hopp og kast over en helg. I 

2012 har vi arrangert en samling for hver av grenene. Deltakerne velger selv om de vil bli trener 2 i 

løp, hopp, kast eller flere grener. 

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. 

I september 2012 arrangerte vi sammen med Sunn Jenteidrett og flere andre særforbund 

Kompetansehelg for kvinnelige trenere på Tjøme. Bakgrunnen for helgen er å stimulere kvinner til å 

ta på seg trenerverv, samt å øke kompetansen for disse. Helgen gjelder også som etterutdanningstiltak 

for trener 2. 

I 2012 har nettsiden www.friidrettstrening.no blitt revidert, og gjort mer nettvennlig. Innholdet fra 

den gamle siden er fortsatt et av hovedelementene på siden, i tillegg er tekniske filmer av øvelser og 

fagstoff fra trenerkursene noe av det som er kommet i tillegg. Arbeidet med revideringen har vært 

ledet av Matias Lavik som en del av hans praksisperiode hos Norges Friidrettsforbund.  

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 de 

to siste tingperiodene og ser er veldig viktig for å skape gode treningsmiljøer. Her samles utøvere og 

trenere på tvers av klubbene, hvor det overføres uformell kompetanse ut til klubbtrenerne. Det er 

gjennomført 383 samlinger med 2177 deltakere. Dette vil vi fortsette å satse på i neste periode også. 

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 og det er gjennomført 69 prosesser i 

perioden. NECON-klubben er et nytt prosjekt for 2012, hvor 10 godt fungerende klubber ble valgt ut 

til å delta i et klubbutviklingsprogram. Dette viste seg å bli et vellykket prosjekt hvor klubbene gjorde 

en kjempe innsats for å løfte seg et steg videre i klubbutviklingsprosessen. Dette prosjektet satser vi 

på videre i neste tingperiode. 

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 ble dessverre ikke avsluttet i denne perioden, pga en del tekniske problemer. Vi holder fokuset 

videre og skal få løst disse problemene slik at kurset vil fungere og bli tatt i bruk i neste tingperiode. 
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Vi håper det kan være med å få flere ungdom til også 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 tiden 

fremover. 

 

2.6 Anlegg 
Norsk Friidrett har i tingperioden arbeidet for å synliggjøre betydningen av anleggsplanlegging og 

anleggsutvikling . Utvikling av friidrettshaller har hatt hovedprioritet også de to siste år. 

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, skape 

oppmerksomhet om Friplassen og styrke friidrettenes bevissthet om å delta aktivt i kunstgressdebatten 

i sine respektive idrettsråd. 

Fire haller er åpnet i tingperioden. Sandnes, Steinkjer, Bergen og Haugesund har fått sine haller 

åpnet og tatt i bruk .I tillegg er hallen i Bærum klar til prøvedrift før Tinget. Ved utgangen av 2012 

var endelig vedtak om oppstart av hallen i Ulsteinvik klar, og hallen på Nes nær ved en endelig 

oppstart. Norsk Friidrett vil berømme det lokale arbeidet idrettslag, idrettsråd og lokale politikere har 

gjort på disse stedene som har satset på Friidrettshaller. Det er de som har gjort det mulig at vi i løpet 

av to tingperioder har fått realisert Friidrettshaller verd nesten en  milliard kroner. 

Norsk Friidrett har gjennomført fire Friidrettshallforum siden 2009. Friidrettshallforum i 2009 og 

2010 ble arrangert på Ullevål med representanter for aktuelle Friidrettshallutbyggere. Forumet ble i 

2011 arrangert i Ranheimhallen og 2012 i Sandneshallen. 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. 

Norsk Friidretts administrasjon og sentralstyre har holdt nær kontakt med hallprosjektene. Nye 

haller under bygging med åpning i neste tingperiode er Bærum, Ulsteinvik og forhåpentligvis Nes. 

Grenland, Agder, Bodø, Tromsø og Østfold har i tillegg vist interesse som  administrasjon og 

Sentralstyret følger opp. All hallutbygging må fundamenteres på lokalt engasjement. Sentralstyret har 

jobbet for at Kulturdepartementet skal prioritere ekstramidler til å realisere de ti-tolv første hallene. 

Det femte Friidrettshallforum blir i Bærumshallen i april. 

Friplassen har blitt revidert som konsept i løpet av Tingperioden. Administrasjonen har sammen 

med fagfolk fra byggebransjen utviklet et totalkonsept til en lavere pris enn tidligere. Målet om 

Friplasser i alle kommuner og fylker står ved lag. Den nye Friplassen ble presentert på 

anleggskonferansen i Bodø i juni 2012. Følgende steder har nå bygd Friplassen: Sarpsborg, Bærum, 

Fetsund; Lørenskog og Vestby.  

Sentralstyret har deltatt aktivt i politisk arbeid for å sikre friidrettens plass på stadionanlegg. 

Kunstgressdebatten er som tidligere en utfordring og trussel mot fullverdige anlegg. Det lokale 

idrettsråd viser her sin betydning. Norsk Friidrett konstaterer at dette er en debatt det er viktig å holde 

fokus på. 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. De steder der kunstgress er blitt 

realisert, har kravet om erstatningsanlegg for øvelser knyttet til indre bane blitt fremmet. I tillegg har 

store anlegg som Marienlyst i Drammen blitt utsatt for endringsforslag. Her deltar forbundet sammen 

med Idrettsråd og Buskerud FIK for å sikre friidrettens interesser. 

I møter med lokale politikere og byggansvarlige har Friidrettspresident, generalsekretær, teknisk 

konsulent Ole Petter Sandvig og anleggsansvarlig i sentralstyret, Kalle Glomsaker deltatt for å 

understreke betydningen av lokalt ansvar for bygging av friidrettsanlegg. Det er gledelig å konstatere 

at antall anlegg totalt har hatt en kraftig økning i løpet av Tingperioden. Antall anlegg er nå. 131 

utendørsanlegg med 6 eller flere rundbane, 5 friplasser og 6 friidrettshaller. 

 

2.7  Marked 
Markedsituasjonen har vært usikker høsten 2012, da 6 av våre samarbeidsavtaler skulle 

reforhandles og dopingsaker førte til en periode der sponsorer vurderte videre samarbeid med NFIF. 

Etter hvert ble alle avtaler enten reforhandlet eller det ble inngått  avtaler med nye sponsorer. Nesten 
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alle sponsorene har utfordret oss på innholdet i avtalene og vi har i flere tilfeller laget avtaler som har 

inkludert mer breddeaktiviteter eller involvering  av en større del av organisasjonen. Hovedtrenden er 

mer fokus på breddeaktiviteter og mindre på logoprofilering, selv om dette fortsatt er viktig dersom 

det knyttes opp mot et positivt budskap. 

DNB har fornyet sitt generalsponsorat med hovedfokus på en landsomfattende sommerskole for 

barn fra 6-12 år, med navnet DNB Idrettsleker. I avtalen med Necon er 10 av våre klubber inkludert i 

klubutviklingstiltak og profilering av samarbeidspartner på klubbdrakter. Mange av våre 

samarbeidspartnere har vært med oss i mange år og det tyder på at friidretten som produkt er attraktivt 

for næringslivet når en finner godt innhold og gode samarbeidsrelasjoner. 

Nye sponsorer videre er Craft som har overtatt for Puma på utstyrssiden og Peab som overtar for 

NCC og får retten til å være tittelsponsor for Peab lekene, tidligere NCC lekene. 

Begrensinger på muligheter for profilering i internasjonal friidrett reduserer fortsatt noe av 

salgspotensialet. NFIF har jobber internasjonalt for at de nasjonale særforbund skal kunne ha reklame 

på konkurransedrakt i VM. 

En stor takk til våre samarbeidspartnere som bidrar med rundt 16 millioner kroner i året, og særlig 

takk til DnB som er vår mangeårige generalsponsor. Vi må også 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 og som nå også sponser et mellom/langdistanseprosjekt. Vi takker også Friidrettens 

Venner for støtte til prosjekter og arrangement til friidretten i mange år. 

Ved utgangen av 2012 hadde Norges Fri-idrettsforbund følgende sponsorer/samarbeidspartnere 

som er med videre: 

DnB  

Tine/YT 

Craft 

Necon 

Jobzone 

Holta Invest 

Peab 

Hyundai 

NRK 

SAS 

Rica  

 

2.8  Kommunikasjon 
Det har i tingperioden blitt utarbeidet strategidokumenter for kommunikasjon som det har blitt 

arbeidet etter. Disse planene består av kommunikasjonsplan, medieplan og strategi for friidrett.no. 

Kommunikasjonsarbeidet favner bredt, og det har i perioden vært viktig å finne frem til de gode 

kanalene. Under følger en redegjørelse for de viktigste. 

Media 

Kommunikasjon mot media har fortrinnsvis blitt gjort med pressemeldinger, nettsider og direkte 

kontakt med journalister. Det blir lagt stor vekt på ryddighet, åpenhet og hjelpsomhet i all 

kommunikasjon. Vi har hatt med egen journalist på mesterskap som har skrevet for vår nettside 

friidrett.no, samt levert nyheter og bilder til utøvernes lokal presse. Dette ser vi har stor effekt, og er 

en effektiv måte å fremheve mesterskapsutøvernes prestasjoner. Vi har også tilbudt mulighet for 

streaming på enkelte mesterskap til lokalmedier og NRK/TV2. Det har vært to pressekonferanser per 

år i forbindelse med elitelaget/mesterskap. På de store prosjektene eks. TineStafetten, NCC-lekene og 

Ung:Leder er det lagd egne strategier for pressearbeid. Vi har i perioden hatt nyhetsovervåkning som 

gir oss mulighet til å følge friidrettens omtale på nett. 
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Tabellen viser mediestatistikk for «Norges Friidrettsforbund» fra januar 2011-januar 2013.  

Friidrett.no 

Friidrett.no er plassert på idrettens plattform «Sharepoint», og er driftet av EmergeIT. Det er 

generalsekretær som har vært ansvarlig redaktør for siden, og kommunikasjonssjefen som har hatt 

ansvaret for utvikling og innhold. Nettsiden friidrett.no har hatt en god vekst i tingperioden. I 2010-

2011 var det 179.090 unike brukere og 974.252 besøk i 2011-2012 økte dette til 223.827 unike 

brukere og 1.091520 besøk. Totalt har det vært over 7 millioner sidevisninger i perioden. Vi har 

utviklet statistikkverktøyet så vi har ikke sammenlignbare tall fra tidligere tingperioder.  

 
Vi har arbeidet kontinuerlig med å utvikle nettsidenes brukervennlighet og design, sidene har 

komplekst innhold og skal dekke manges behov. I hovedsak legges det ut aktuell informasjon fra 

organisasjonen, nyheter fra mesterskap og innsendte saker. Vi har hatt et presseteam, dette bør 

utvikles for å kunne dekke enda flere arrangement på friidrett.no. 

Andre nettsider 

I tingperioden har det blitt utarbeidet nye nettsider som ligger under friidrett.no portalen:  

Friidrett.no/ungleder 

Friidrett.no/peab-lekene 

Friidrettstrening.no 

Friidrettiskolen.no 

Friidrett.no/hyundai 

Friidrett.no/friplassen 

Sosiale medier 

Vi har etablert oss på to sosiale medier i tingperioden. Twitter og Facebook. Vi ser at disse 

kanalene når mange, og er også en svært effektiv måte å få ut informasjon og nyheter. Spesielt har vi 

hatt god erfaring med å dekke mesterskap på sosiale medier, samt kommunisere med ungdom. 

Nyhetsbrev 

Det blir sendt ut nyhetsbrev til organisasjonen (klubbledere, landsstyret, sentralstyret, ansatte samt 

alle som melder seg til denne informasjonen). Brevet er nyttig informasjon til organisasjonen og 

sendes ut ca. hver 8. uke. Det er planlagt en større hyppighet på disse brevene da vi ser at de oppleves 

som nyttige.  

 

2.9  Økonomi 
Styret hadde ovenfor Friidrettstinget i Alta i 2011 lagt frem et rammebudsjett i balanse både for 

2012 og 2013. Under behandlingen ble det reist forslag om en ekstra bevilgning på kr 500 000 for å 

styrke kretsleddet. Dette ble vedtatt og medførte at regnskapsposten «Organisasjon» økte med 

tilsvarende beløp. Rammebudsjettet for 2012 ble dermed vedtatt med et underskudd på kr 500 000, og 

for 2013 slik styrets forslag forelå. 

Budsjett og regnskap 2011 

Landsstyret vedtok et budsjett for 2011 med et underskudd på kr 1 392 500.-. Inntektssiden i 

budsjettet ble økt fra rammebudsjettet med 6,6 mill. til kr 35 050 000. Dette grunnet positive 

endringer i tildelingen av offentlige midler, hvor særlig «Mosjon.com» med over 3 mill. nevnes. Økte 
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inntekter muliggjorde også er økt aktivitetsnivå, og som i tillegg ble økt noe utover dette, særlig på 

grunn ressurskrevende utfordringer innen toppidrett og utvikling. Dette medførte at et rammebudsjett 

for 2011 i balanse, ble endret til et budsjettert underskudd på kr 1 392 500 i budsjettet for 2011. 

Regnskapet for 2011 viser et underskudd på kr 2 339 108. Egenkapitalen 31.12.11 var på kr 13 000 

971, som utgjør 63 % av totalkapitalen. Selv om inntektssiden økte med om lag 7,7 mill. fra budsjettet 

til kr 42 735 125, økte kostnadssiden med om lag 8,7 mill. slik at det regnskapsmessige underskuddet 

økte. Økningen i inntektene skyldes økning i tildelingen av offentlige midler, samt en tildeling på vel 

3 mill. fra Gjensidige-stiftelsen til realisering av prosjektet «Ung:leder». Økning på kostnadssiden kan 

tilskrives disponeringen av disse økte inntektene. 

I 2011 bokførte NFIF et tap på kr 1 055 000. Dette skyldes feilrapportering fra en megler i Oslo 

Securitas. Saken er fulgt opp administrativt med krav til fondsmeglerforetakenes sikringsfond og 

politianmeldelse. Megler har også underskrevet et gjeldsbrev på kr 1 055 000. Beløpet er meldt 

namsmannen, med NFIF har ennå ikke fått dekning for beløpet. 

Hele beløpet er etter god regnskapsskikk tapsført, men det er håp om å få inn beløpet selv om dette 

vil ta noe tid. Den 2. mars 2012 ble det ovenfor Landsstyret redegjort for hva som hadde skjedd samt 

videre oppfølging av saken. Landsstyret drøftet saken og følgende merknad fra Odd Bratt, leder av 

lovutvalget, ble vedtatt tatt med i tingberetningen: «Hovedårsaken til budsjettavviket skyldes tap på 

markedsplasseringer på kr 648.000.- og inntektsført overskudd i prognose med kr 408.000.-. 

Overskuddet viste seg å være en feilinformasjon fra megler som ikke indikerte tap så sent som 

25.11.2011. Megler har med bakgrunn i dette underskrevet gjeldsbrev på kr 1 055 000.-, men av 

forsiktighetshensyn og god regnskapsskikk er beløpet tapsført i sin helhet.» 

Budsjett og regnskap 2012 

Landsstyret vedtok styrets budsjettforslag for 2012 med et underskudd på kr 1 355 000. I forhold 

til rammebudsjettet ble budsjettets inntektsside økt med noe over 4 mill. til kr 40 330 000, dette mest 

grunnet økning i samarbeidsavtaler og tildeling fra Gjensidige-stiftelsen til prosjektet «Ung:leder». 

Denne økningen i inntekter bidro også til en høyere kostnadsside, som økte med vel 5. mill. 

Rammebudsjettets underskudd på kr 500 000 ble dermed vedtatt økt til et underskuddsbudsjett på kr 1 

355 000. 

Regnskapet for 2012 viser et overskudd på kr 346 971. Egenkapital 31.12.12 er på kr 13 347 942 

som utgjør 60 % av totalkapitalen. Noe økning i offentlige midler gjorde at inntektssiden økte med 

nesten 1,5 mill. fra budsjettert kr 40 330 000 til regnskapets kr 41 837 178. Ettersom budsjetterte 

kostnader i sum nærmest ble likt de regnskapsmessige, ble det budsjetterte underskuddet snudd til et 

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 2011 og 2012 viser et aktivitetsnivå og kostnadsforbruk i norsk friidrett 

som er noe høyere enn inntektene fra driften. I 2011 et driftsunderskudd på kr 3 074 326 og i 2012 et 

driftsunderskudd på kr 688 052. For 2011 nesten 1 mill. mere enn budsjettert med, dette skyldes 

tidligere nevnte tapsføring på kr 1 055 000. I 2012 langt lavere da det her var det budsjettert med et 

driftsunderskudd på kr 2 255 000. Egenkapitalen har i perioden blitt redusert med 2 mill. Men selv om 

den fortsatt er vel 3 mill. enn retningslinjene i strategisk plan tilsier, ønsker styret å opprettholde 

egenkapitalen på dagens nivå. Det betyr igjen budsjetter og regnskap i balanse i den kommende 

perioden, og gjør at driftsunderskudd ikke kan være høyere enn at netto finansinntekter dekker dette.  

I 2012 utløp flere av våre sponsoravtaler, bl.a. DNB, Jobzone og Necon. De er fornyet med unntak 

av NCC og Puma. PEAB og Craft er kommet inn som nye sponsorer. Med unntak av Hyundai, løper 

alle avtaler som er inngått gjennom hele den kommende tingperiode. Summen av disse avtalene utgjør 

en stor andel av vår inntektsside. Norges Friidrettsforbund ser det derfor viktig å profilere seg på en 

slik måte at vi fremstår som en solid og attraktiv samarbeidspartner i sponsormarkedet. Dette av 
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betydning for å kunne få etablert gunstige avtaler av langvarig karakter, som igjen gir forutsigbarhet 

på inntektssiden. Overføringer i form av offentlige midler har økt betydelig i perioden, og i tillegg har 

NFIF fått tildelt omlag 6 mill. fra Gjensidige-stiftelsen. Dette er midler som har gjort at Norges 

Friidrettsforbund har kunnet øke aktivitetsnivået betraktelig i perioden. Økonomiske ressurser som er 

brukt til å videreføre og sette i gang nye tiltak på ulike områder innen organisasjonen, og som er av 

stor betydning for dens videre vekst og utvikling. Også i kommende periode vil Norges 

Friidrettsforbund stå ovenfor ressurskrevende utfordringer på flere områder. Selv om økonomien per 

dato må karakteriseres som svært god, må det fortsatt jobbes målrettet på økonomisiden for å sikre 

finansiering av et aktivitetsnivå som kan ivareta en videre idrettslig og organisatorisk fremgang og 

utvikling på en betryggende økonomisk måte. Selv om egenkapital i perioden har blitt redusert med 2 

mill. og nå ved inngangen av 2013 er på vel 13 mill., har Norges Friidrettsforbund fortsatt en solid 

økonomisk plattform til å kunne takle økonomiske utfordringer som måtte komme. 

 

2.10  Administrasjon 
Sentraladministrasjonen er lokalisert på Ullevaal Stadion og har i perioden hatt en stabil stab med 

få utskiftinger og endringer. I 2011 starter vi Ung:leder prosjektet og Charlotte Svensen ble engasjert 

som prosjektleder og med Johanna Ring Solberg som prosjektmedarbeider. Johanna var prosjektleder 

i 2012 for ung leder og vikarierte for Tonje Svenneby som seksjonsleder for barn- ungdom og 

kompetanse. Charlotte Svensen ble informasjonssjef fra 2011 og senere kommunikasjonssjef fra 2012. 

Arild Fotland avsluttet sitt to årlige engasjement som prosjektmedarbeider for mosjon.com i 2012. 

Veslemøy Hausken gikk ut i morspermisjon i oktober 2012 og Ingrid Rolland vikarierer for henne til 

oktober 2013 som utviklingsansvarlig. 

Det er mange oppgaver for en relativt liten administrasjon. 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 m
2
. 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. 

 

2.11  Organisasjon 
Fokuset på organisasjonen har de siste to Tingperiodene vært økende, og dette arbeidet fortsetter. 

For å kunne drive og utvikle en stor organisasjon trengs det engasjement, kompetanse og  en betydelig 

innsats. Norsk Friidrett drives først og fremst på en enorm dugnadsinnsats, noe som er både 

prisverdig, avgjørende, men også i noen tilfeller gir sårbarhet. Derfor ønsker Norges Friidrettsforbund 

et sterkt fokus på å støtte opp under klubbene og miljøene på best mulig vis med inspirasjon, 

kompetansehevende tiltak og fokus på å tilrettelegge best mulig. Norges Friidrettsforbund har en klar 

og vesentlig oppgave, nemlig å bidra til å utvikle, inspirere og tilrettelegge best mulig gjennom å være 

en serviceinstans for brukerne, det vil i sær si klubbene og utøverne.  

Det er satt mye fokus på at vi som forbund sammen skal være en slik serviceinstans, og dette er et 

fokus som er en aktiv del av vår arbeidskultur. 

Kretsutvikling 

I perioden har samspillet mellom sentraladministrasjonen og kretsadministrasjonen blitt ytterligere 

styrket gjennom samlinger og samarbeid. Det har i perioden vært prioritert og også å ha egne 

samlinger for kretsledernivået for å sikre best mulig dialog om behovene og sette fokus på utvikling. 

Hele hensikten er å sikre best mulig tjenestetilbud til organisasjonen.  

Flere kretser har i perioden gjennomført egne kretsutviklingsprosesser hvor man har sett på egne 

styrker, utfordringer, muligheter og forbedringsområder. 

På slutten av denne Tingperioden ser vi nå at det er etablert flere konkrete samarbeidsforum 

mellom kretser, hvor kretsgrenser er mindre viktige til fordel for å styrke leveranser av tjenester, 

samarbeid om kurstilbud, treningsprosjekter etc. Denne måten å forene ressursene på vil bli en 

prioritert oppgave å utvikle videre i kommende periode. 
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Arbeidsgiveransvar og utfordringer i kretsene 

Friidrettskretsene våre gir oss betydelige muligheter til å ha et apparat regionalt med dedikerte 

ressurser i hvert fylke. Stillingene varierer fra 20 % til 100 %. Vi ser at det er krevende å sikre 

kontinuitet i stillinger som er deltid. Mindre stillinger gir høyere grad av gjennomtrekk i stillingene, 

noe som vi anser å gå utover tjenestetilbudet ideelt sett. Videre vil det variere fra fylke til fylke hvor 

mye som kreves i forhold til styrets operativitet. Vi ser at i de kretsene som fungerer best og er mest 

produktive, er det skapt et godt samspill mellom den ansatte ressurs og de tillitsvalgte, med god 

ansvars- og oppgavefordeling. Vår økonomi i dag tillater ikke at alle tjenestetilbud i kretsene kan 

utføres av ansatte, og vi er særs avhengige av at oppgaver gjøres på frivillig basis i kretsene. 

Friidrettsforbundet er arbeidsgiver for de ansatte i kretsene og er ansvarlig for rekruttering og 

personalmessig oppfølging. Det er imidlertid kretsleder som er den ansattes arbeidsleder. De ansatte 

skal således forholde seg til både organisasjonssjef i NFIF og kretsens leder rent formelt. Det bør 

vurderes for fremtiden om det vil være formålstjenlig å samle arbeidsgiveransvaret og 

arbeidsledelsen. 

Vi anser kretsapparatet vårt som et fortrinn vår organisasjon har, kontra andre idretter, for å støtte 

klubbene best mulig, og derfor jobber vi kontinuerlig med å optimalisere arbeidsforholdene og 

arbeidsmetodikken for kretsene. 

Klubbutvikling 

Satsingen på klubbutvikling har økt gjennom prosjektet NECON-klubben. NECON-Klubben har til 

hensikt å bidra til å løfte og utvikle allerede godt fungerende klubber. 10 klubber ble valgt ut i februar 

2012 og har i løpet av årets gjennomført en utviklingsprosess. Noen klubber har lyktes meget godt 

med dette, andre moderat, men vi håper og tror dette sender ringvirkninger til øvrige klubber om å 

sette egen utvikling på dagsorden. 

Lederutvikling 

UNG:LEDER gir oss fremtidens ledere. I alle fall øker det sannsynligheten betraktelig for at 

organisasjonen får en tilvekst av fremtidens ledere i friidrettsnorge. 100 ungdommer gjennomførte i 

perioden 2011 og 2012 dette lederutviklingskonseptet. 100 nye ble valgt ut og startet høsten 2012. 

Ytterligere 100 starter høsten 2013. Dette gir oss fremtidstro. Sammen med de unge, trenger vi 

definitivt også de rutinerte erfarne idrettslederne. Kompetansehelgen har for mange blitt en møteplass, 

og et sted, hvor man kan få påfyll av inspirasjon og kunnskap. Flere kretser har også mer lokale forum 

for dette, noe som anses som svært viktig.  

Hedersbevisninger 

I forbindelse med Kretsting har det blitt delt ut hedersbevisninger til tillitsvalgte etter innstilling 

fra kretsene. Det å vise at man setter pris på innsatsen som gjøres i organisasjonen er viktig, og bør 

ytterligere styrkes. Vi ønsker at også våre klubber skal være flinke til å hedre sine ressurspersoner. 

Mosjonsarrangementer gir organisasjonen muligheter 

Vi ser i økende grad tendensen til at de klubber som har store mosjonsløp styrker seg økonomisk, 

og derigjennom kan gi et godt idrettslig tilbud. Samfunnet er inne i en meget positiv bølge hva mosjon 

og trening angår, og her bør fortsatt vår organisasjon ha et stort og uforløst potensial til å skape gode 

arrangement, som både tiltrekker seg deltakere og sponsorer. 

Valgkomiteens betydning for organisasjonen 

Det er i Tingperioden satt fokus på valgkomiteens arbeid og betydning. I et brev sendt til alle 19 

kretser bemerkes valgkomiteens betydning for å sette sammen et godt styre, både i krets og klubber. 

Det er en tendens til at valgkomitearbeid starter i siste liten. Vi mener at man bør starte tidligere og 

være mer opptatt av å sette sammen de kvaliteter som trengs for å drive og løfte organisasjonen, om 

det så er krets eller klubb. Vi ønsker fortsatt fokus på dette i kommende Tingperiode. Dersom Norsk 

Friidrett gjør et grep i dette arbeidet, kan vi vinne fordeler kontra andre fritidsaktiviteter og idretter i 

”kampen om de frivillige hender”. 

Vi trenger flere ”frivillige hender” til organisasjonen 

Det å sørge for at Norsk Friidrett har dyktige ledere, tilstrekkelig med ressurspersoner innen 

arrangement, trening og aktivitet er en stor og vesentlig utfordring å møte. Derfor anses det som viktig 

å møte utfordringene med gode tiltak, inspirasjon, kompetanseheving og god informasjon i 

organisasjonen. På denne måten kan vi best tilrettelegge for at barn, unge og voksne kan drive den 

idretten de er så glad i – og som gir mestring, opplevelser og utfordring. 
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Teknologi som verktøy for organisasjonen 

Det er under utvikling teknologiske løsninger som skal gjøre det enklere og bedre i mange faser av 

vår virksomhet. Dette gjelder IT-løsninger for terminfestelse av arrangement, påmelding, betaling og 

statistikk. Dette arbeidet ble påstartet i forrige Tingperiode og vil fortsette mot snarlig lansering. 

Utviklingen av medlemmer 2002 – 2012 

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: 75090 

2011: 80847 

2012: ** 

* Fra 2009 inkludert Norges Gang-og Mosjonsforbund 

** Tall pr. 15.02.2013  – Tallene er ikke endelige. 

Utviklingen av antall klubber 1993 - 2012 

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: 852 

2011: 864 

2012: ** 

* Fra 2009 inkludert Norges Gang-og Mosjonsforbund 

** Tall pr. 15.02.2013 – Tallene er ikke endelige. 

 

3.  Styreoppnevnte utvalg 
3.1 Anleggsutvalget 

Utvalgets sammensetning: Kalle Glomsaker, sentralstyret (leder), Kjellaug Eik, Vågsbygd IL 

(leder anleggskontrollutvalget), Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø, Runar Tyssebotn IL, IL Bjarg, 

Administrasjonens representant har vært teknisk konsulent Ole Petter Sandvig, IK Tjalve. 

Kalle Glomsaker deltok på befaringene i Troms. 

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. 

Kontrollutvalget mener at anleggsbefaringer gir en viktig kunnskapsformidling og en nødvendig og 

god kontakt opp mot banemannskap, politikere og friidrettens administrasjon. Samtidig kan 

grunnlaget legges for en målrettet anleggspolitikk der fagområdene anlegg og drift knyttes nært 

sammen. Dersom befaringene knyttes opp fagkonferanser i kretsenes regi kan kunnskapsformidlingen 

styrkes ytterligere. Det krever imidlertid en grundig gjennomdrøfting av hvordan et slikt opplegg kan 



16.02.2013 

Side 34 av 87    

 

gjennomføres i tillegg til vårt primærarbeid som er sertifisering av anleggene. Utvalget mener at den 

befaringsform vi har nå er hensiktsmessig og vil i kommende periode videreføre den. 

Utvalgets arbeid: Det er i alt 131 fullverdige friidrettsanlegg med kunststoffdekke, 26 anlegg med 

redusert antall rundbaner, 57 nærmiljøanlegg/delanlegg, 18 haller med rundbane(hvorav 5 

friidrettshaller) og 66 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 20 anlegg, derav 7 

anlegg Troms, 5 anlegg i Nordland og 8 anlegg i Buskerud. Rapport er sendt de respektive deltakere. 

De fleste anlegg er sertifisert eller er i gang med utbedringer i tråd med gjeldende krav og råd gitt på 

befaringene. Anleggsbefaringene i 2013 er planlagte til Agder (vår) og Oppland (høst). 

Aktiviteten på anleggsfronten er høy. Etter hva vi erfarer er 19 nye anlegg åpnet i tingperioden, 

hvorav 6 fulle baner med 6 eller flere løpebaner. Det er mye som tyder på at et liknende antall vil bli 

ferdigstilt også i 2013. Hvis vi teller opp alle friidrettsflater i Norge, innendørs som utendørs, store og 

små flater, så har det totale antallet nå oversteget 300. I løpet av 2012 var administrasjonen i kontakt 

med over 90 anlegg på alle stadier av en planlegging. 

Mange mindre steder får nå anlegg, både store og mindre. Vi aner et begynnende problem med 

prosjekterende firmaer og entreprenører som har for lite erfaring selv om de har fått veiledning om 

hvor informasjon om byggingen kan hentes. Som en del av byggeprosessen skal alle baners 

egenskaper testes av et uavhengig firma. I Norge er det for tiden ISA Sport Nordic som utfører testen 

og det forekommer merknader som gjør at vi ikke godkjenner banen. Dette går både på banens jevnhet 

og på at for mye av banen har for tynt belegg. 

For øvrig har det vært kommentert på et stort antall tilsendte tegninger og vi har også deltatt på 

møter i forbindelse med flere prosjekter. 

 

3.2  Barne- og Ungdomsutvalget 
Utvalgets sammensetning: Helga Reigstad, Sentralstyret/Osterøy IL (leder), Ingrid Ness Rolland, 

IK Tjalve, Dag Kåshagen, Moelven IL, Torbjørn Lysne FIFUK/Minerva IS, Karin Eftedal, 

Administrasjonen, Tonje L. Antonsen (2011)/Johanna R. Solberg(2012) Administrasjonen og 

Charlotte Svensen, Administrasjonen. 

Utvalget har hatt 2 møter i 2011 og 2 i 2012. 

Utvalgets arbeid: 

Norges Friidrettsforbund har i 2011 og 2012 hatt stor fremgang på prosjekter blant barn og 

ungdom. Spesielt ønsker vi å trekke frem at klubbprosjekter som Friidrettens dag, oppfølging 

TineStafetten, sommerskolene 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 Friidrettsforbund. 

Norges Friidrettsforbund har fortsatt arbeidet med nettsiden friidrettiskolen.no. Nettsiden er en 

godt besøkt side der lærere kan hente ferdige timeopplegg, periodeplaner og kjennetegn på 

måloppnåelse. I 2012 hadde nettsiden over 47 000 besøk. Et verktøy her er friidrettsmerket, som skal 

motivere elever til allsidighet og idrettsglede. Merket kan både oppnås ved aktivitet på skolen, i 

idrettslaget eller på egne aktivitetsdager. For at flest mulig skal få mulighet til å ta merkene, er det 

utarbeidet krav til gull-, sølv- og bronsemerker for både Barne- og Ungdomsmerket. Kravene i 1 løp, 1 

hopp og 1 kast må oppnås før merket kan festes på brystet. 
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Organisasjonen er stolt av å kunne rapportere om gode ungdomstiltak. Ungdomskomiteen er 

velfungerende, og arrangerte også i 2011 og 2012 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 klubbutvikling, og det er gjennomført i underkant av 70 prosesser i denne 

perioden. 

Norges Friidrettsforbund kan rapportere at vi samlet sett har nådd målene med å rekruttere flere 

barn til gode aktivitetsmiljøer og arbeide for at flere ungdom skal fortsette. 

 
Tiltak Ant. 

delt. 

2011 

Antall 

arr. 

2011 

Antall 

delt. 

2012 

Antall 

arr. 

2012 

TineStafetten 93480 244 97670 252 

Oppfølgingstilt

ak TS 

4709 17 5107 10 

NCC 

Friidrettens 

Dag 

23311 209 18820 173 

Friidrettens 

Dag i skolen 

75000 370 82000 660 

Friidrettsmerke 545 2 9500 2 

Friidrettsskole 11493 133 7505 103 

NCC-samlinger 1125 40 1199 59 

Note: NCC Friidrettens Dag og Friidrettsskole har nedgang i 2012, fordi Ung:Leder prosjektet ikke 

gjennomførte disse prosjektene i 2012. 

 

3.3  FIFUK – Friidrettens Ungdomskomité 
Norsk Friidretts ungdomskomitè har i perioden hatt følgende medlemmer: 

Vibeke Sletten, TIL Hovding/Gular (leder), Christian Bue, IL Korlevoll-Odda (nestleder), Mari 

Øya, IK Tjalve, Thomas Hordnes, IL Bjarg, Marte Aaltvedt, Minerva IS, Torbjørn Lysne, TIL 

Hovding/IL Gular. 

Christian Bue har sittet i Sentralstyret denne perioden som ungdomskomitéens representant.  

Ungdomskomitéen har vært representert i Barne- og ungdomsutvalget, og trenerutvalget. 

To ganger i denne perioden har Ungdomskomitéen arrangert NCC-Sommerleir. Vibeke Sletten var 

sommerleirsjef i 2011 og øvrige medlemmer har vært ledere på begge leirene. Det er 

ungdomskomitéen sammen med resterende ledere på sommerleir som har planlagt, gjennomført og 

evaluert denne leiren med ca.125 deltakere pr leir. 

På Ung lederutdanningen var tre av komiteens medlemmer ledere på begge kullene. To av dem var 

deltakere på kull 1, og én på kull 2. Vi har også en representant i styringsgruppen som er med og 

kommer med komiteens og andre deltakeres synspunkter. 

Ungdomskomitéen har også vært tilstede på møter mellom de nordiske landene og deltatt på 

Idrettskonferanse i Malmö om barneidrett. 

På alle arrangørstedene av NCC-lekene har ungdomskomiteen vært representert begge årene. De 

har også vært med på møter i forbindelse med NCC-lekene. Det er viktig å være synlig for 

ungdommen slik at de vet hvem som er i ungdomskomitéen, og for at det skal være lettere for dem å ta 

kontakt. 

Ungdomskomitéen har hatt 8 møter i denne perioden i tillegg til kommunikasjon på mail og 

telefon. 

Fra administrasjonen har barne- og ungdomsansvarlig Tonje Antonsen vært ungdomskomitéens 

kontaktperson og vært tilstede på en del av møtene. Det siste året har Johanna Solberg vikariert for 

Tonje Antonsen. 

Hovedarbeidsområder 2011-2013: 

Ungdomsnettverk: 
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En viktig arbeidsoppgave for Ungdomskomiteen er å engasjere og få kontakt med ungdommer i 

hele landet. Å holde et ungdomsnettverk av engasjert friidrettsungdom fra nord til sør er derfor viktig. 

Ettersom ungdommen stadig vokser opp er dette noe som stadig må jobbes med. Vi forsøker å 

opprettholde og utvide nettverket ved å engasjere ungdommer som sommerleirledere, som deltakere 

på speakerskolen, ved å arrangere ungdomssamlinger og å få dem til å ta ung lederutdanningen. 

Markedsføring: 

Facebook har fungert som Ungdomskomitéens viktigste informasjonsside i perioden som har gått. 

På facebooksiden til ungdomskomitéen legges det ut informasjon om deres arbeid og aktuelle saker 

for ungdomsfriidretten. 

Sommerleir: 

Det har vært arrangert to sommerleirer i inneværende periode. Den tradisjonelle NCC Sommerleir 

på Rena ble arrangert for 14. gang i 2012. 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 14 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 

fjorten år tør vi påstå at sommerleir er et av arrangementene Norsk Friidrett 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. 

Speakeraktiviteter: 

Et viktig mål for Ungdomskomitéen 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. 

Ung:Lederutdanning: 

Ungdomskomiteen jobber for å få ut ungdom i alle ledd. Både som ledere, trenere, i styrer og andre 

verv. Det er viktig at ungdommens synspunkter kommer frem alle steder. Ved å gi ungdommen 

kunnskap og praksis gjør det at de blir tryggere og flinkere slik at det er lettere for dem å komme ut i 

alle ledd. 

 

3.4  Forbundets Dommerutvalg 
Utvalget har i perioden bestått av: Nils Kristen Wiig, Ullensaker/Kisa IL (leder), Odd Bratt, 

Oppsal IF, Astri Herzeth, IL i BUL, Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF, Jan Olav Hay, Tønsberg 

FIK, Gjermund Johre, Asker SK og Nina Roos Andersen, Søfteland T&IL. Thomas A. Hordnes har 

vært kontaktperson mot FIFUK. 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 9 ordinære møter, i tillegg til at utvalgsmedlemmer var samlet ved 

hovedmesterskapene. Det arrangeres årlige dommerseminar med ca 40 deltakere fra kretsene og andre 

inviterte hvor aktuelle dommerspørsmål behandles. Dommerseminaret er det viktigste tiltak for 

kommunikasjon og utvikling av friidrettsdommere. Seminaret i 2011 og 2012 var på Letohallen Hotel 

ved Gardermoen. I 2013 ble seminaret gjennomført under kompetansehelga på Rica Nidelven 

Trondheim 27. – 29. januar 2013. 

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 også på internett som e-læringskurs, men det arbeides fortsatt med forbedring av kurset. Vi 

har satt et mål om å utdanne 160 nye dommere og 30 nye startere årlig. 

Dette oppnådde vi i 2012 med 264 nye dommeraspiranter, herav 75 på dommerkurs i kappgang. Vi 

har utdannet 31 starteraspiranter i 2012. 

Det er fra 2012 budsjettert med midler for honorering til autoriserte kursholdere. Det er holdt 

samling for kursholdere, også spesielt for starterkurs. 

Norge har tre internasjonale dommere (ATO): Knut Alme, Ole Petter Sandvig og Ann-Iren 

Guttulsrød. Ann-Iren er dommer i kappgang. FDU har satt i gang arbeid med å rekruttere nye 
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internasjonale dommere. 5 kandidater er med i forberedelsene. Neste seminar for utdanning av nye 

ATOer er i september 2013 i Portugal.  

Våre registre, som vi stadig arbeider med å forbedre, viser nå (aspiranter inkludert) at vi totalt har 

4112 dommere og 393 startere: 

Antall kretsdommere: 3339 

Antall forbundsdommere: 667 

Antall kappgangdommere: 106 

Antall kretsstartere: 310 

Antall forbundsstartere: 83 

Antall kursinstruktører: 52 

Det er arbeidet videre med løsninger for å inkludere kappgang i utvalgets virksomhet.  

Prisen ”Årets dommer” ble for 2011 tildelt Odd M Lahn-Johannessen og for 2012 Ivar Guttulsrød. 

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 dommeroppgaver 

som er kommet opp. 

 

3.5  Kappgangutvalget 
Medlemmer: Elin Cesilie Loftesnes-Aas, TIF Viking (Leiar mars 11 – okt 11, trakk seg deretter ut 

pga. tidsmangel), Arild Fotland, Søfteland TIL (Leiar okt 11 – mars 13), Solfrid Utheim Rygg, Hyen 

IL, Thomas Ølness, Søfteland TIL, Erling Andersen, Søfteland TIL (Medlem des 11 – mars 13 ) 

2011-sesongen fekk ein svært gledeleg start. Håvard Haukenes gjekk 50km på 4.04,48 og under B-

kravet til VM i Daegu, ein månad før han fylte 21 år. Det var ein sterk debut på maratondistansen av 

ein ung og treningsvillig utøvar. 

Håvard vart teken ut til VM i Daegu, men måtte dessverre melda forfall pga. sjukdom. Sjukdomen 

ødela nesten heile sesongen for Håvard. 

Men Håvard kom sterkt tilbake i 2012, i ei betre utgåve enn før. I oktober sette han ny norsk U23-

rekord på 50 km med 3.56,38 i København. Tida er godt under B-kravet til VM. Og det er betre enn 

dei tidene som dei to gamle kjempene Erling Andersen og Trond Nymark oppnådde på det 

alderstrinnet. Det gjenstår å sjå om Håvard blir teken ut i den norske troppen. Men uansett er dette ein 

sterk prestasjon av ein 22-åring. Og det viser at det gror i norsk kappgang. 

2012-sesongen vart Trond Nymark sin siste. I OL i London kom han på 21-plass – 4 plassar ned i 

forhold til VM i Daegu i 2011. Trond har lagt skoene på hylla etter å ha deltatt på 50 km  i 14 

internasjonale mesterskap dei siste 15 åra !! 

Erik Tysse har vore utestengt i to år pga. dopingdom. I juli 2012 gjekk Erik sitt første stevne etter å ha 

sona ferdig dommen, på heimebane på Os, i eit stevne med god internasjonal deltakelse. Han greidde 

A-kravet til OL med god margin. 

I OL vart han nr 14 med tida 1.21,00. 

Joakim Sælen gjekk også så godt på våren 2012 at han vart teken ut til jr-VM i Spania. Der vart han 

nr. 36 på 10.000m med tida 48.50,80. 

Dvs. at no når Trond Nymark har lagt opp er det Erik, Håvard og Joakim som er våre tre beste. 

Bak desse tre er det eit tomrom på seniorsida. Kjersti Tysse Plãtzer vann to NM-gull i 2011, men ho 

er mosjonist. Merete Helgheim vann også to NM-gull, og tok sølv i Nordisk på 10.000m i 2011. I 

2012 opna ho lovande innendørs, men vart sett ut av ein langvarig skade og kom ikkje tilbake på same 

nivået sjølv om det vart tre NM-gull til Merete i 2012. 

Bak desse att er det fleire lovande juniorar. 15-åringane Lida Jordal Aase frå TIF Viking og Sigrid 

Setsås Hoven frå Selbu IL tok dobbeltseier i yngste klasse i landskampen mot Sverige, Finland og 

Danmark (ekstraøvelse som ikkje talde med i landskampen). I NCC-leikane deltok i alt 83 utøvarar i 

kappgang – frå 17 fylke og 55 klubbar. Blant desse er det fleire utøvarar som er svært lovande. Og 

mange av dei gir svært positive tilbakemeldingar om at «kappgang er gøy». 

I NCC-leikane (Peab-leikane frå 2013) er kappgang friøvelse. Det håpar me det kan væra endå nokre 

år. Det er ikkje til å stikka under ein stol at kappgang ligg etter dei andre øvelsane når det gjeld 

deltakelse. NCC-leikane har vore svært viktig for oss i rekrutteringsarbeidet, og det håpar me Peab-

leikane kan væra i framtida også. 
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Hausten 2011 vart det utarbeidd eit trenarkurs og eit dommarkurs i kappgang. Dette er tilpassa 

pensum til ungdomstrenarkurset og kretsdommarkurset. Pga stort manko på «vaksne» (dommarar og 

trenarar) med kunnskap om kappgang har me har vore invitert til ca 10 ulike plassar i landet for å læra 

opp lokale trenarar og dommarar. Resultatet ser me ved at kappgang er med i øvelsesutvalet stevner i 

fleire kretsar. 

Men fortsatt manglar det mykje på stevnetilbodet i store delar av landet. 

No er det fire år sidan fusjonen mellom Norges Gang og Mosjonsforbund og Norges Fri-

idrettsforbund. Integrasjonen har ikkje gått heilt smertefritt. Framleis ser ein klare teikn på at 

kappgang ikkje er integrert som ein naturleg friidrettsøvelse. 

I NCC er kappgang godt integrert, og det deltar utøvarar frå dei aller fleste kretsar i finalen. Talet på 

utøvarar i NCC har auka mykje dei siste åra, og me får mange positive tilbakemeldingar frå utøvarane. 

Men berre i eit fåtal av kretsane får utøvarane prøva seg i konkurranse. Berre i åtte av 19 kretsar stod 

kappgang på programmet minst ein gong i 2012. Dvs. at me har utøvarar i sytten kretsar og i ni av 

desse kretsane får ikkje utøvarane prøvd seg i konkurranse. Med eit slikt stevnetilbod blir det 

vanskelig både å rekruttera nye utøvarar og å behalda dei me har. 

Det blir framleis arrangert altfor mange kurs for både dommarar og trenarar utan at kappgang blir tatt 

med i undervisninga. Og sjølv om me har redusert kravet for å bli godkjent for å dømma 

kappgangøvelsen i dei store mesterskapa (NM, jrNM, UM og NCC) til eit minimum var det berre 

halvparten av arrangørane som greidde å stilla med eigne dommarar i kappgang. 

Målet for dei neste to åra må bli at kappgang blir mykje betre integrert enn det er no. Kappgang må 

finna sin plass i Norsk Friidrett, og bli ein sjølvsagt del av alle kurs både for trenarar og for 

dommarar. Og kappgang må komma med i øvelsesutalget i stevner i langt større grad enn det som er 

tilfelle i dag. 

Mange utøvarar likar øvelsen og det er viktig at dei får både trena kappgang og delta i stevner i 

kappgang i alle kretsar. 

Kappgangutvalget sitt viktigaste arbeidsområde er rekruttering. Og det viktigaste arrangementet for 

oss har vore NCC-leikane. Den viktigaste oppgåva framover blir å jobba vidare opplæring av «dei 

vaksne», dvs. alle som er med på å tilretteleggja for at borna skal få prøva kappgang. 

Integreringsarbeidet har komme ulikt langt i kretsane. Nokon kretsar jobbar godt med integrering, 

mens det i andre kretsar ikkje har starta opp enno. Det gjenstår altså mykje arbeid før me er i mål i 

heile landet, men det går framover – om ikkje så raskt som me trudde for fire år sidan. 

Kappgangutvalget har vore til stades på alle UM og NCC-finalar, og både informert om kappgang og 

instruert utøvarane. 

I utgangspunktet var avtalen at kappgangutvalget skulle væra operativt i to tingperiodar etter 

samanslåinga. No er desse to periodane over, og det må takast stilling til om utvalget skal leggjast 

ned. Vår anbefaling er at utvalget held fram enno ei stund. Integrasjonsprosessen er ikkje ferdig, og 

me ser det som viktig å oppretthalda utvalget. 

 

3.6  Motbakkeløpsutvalget 
Motbakkeløpsutvalget har i tingperioden vore samansett av: Jostein Hatteberg, Rosendal Turnlag 

(leiar), Narve Heggheim, Jølster IL (nestleiar), Ingrid Kristiansen, IL i BUL, Knut A. Maråk, 

Geiranger IL, Helge Kårstad, Gaular IL og May Britt Buer, IL Gular (utøvarrepresentant). 

Utvalet har hatt 5 protokollførte møter i tingperioden. For øvrig skjer mest all kommunikasjon og 

beslutningar i utvalet - via epost, - noko som har fungert sers bra. 

Stor aktivitetsauke i motbakkeløp 

Også i denne tingperioden registrerer vi ein veldig stor aktivitetsauke innan motbakkeløp. Mange 

nye arrangement har dukka opp over heile landet, og har har skapt ny og auka aktivitet både i mosjons 

og aktivitetsklassane. 

Auken har i det heile vore eksplosiv, frå berre 5 løp i 2002, til 103 løp i 2009, og over 130 løp i 

2012. 

Motbakkeløp har hatt ei sterkt aukande mediainteresse, noko som gjer arrangementa attraktive for 

sponsorar som vil profilera seg både mot mosjon, folkehelse og konkurranseaktivitet. 
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Bakgrunnen for oppturen i motbakke er at den kan opplevast av born, unge og eldre - i same løype 

og til same tid – uavhengig av ambisjonar. Dette saman med flotte naturopplevingar, gjer 

motbakkerørsla unik, og er årsaka til at motbakkeløp er blitt ei god merkevare. 

Fleire aktørar utanfor idretten har vore på banen og vil starta opp motbakkeløp med 

konkurranseklassar. I mange tilfeller har kretsane der dette har vore ei utfordring, bidrege til at 

arrangementa føregår innan lag som er tilslutta Norges Friidrettsforbund. Fleire nye klubbar er 

innmelde i organisasjonen som fylgje av dette. 

NM og Norgescup 

Utvalet har vidareført den tradisjonsrike Norgescupen i motbakkeløp med god deltaking. Cupen 

består av løp som blir lagt inn i eksisterande etablerte arrangement, og det har vore køyrt ei open 

utlysing der alle arrangørar kan søkja 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 vidareføra og vidareutvikla konseptet. 

I 2012 vart det etablert eigne nettsider for Norgescupen på www.motbakkecup.no. Desse sidene vil 

etter kvart som dei blir ferdig utvikla, verta ein god informasjonskanal for cupen. 

I 2011 var Salomon sponsor for Norgescupen, medan vi i 2012 fekk ny sponsor då NECON gjekk 

inn som hovudsponsor for cupen. 

NM motbakkeløp vart i 2011 arrangert i Ulvik, medan NM i 2012 gjekk i Rosendal. Desse 

arrangementa inngjekk òg i Norgescupen. Deltakinga på desse arrangementa var god, og gledeleg er 

det å registrera aukande deltaking i juniorklassane. For desse har ein òg lagt inn ein eigen cup med 

samanlagtpremiering i Norgescupen. 

Internasjonale meisterskap 

Beste plassering i internasjonale meisterskap i tingperioden, er kvinner senior sin fjerdeplass i 

lagkonkurransen i EM i Uludag-Bursa i Tyrkia i 2011. 

I dette meisterskapet stod Kirsten Marathon Melkevik, BFG Fana, for beste individuelle prestasjon 

med ein flott 9 plass i kvinner senior. Fyrste års junioren Gaute Kvåle, Røldal IL, sprang elles inn til 

ein flott 12 plass i sitt fyrste internasjonale meisterskap. 

I 2012 stod May Britt Buer, IL Gular for den beste internasjonale plasseringa med ein respektabel 

23 plass i VM i Ponte di Legno i Italia. 

 

3.7  Serieutvalget 
Medlemmer 

Serieutvalget har i perioden 2011-2012 bestått av: Bjørge Pedersen, Bergens TF (leder), Petter 

Wessel, Nittedal IL, Tore Bredesen, Snøgg Friidrett, Helge Brueland, IL Skjalg, Stian Flo, IK Tjalve. 

I tillegg bidrar enkeltpersoner med verdifull innsats. Spesielt vil vi nevne Stein Fossen, Arnt 

Heggelund, Børre Lilloe, Jan Jørgen Moe, Morten Haave, Kjell Olav Storflor 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. 

Serien favner alle friidrettsresultater ut fra et seniorperspektiv, og kan som sådan fungere som 

måleparameter for bredden i norsk friidrett. Antall lag over utvalgets minimumsgrense på 5.000 poeng 

sank i 2011 til et historisk bunnivå siden denne strukturen ble etablert i 2003 med kun 345 lag over 

grensen. Høyest antall lag ble oppnådd i 2006 med 380. Forhåpentligvis ble den negative trenden brutt 
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ved fremgangen til 352 lag i 2012. Det er på herresiden vi opplever tilbakegang. Fra et toppnivå på 

215 lag i 2006 er det i 2011 og 2012 kun 186 og 187 lag, en tilbakegang på nesten 15 %. For kvinnene 

er situasjonen annerledes. Med 165 lag i 2012 er vi kun 1 lag bak toppnoteringene i 2005 og 2007. 

Framtidsutsikter 

Utvalget er avhengig av stor arbeidsinnsats av enkeltpersoner. Arbeidet er ekstra tidkrevende fordi 

det ikke finnes noen sentral statistikkdatabase i NFIF. Planene om en slik database har vært der lenge, 

men den er ikke realisert i denne perioden heller, noe som er beklagelig sett fra vårt ståsted. 

En sentral database medfører enklere datafangst som igjen frigjør tid for medlemmene som igjen 

vil kunne gjøre det lettere å rekruttere nye medlemmer og samtidig gjøre det mulig å bruke mer tid på 

å markedsføre serien i stedet for nesten all vår tid på resultatregistrering. 

 
3.8  Statistikk-og Rekordutvalget 

Utvalgets sammensetning: Jo Nesse, IL Tyrving (leder), 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, IL Gneist. Stig Vangsnes, Oppegård IL. 

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, Tore Bredesen, Snøgg Friidrett og Børre Lillo. 

I tillegg til det tradisjonelle statistikkarbeid, har vi i tingperioden kunnet observere fremveksten av 

en parallell statistikk i regi av Trond Engevik fra Nittedal IL. Vi kommer nærmere tilbake til dette i 

senere punkter i denne beretningen. 

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 selv om det totale panelet av statistikere har vært relativt 

stabilt i perioden. 

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. På dette punktet vil det komme dramatiske forbedringer når 

automatiserte rutiner for automatiske oppdateringer kommer på plass. 

Oppgraderingen av den historiske statistikken på NFIF’s hjemmeside har fortsatt i perioden. Her 

vil vi denne gang især fremheve det kolossale arbeidet som Tore Johansen i samarbeid med Rolv G. 

Gitlestad, Bernt Solås og andre har nedlagt med årsstatistikkene for tidligere år på klubb-, krets- og 

forbundsnivå i tillegg til fra aviser og andre oppslagsverk. Internasjonale kontaktnett er også trukket 

inn i arbeidet.  

Resultatet er en fantastisk statistikk det neppe er mange land som har maken til! Et interessant 

aspekt ved statistikkene fra tider da vi hadde færre konkurrerende aktiviteter, men desto flere 

friidrettsutøvere – er at i flere øvelser, særlig de tekniske, var flere ganger så mange utøvere innenfor 

de samme resultatgrensene som det vi har i dag.  

Utvalget registrerer imidlertid fortsatt økning i det nåværende aktivitetsnivået – ikke minst i 

innendørssesongene der fremveksten av nye haller har gitt friidretten helt nye rammebetingelser. 

Avslutningsvis bemerkes at utvalgets medlemmer som vanlig også har forestått seeding og 

speakertjeneste på en rekke mesterskap og større stevner. 

Teknologisk gjennombrudd i emning: 

On-line stevnerapportering er nå nærmest enerådende og en forutsetning for å kunne produsere 

løpende, oppdatert statistikk. Da veteranene i utvalget begynte sitt arbeid, var vi glade for å få inn 

stevnerapporter innen en måned etter stevnet. I dag er vi irriterte når sentrale stevner ikke har "live" 

rapportering eller i det minste legger ut resultatene samme kveld! 

Denne endringen reflekterer selvsagt tempoet i annen kommunikasjon i samfunnet, men for vårt 

vedkommende er det også en viktig faktor i kampen om oppmerksomhet og interesse for 

friidrettsresultater og statistikk. I tillegg gjentar vi gjerne poenget redusert arbeid i alle ledd i norsk 
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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. 

Dette systemet må fungere i forlengelsen av dagens "næringskjede" – fra stevneutlysning via 

påmelding til startlister og resultater. Nå ser det endelig ut til at vi står foran et gjennombrudd i denne 

saken. Basert på det imponerende arbeidet Trond Engevik har nedlagt på fritiden, er vi nå i regi av 

NFIF og Trond i ferd med å få til en løsning med automatisk generert statistikk.  

Den tradisjonelle og svært så manuelle statistikkføringen vil dermed i all hovedsak kunne erstattes 

av automatisk innlesning av innsendte resultatlister. Utvalgets arbeid med oppdateringen vil dermed i 

stor grad begrense seg til kontroll og godkjennelse av resultatlistene – deretter kommer alt automatisk. 

Dermed vil nesten 30 års ørkenvandring for dette prosjektet kunne komme til avslutning. 

Fortsatt vil det imidlertid være mange års arbeid med historisk statistikk å kaste seg over for 

utvalgets medlemmer, men på sikt vil arbeidet i utvalget nå kunne dreies mer over til analysearbeid. I 

en overgangsperiode vil utvalget i samarbeid med styre og administrasjon i NFIF må etablere en 

plattform for dette arbeidet, samarbeids- eller høringsfora og rutiner for oppdragsutforming. 

Rekorder: 

Det er registrert 75 nye rekorder (utendørs og innendørs) i tingperioden mot 102 i 2009-2010, 97 i 

2007-2008, 54 2005-2006, 23 i 2003-2004 og 34 i 2001-2002.  

 

3.9  Toppidrettsutvalget 
Utvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Tore Hordnes, Sentralstyret/IL Bjarg (leder), 

Anne Britt S. Sandberg, Sentralstyret/Sandnes IL, Ronny Nilsen, administrasjonen/Oslo Politis IL, 

Veslemøy Hausken, administrasjonen/IK Tjalve, (Ingrid Ness Rolland fra september 2012), Finn 

Kolstad, fagansvarlig/Kristiansands IF, Bjørn Sigurd Sommerfeldt, fagansvarlig/IF Hellas, Jasper 

Buitink, SK Vidar, Sigurd Njerve, IL Norna-Salhus, Lars Ola Sundt, Trenerforeningen/Kolbotn IL, 

Stian Andersen, Aktives representant/Urædd Friidrett, Siri Eritsland, Aktives representant/SK Vidar. 

Toppidrettsanlegget er ett rådgivende organ for NFIFs sentralstyre innenfor toppidrettssaker og har 

i perioden hatt 3 møter. 

For inneværende periode ble sammensetningen av utvalget endret noe. Sentralstyret valgte å 

utnevne ett utvalg der fagansvarlige og klubber ble representert og hvor Olympiatoppen (OLT) sine 

representanter gikk ut. Dette ble gjort fordi man ønsket å høre klubbenes stemme noe tydeligere i 

utvalget, og at OLT skulle kunne ha en mer uavhengig rolle i forhold til forbundet. Under European 

Team Championships i Izmir i juni i 2011 ble det valgt to representanter for de aktive som også går 

inn i utvalget. Dette er viktig slik at de aktive har en påvirkning på de planene som legges. 

Utvalget har i perioden behandlet følgende saker: 

Krav og kriterier for deltakelse i internasjonale konkurranser og mesterskap. Revisjon av og planer 

for ny toppidrettsmodell. Planer for talentutvikling, løftprosjekter og regional oppfølging og 

talentutvikling. I tillegg har det blitt behandlet en rekke andre saker i tillegg med knytting til NFIFs 

toppidrettssatsing, herunder egenandeler i forbindelse med representasjon i mesterskap.  

 

3.10  Trenerutvalget 
Trenerutvalget har bestått av følgende personer: Veslemøy Hausken, IK Tjalve (leder t.o.m 

5.10.2012) Ingrid Ness Rolland, IK Tjalve (Leder fra 5.10.2012), Håvard F. Rochman Johansen, 

Fredrikstad IF, Eystein Enoksen, IK Tjalve, Marte Aaltvedt, FIFUK, Einar Brynemo, IK Tjalve og 

Johanna Ring Solberg (2012), Administrasjonen, og Tonje Antonsen Svenneby (2011), 

Administrasjonen. 

Utvalget har hatt 4 møter i perioden. Utvalget har hatt hovedfokus på trenerløypa som ble vedtatt 

som felles trenerutdanning for alle særforbund av styret i Norges Idrettsforbund den 20. januar 2011. 

Det som i hovedsak skiller trenerløypa fra den gamle trenerstigen, er at man tilbyr etterutdanning på 

de ulike nivåene. Man får en trenerutdanning som ikke bare er vertikal, men også horisontal. Det betyr 
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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. Nye trener 2 

er ferdig revidert og det har blitt gjennomført tre kurshelger med generell del og tre kurshelger med 

spesiell del i perioden. Generell del arrangeres sammen med Norsk Orientering. I neste periode skal 

trener 1 og trener 3 revideres og tilpasses den nye trenerløypa. Kompetanseutvalget har etablert en 

ressursgruppe bestående av Eystein Enoksen, Henning Hofstad og Veslemøy Hausen som skal legge 

rammer for den nye Trener 3-utdannelsen. De har hatt 1 møte i perioden. Det trekkes også inn andre 

ressurspersoner for å bistå i arbeidet. Arbeidet med å revidere trener 1 vil bli leder av Tonje 

Antonsen. 

Som etterutdanningstiltak på trener 2 nivå har det i perioden blitt arrangert en kompetansehelg for 

kvinner på Tjøme (september 2012). Dette for å sette fokus på å beholde kvinnelige trenere på trener 

2 nivå og høyere. Samlingen ble arrangert sammen med Sunn Jenteidrett og de forbund som står bak.  

Friidrettstrening.no har i perioden blitt revidert og presentert i en ny innpakning. Fagstoffet er i 

stor grad det samme, og i tillegg er det egne sider for trenerkursene våre, samt videoer av de ulike 

friidrettsøvelsene. Dette er en nettside som vil forsterke våre trenerkurs og som vil gjøre det lett for 

organisasjonen å finne nyttig fagstoff om trening. Prosjektleder for revideringen har vært Matias 

Lavik (praksisstudent fra NIH). 

Videregående skoler som har et utvidet tilbud om friidrett er et viktig område for å utvikle unge og 

lovende utøvere. For å få en bedre oversikt over hvilke skoler som har gode friidrettstilbud har NFIF 

samlet VGS med friidrettstilbud 12 ganger i perioden (høsten 2011 og høsten 2012). I tillegg har 

arbeidet med å lage kategorier av skoler med friidrettstilbud startet. I framtiden er det et ønske om å 

dele videregående skoler med friidrett i kategori 1, 2 og 3 basert på krav som NFIF setter til skolene.  

Det er blitt gjennomført 2 kompetansehelger i perioden (januar 2012 og januar 2013). I 2012 var 

over 150 deltakere samlet i Trondheim, mens det i 2013 var over 250 deltakere som var samlet. Kurs 

som ble gjennomført under kompetansehelgen i 2011 og 2012 er aktivitetslederkurs, trener 2-kurs, 

mediekurs, speakerskole, dommerkurs og arrangementskurs. Ung:leder har hatt samling sammen med 

kompetansehelgen i begge tilfeller. I 2013 ble også dommerseminaret en del av kompetansehelgen. 

For å øke fokuset på kompetanse i hele organisasjonen, ønsker trenerutvalget at dette skal bli et fast 

innslag i årshjulet til friidrettsforbundet. 

 

3.11  Ultraløpsutvalget 
Ultraløpsutvalget har i perioden bestått av Per Lind, Åskameratene UIL (leder), Tommy 

Kristiansen, Sharon Broadwell, SK Vidar, Geir Frykholm, Sætre IF Graabein og Olav Engen 

Ullensaker-Kisa IL. Fra november 2011 har også Marit Berg Bjerknes fungert som assosiert medlem 

av utvalget. Til friidrettstinget 2013 har ultraløpsutvalget innstilt på en økning fra 5 til 6 medlemmer – 

slik det i praksis har vært det siste året. 

2011 

2011 ble et år uten stigning i antall deltakere i norske ultraløp (679 mot 678 året før), til tross for at 

antall løp økte fra 13 til 15. Hovedårsaken til at deltagertallet stagnerte var at UltraBirken ble avlyst. 

Når det gjelder antall løpere, har vi her ikke tatt med nordmenn som har vært med i utenlandske løp. 

I EM/VM 100 km som gikk i den tradisjonsrike løypa i Winschoten i september, fikk Rita 

Nordsveen en hederlig 17. plass i VM og 8. plass i EM på tiden 8.20.33. John Henry Strupstad ble nr 

25 i VM og nr 16 i EM med 7.24.37. VM-debutanten Bjørn Tore Kronen Taranger løp på 7.35.29, 

som ga ham en 32. plass i VM og 20. plass i EM. 

EM/VM 24 timers ble avlyst, da den opprinnelige arrangøren trakk seg, og IAU ikke greide å finne 

en ny arrangør. Det er helt tydelig at IAU de siste årene har slitt med å finne arrangører som har 

økonomisk styrke til ta på seg et kostbart internasjonalt mesterskap. 

NM på 6 timers på Romerike i august ble vunnet av henholdsvis Anne Jorunn Hodne, GTI 

Stavanger og Robert Hansen, Ringerike FIK. Anne Jorunn løp 79,162 km som er det nest beste av 

noen norsk kvinneløper. Resultatet står seg også bra internasjonalt. På plassene bak henne Tok Marte 

Pedersen, Åskameratene U&IL sølv og Marit Årthun, Matre IL bronse. 
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Robert Hansen vinnerløp var 82,688 km, også et sterkt resultat. Sølv og bronse gikk til Bjørn Tore 

Kronen Taranger, FIK BFG Fana og Jon Olsen, Høybråten og Stovner. Didrik Hermansen (nå SK 

Vidar) løp 81,051 km, men var ikke påmeldt til NM, og mistet dermed en klar sølvmedalje. 

NM på 100 km, som dessverre kom altfor nær EM/VM, gikk dermed uten de norske som var med i 

Winschoten. Den store overraskelsen under NM var Didrik Hermansen fra SK Vidar, som debuterte 

på distansen. Han ledet løpet fram til det var bare et par kilometer igjen. Da ble han innhentet av 

veteranen Per Olav Bøyum (som hadde valgt å ikke delta i Winschoten), som etter en meget sterk 

avslutning kunne krysse mållinjen som Norgesmester. Tiden hans var 7.23.40, mens Hermansen tok 

sølv med 7.27.31. 

Under VM i terrengultra i irske Connemara gjorde de norske karene en kjempeinnsats og tok 

bronsemedalje i lagkonkurransen. Individuelt ble Thorbjørn Thorsen Ludvigsen fra FIK BFG Fana nr 

4. De andre to som fikk bronse var også fra BFG Fana; Sverre Morten Slethaug (10 indiv.) og Thomas 

Andersen (33 indiv.). 

Prisen som ”Årets ultraløper” gikk, etter avstemning blant landets ultraløpere, til Gjermund 

Sørstad fra IF Sturla. 

Også i 2011 har samarbeidet med Kondis og Friidrettsforbundet fungert meget greit. 

2012 

I 2012 fikk vi en sterk økning i antall deltakere i norske ultraløp, fra 679 i 2011 til 919 i 2012, en 

økning på 35 %. Antall norske løp økte til 20. Den sterke økningen i både antall løp og deltakere viser 

at interessen for denne typen utholdenhetsidrett fortsatt er stigende. Spesielt terrengultra vokser raskt i 

Norge med mange nye løp og nye utøvere.  

Hele 55 løpere kvalifiserte til Hytteplanken, et meget ettertraktet trofé satt opp av 

Ultraløpsutvalgets sponsor Hytteplan AS. For å få Hytteplanken må man fullføre minst tre 

terminfestede norske ultraløp samme sesong. 

Norge stilte med en stor og god tropp til VM på 100 km i Seregno i slutten av april. Rita 

Nordsveen, FIK Orion gjorde igjen en sterk innsats og ble nr 18 i VM og nr 8 i EM med 8.24.53. 

Blant herrene gjorde debutanten Jarle Risa, Undheim IL et meget godt løp, og med 7.01.39 tok han 

14. plass i VM og 8. plass i EM. John Henry Strupstad, FIK Ren-Eng og Per Olav Bøyum, Syril IL 

fulgte godt opp. John Henry perset seg til 7.10.00 som ga ham Henholdsvis 27. og 20. plass i VM og 

EM, med Per Olav (7.10.57) på plassen bak. Av de øvrige norske ble Bjørn Tore K. Taranger, FIK 

BFG Fana nr 34 (26), Gjermund Sørstad, IF Sturla nr 36 (28) og Runar Gilberg, SK Vidar nr 71. I 

lagkonkurransen kom Norge på en sterk 5.plass. 

Under VM 24 timers i Katowice i begynnelsen av september viste Gjermund Sørstad, IF Sturla 

hvilket potensial han har. Denne gangen fikk han det meste til å klaffe og satt ny pers med hele 

247,787 km. Det holdt til 11. plass i det sterke feltet. Peter Tubaas, Stord IL ble nr 26 med  234,251 

km og Joar Flynn Jensen, Ski IL nr 27 med 233,376 km. Lars Dørum, Spiridon LLL ble nr 34, Bjørn 

Tore Taranger, FIK BFG Fana nr 40. I lagkonkurransen ble Norge nr 8. 

NM 100 km i Malm i mai ble vunnet av Didrik Hermansen, SK Vidar (7.28.27) foran Bjørn Tore 

kronen Taranger, FIK BFG Fana (7.28.47) og Gudleik Husby, Stadsbygd (7.49.38). Norgesmester for 

kvinner ble Wenche Dørum fra Royal Sport. 

NM på 24 timers var lagt inn i «Bislett 24 Hour Indoor Challenge» med 117 deltagere totalt og 55 

deltagere i NM. Norgesmester for menn ble Bjørn Tore K. Taranger, FIK BFG Fana, som løp 245,360 

km, som var ny pers. Sølvmedaljen gikk til evigunge Lars Dørum, Spiridon LLL (231,203 km), og 

bronsen til Marius Jørgensen, Spkl Rye (211,291 km). I kvinneklassen gikk gullmedaljen til Cecilie 

Karlsen med ikke alt for sterke 177,292 km. Sølv og bronse til Anne Britt Bringedal og Hilde 

Johansen. Alle disse kvinnene representerer Romerike Ultraløperklubb. 

I Ultraløpsutvalgets kåring av ”Årets løper” – hvor ultraløperne stemmer over fem kandidater, 

nominert av utvalget – tok bergenseren Bjørn Tore Kronen Taranger en klar seier. Ultraløpsutvalgets 

”Årets hederspris” ble tildelt Trond Sjåvik for hans kjempeinnsats i noen av Europas lengste løp. 

Også i 2012 har kommunikasjonen i utvalget for det meste gått via telefon eller epost. Utvalget har 

hatt tre møter. Møtene innkalles når utvalgets medlemmer gjennom tid har drøftet aktuelle saker, som 

så blir formelt avgjort på et møte. 

Ultraløpsutvalget har utnevnt Tommy Kristiansen som hovedansvarlig for landslagene på 100 km 

og 24 timers, mens Olav Engen har hovedansvaret for landslaget i terrengultra.  
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Samarbeidet med både Kondis og Friidrettsforbundet har også i 2012 vært meget positivt. 

Ultraløpsutvalget har i perioden bestått av Per Lind (leder), Tommy Kristiansen, Sharon 

Broadwell, Geir Frykholm og Olav Engen. Fra november 2011 har også Marit Berg Bjerknes fungert 

som assosiert medlem av utvalget. Til friidrettstinget 2013 har ultraløpsutvalget innstilt på en økning 

fra 5 til 6 medlemmer – slik det i praksis har vært det siste året. 

 

3.12  Veteranutvalget 
Fra starten på perioden og frem til sommeren 2011 bestod utvalget av Knut Henrik Skramstad, 

Tønsberg FIK (leder), Knut Alme, Oslo Politis IL, Inger Austbø, Kongsberg IF, Ole Peter Bergaust, 

Veldre IL, Kjell Fossen, IK Fri Arthur Lillefosse, TIF Viking, Grete Rivenes, Gjøvik FIK og Kjartan 

Sølvberg, Sandefjord TIF. 

Utvalget ble så reorganisert og supplert, samtidig som det fikk nærmere organisatorisk tilknytning 

til forbundet. Det nye utvalget kom til å bestå av Kjell Fossen, IL Fri (leder), Knut Alme, Oslo Politis 

IL, Torrey Enoksen, Lyngdal IL, Erna Inger Fosse, FIL AKS-77, Stein Fossen, IL Fri, Arthur 

Lillefosse, TIF Viking, Harald Nygård, FIL AKS-77, Grete Rivenes, Gjøvik FIK og Kalle Glomsaker, 

Mandal og Halse IL (sentralstyrets representant). 

Legitimering 

Veteranfriidrett er utviklende fysisk og intellektuell aktivitet i de tre tidsdimensjonene - fortid, 

nåtid og fremtid. Friidrett skal være et livslangt løp for alle aldersgrupper. Veteranenes brede, rike og 

reflekterte erfaringsbakgrunn skal komme de yngre aldersgruppene og lagene til gode. 

Friidrettsarenaene er en av de viktigste møteplassene der unge og eldre kan komme i kontakt med 

hverandre, og der veteranene kan fungere som mentorer og gi viktige etiske og moralske korrektiv. 

Medlemmene har sine klart definerte arbeidsområder (jfr. hjemmesiden), men arbeider også på 

tvers av innsatsområdene. Leder koordinerer virksomheten og har et overordnet ansvar. Av praktiske 

og økonomiske grunner har kontakten mellom medlemmene i stor grad vært basert på mail og telefon, 

i tillegg til de 2-3 større årlige møtene og en del mindre formelle møter knyttet opp mot de store 

mesterskapene. Vi vil legge opp til økt møtefrekvens i neste tingperiode, innenfor de rammer som 

økonomien setter. 

Terminlisten 

Det har vært en bevisst politikk å spre NM-arrangementene utover til de forskjellige landsdelene, 

men enkelte lag og kretser prioriterer veteranarrangementene lavt. Et norgesmesterskap 

(hovedmesterskap) kan være svært arbeidskrevende, men kan også gi et svært godt økonomisk utbytte. 

En stor del av leders tid går med til å finne arrangører til de mange norgesmesterskapene. 

Hovedmesterskapet gikk i 2011 i Drammen og i 2012 i Stavanger, med hhv. IF Hellas og GTI som 

arrangører. Gloppen FIL har tatt på seg arrangementet i 2013. Moss IL vil stå som arrangør for 

nordisk mesterskap i juni 2013. 

Med de nye hallene er det blitt lettere å finne arrangører til NM innendørs (Hallmesterskapet). I 

2012 tok Veteranutvalget initiativet til å få Hallmesterskapet lagt til den nye Leikvanghallen i Åsane 

(Bergen). De fire samarbeidslagene FIL AKS-77, IL Fri, Laksevåg TIL og Osterøy IL stod for et av 

tidenes hittil største veteran-NM innendørs. I 2013 er det Haugesunds tur i en tilnærmet lik hall. 

Internasjonalt er det Nordisk mesterskap, EM og VM (innendørs og utendørs) som er mest besøkte. 

EM innendørs ble arrangert i Gent (Belgia) i 2011 og VM innendørs i Jyväskylä (Finland) i 2012. 

Utendørs var VM lagt til Sacramento (USA) i 2011 og EM til Zittau (Tyskland), Hradek (Tsjekkia) og 

Bogatynia (Polen) i 2012. Nordisk utendørs gikk i finske Lappeenranta i 2011. 

Utvalget hjelper til med reiseinfo, men tendensen er at de fleste ordner seg selv. Til VM i Brasil i 

oktober 2013, legger vi imidlertid opp til en større fellesreise. 

Veteranene er representert i alle de store mesterskapene, og enkelte hevder seg helt i toppen. 

Medaljene (g-s-b) fordelte seg slik: Gent: 4-8-9, Sacramento: 10-2-9, Zittau: 12-7-11, Jyväskylä: 5-11-

9, Lappeenranta: 41-31-20. Like viktig er imidlertid breddeperspektivet. 

Statistikk 

Friidrett er en målbar idrett som er avhengig god og oppdatert statistikk. Statistikken legges ut på 

NFIFs hjemmeside, i likhet med resultatene fra veteranseriene. Begge deler har en betydelig 

motiverende funksjon, og gir viktige føringer innover mot ledere og enkeltutøvere. 
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Reglement og retningslinjer 

Det formelle grunnlaget for de norske mesterskapene er nedfelt i Reglement og retningslinjer, som 

blir fortløpende ajourført. I tillegg utarbeider utvalget erfaringsbaserte arrangementsnotater til hjelp 

for nye arrangører. Likeledes hjelper utvalget til med å finne en teknisk delegert og en offisiell 

representant til mesterskapene. 

Doping 

Veteranutvalget er naturlig nok opptatt av friidrettens etiske og moralske dimensjon. I 2009 gikk vi 

inn for å øke strafferammen fra 2 til 4 år for kriminell aktivitet, og fikk god støtte av Danmark. 

Forslaget fikk mange stemmer, men ble nedstemt i WMAs generalforsamling i Lahti. Det som har 

skjedd siden, skulle tilsi at behovet for klare og kompromissløse holdninger alltid bør være en viktig 

del av lederes og utøveres arbeid. Veteranfriidrettens forbildefunksjon er udiskutabel. 

Anleggene 

Friidrettens klassiske fundament er de tre øvelseskategoriene løp, hopp og kast på bane. Forsvinner 

anleggene, må friidretten omdefineres. De lange kastene, der vi i første rekke har hevdet oss utenfor 

landets grenser, er spesielt utsatt for sviktende rekruttering. Veteranutvalget har derfor gått inn i 

kunstgress- (plastgress-) problematikken, og skulle ønske at forbundet hadde en klarere definert og 

artikulert politikk på dette feltet. I forhandlinger om fellesanleggene, der motparten ofte er sterkere og 

kvantitativt større idretter, sier vi oss altfor ofte fornøyd med noen få løpebaner med fast dekke og 

ofrer de lange kastene. 

Rekruttering 

I erkjennelse av friidrettens store betydning for den fysiske og intellektuelle utvikling i alle 

aldersgrupper, ser utvalget det som en viktig oppgave å arbeide for å aktivisere folk i alle aldre. 

Folkehelseperspektivet står sentralt, og vi vil legge vekt på en moderat fysisk utfoldelse i 

aldringsprosessen. Veteranutvalget stimulerer til etablering av treningsgrupper i og på tvers av lagene. 

Tilslutningen til veteranfriidretten går i bølger. Den er ofte avhengig av driftige enkeltpersoner 

eller vennegrupper. Vi ser også at nærheten til større arrangementer har en positiv effekt. 

Rekrutteringen til veteranfriidretten må hovedsakelig skje i lagene, og ut fra en personlig erkjennelse 

av de mange positive ringvirkningene en slik idrett har. For tiden står veteranfriidretten sterkest på 

Vestlandet og Sør-Østlandet. Aldersmessig gjør klassene over 50 år seg mest gjeldende. 

Trenger vi veteranfriidretten? 

Veteranfriidretten er viktig når man skal argumentere for friidrettens berettigelse. Nøkternt sett er 

det veteranene som utgjør kjernen i lagene. Vi finner dem som administratorer, funksjonærer, trenere, 

pengeinnsamlere og mentorer for unge og gamle. Veteranutvalget vil hevde at de er selve 

kontinuiteten og garantien for de verdier friidretten forvalter. 

Veteranutvalget vil i neste tingperiode fortsette arbeidet for at hvert lag etablerer veterangrupper 

som kan bidra til å støtte og utvikle lagene. 

 

4. Styrets konklusjon 
Norsk friidrett har hatt fremgang i alle årene siden 2003. Årene 2011 og 2012 ble bevis på dette. 

Idrettslig har våre utøvere oppnådd flotte resultater de siste 2 årene, i 2011 merket vi oss spesielt at 

vårt landslag igjen kvalifiserte seg til den europeiske Superligaen i 2013. En stor prestasjon, nå 

gjelder det å holde plassen i Gateshead i juni. Individuelt rager Andreas Thorkildsens sølvmedalje fra 

VM høyest, men også Jaysuma Saidy Ndure sin 4. plass på 200m og Ingvill Måkestad Bovim sin 

6.plass på 1500 var meget imponerende prestasjoner. 

I EM U23 forbauset Sindre Buraas med gull på 5000m og Sondre Norstad Moen med gull på 

10000m hele friidretts-Europa, også Fredrik Amundgaard var glimrende med sin 3.plass i diskos. I 

EM junior hadde vi en stor tropp, sølvmedaljer både til Isabelle Pedersen og Thomas Solberg Eide var 

flotte prestasjoner. I EM terrengløp tok vårt lag gull i klassen U23, noe vi er meget stolte av. 2011 var 

også året da Runar Steinstad vant sølv i VM for funksjonshemmede. 

2012 var nok et godt idrettslig år selv om Andreas Thorkildsen for første gang siden 2003 ble uten 

medalje i mesterskapene. Men nye utøvere var klare til å slå igjennom internasjonalt. 



16.02.2013 

Side 46 av 87    

 

EM i Helsingfors var det første EM i et olympisk år, og der var det meget god innsats av våre 

utøvere, 3.plasser til Margrethe Renstrøm (lengde) og Jaysuma Saidy Ndure (100m), 2. plass til Tonje 

Angelsen i høyde og gull til Henrik Ingebrigtsen på 1500m! 

De Olympiske Leker i London ble de første leker uten norsk medalje siden 1992, men igjen gjorde 

spesielt Henrik Ingebrigtsen solid innsats på 1500m, 5.plass og norsk rekord. Runar Steinstad tok 

sølvmedalje i Paralympics, og Trude Raad vant diskos i døve-VM, begge meget store prestasjoner. 

Ezinne Okparaebo var beste europeer med ny norsk rekord på 11.10 på 100m, 9. beste tid i alt, 

Jaysuma Saidy Ndure var 3.beste europeiske sprinter, men nådde ikke finaler som han og vi hadde 

håpet på. 

Tinestafetten fortsatte suksessen i 2011, deltager nummer 1 million var med, imponerende! Dette 

er et arrangement vi er stolte av, og det betyr veldig mye for norsk friidrett. Vi opplever også at 

tilstrømningen av barn og ungdom til friidretten fortsetter, og at mange klubber faktisk ikke har 

kapasitet til å ta inn flere medlemmer nå. Dette gjør at vi har lagt vekt på å utdanne flere 

aktivitetsledere i perioden. 

Det ble åpnet nye flotte haller i tingperioden; Steinkjer, Bergen, Sandnes og Haugesund. Dette tror 

vi er av avgjørende betydning for at norsk friidrett skal fortsette fremgangen. Også en rekke nye 

utendørsanlegg med fast dekke er blitt åpnet, moderne anlegg er viktig for at dagens ungdom skal 

begynne med friidrett. Og vi ser med glede frem til åpningen av nye haller i Bærum og Ulsteinvik i 

2013.  

Det første «Ung:leder» prosjektet ble avsluttet i januar 2012, med 100 nyutdannede, stolte 

ungdommer som vår idrett kommer til å ha stor glede av i årene som kommer. Og meget gledelig er 

det at Gjensidigestiftelsen har gitt oss midler til å fortsette med «Ung: leder» de neste 3 årene. Dette 

betyr mange nye frivillige til vår idrett. 

Styret har i perioden hatt saker som har vært utfordrende for organisasjonens omdømmebygging. 

Styret har med utgangspunkt i gjeldende lover og regler, tatt de grep som er mulige for at Norsk 

Friidrett skal være en dopingfri idrett med 0-toleranse på dette området. 

Økonomien er fortsatt god, vi har i tingperioden måtte bruke av egenkapitalen for å holde 

aktivitetene våre oppe. Ser vi på tallene så er budsjettet for 2013 ca 8 millioner høyere enn i 2011. 

Våre sponsorer med DNB i spissen har alle fornyet sine kontrakter (Puma er skiftet ut med Craft, 

NCC med PEAB), og dette gir oss en godt økonomisk plattform for neste periode. 

Styret vil fortsatt arbeide for at rammebetingelsene for norsk friidrett blir bedre og flere får 

muligheten til å oppleve at morsomt og givende å være med i friidrett. 

Styret vil få takke alle våre ansatte, på forbundskontoret og i kretsene for stor og god innsats i 

tingperioden. 

Til slutt vil vi rette en stor takk til alle de frivillige trenere, dommere og ledere i klubber og kretser 

i hele landet. Dere legger ned hver dag et stort og uegennyttig arbeid for friidretten. Uten denne 

innsatsen hadde vi ikke hatt den fremgangen norsk friidrett har. 

 

5. Vedlegg til styrets beretning 
Gullmedaljen for aktiv idrett 

Gullmedaljen for aktiv idrett for 2011 ble tildelt Christina Vukicevic, Ski IL 

Gullmedaljen for aktiv idrett for 2012 ble tildelt Ingvild Måkestad Bovim, IL Gular 

Fortjenestemedaljen for administrativ innsats. 

Kongepokalene 

Kongepokalene ble i 2011 tildelt Andreas Thorkildsen, Kristiansands IF og Mona Holm IK Tjalve 

Kongepokalene ble i 2012 tildelt Jaysuma Saidu Ndure, IL i BUL og Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett 

Fortjenestediplomer i perioden 

Tore R. Olsen, Ullensaker/Kisa IL 

Bjørnar Tollefsen, Aurskog-Høland FIL 

Helge Velure, Ullensaker/Kisa IL 

Kari Wang, Ski IL 

Petter Wessel, Nittedal IL 

Ole Kr. Wiig, Ullensaker/Kisa IL 

Trude Aaltvedt, Minerva IS 
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Jon Muggerud, Modum FIK 

Nils Julius Olsen, Ringerike FIK 

Odd Grønli, IF Sturla 

Ivar Andre Langhelle, IL Fri 

Ulf Reffsgård, Fredrikstad IF 

Erkjentlighetsbevis i perioden 

Arvid Kristiansen, Sund IL 

Kristin Hunstad, Bodø FIK 

Mari Bjone, IL i BUL 

Anne-Sophie Hunstad, Nidelv IL 

Aktiv innsats 2011 
VM funksjonshemmede, New Zealand, Australia 

Runar Steinstad, Runar nr. 2 i spyd 44.39 

E-cup klubblag San Vittore, Italia 

SK Vidar damelag nr. 12. 

På laget løp: Christina Bus Holth, Fride Vullum-Buer, Ingeborg Haugli, Jessica Gunnarsson, 

Silje Bæra Hørthe. 

IK Tjalve herrelag nr. 5 

Alem Woldu nr. 15, Hans Kristian Fløystad nr. 23, Asbjørn Persen nr. 27, Håkon Brox nr. 30, 

Audun Nordtveit nr.33 og Jan Christian Kaltenborn nr. 78. 

Innendørslandskamp mot Sverige og Finland i Tampere, Finland 

Menn: 

60 m: Jaysuma Saidy Ndure, BUL (1) 6.69, Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer (5) 6.90 

200 m: Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer (5) 21.67, Per Magnus Solli, Nesbyen (6) 21.78 

400 m: Mauritz Kåshagen, Moelven (3) 48.76, Lars Erik Sæther, Steinkjer (5) 49.09 

800 m: Thomas Roth, Ull/Kisa (1) 1.49.54, Jørgen Hasle Johansen, Norna Salhus (6) 1.51.64 

1500 m: Thomas Solberg Eide, Haugesund (5) 3.48.24, Vidar Dahle, Gular (6) 3.56.15 

3000 m: Joachim Brøndbo, Steinkjer (4) 8.50.34, Ola Sakshaug, Selsbakk  (6) 8.52.42 

60 m hekk: Vladimir Vukicevic, Ski (2) 7.95, Eivind Stavang, Florø (5) 8.13 

300 m hekk: Andreas Totsås, SK Vidar (2) 36.71, Øyvind Strømmen Kjerpeset, Florø (6) 37.56 

Høyde: Kristoffer Nilsen, BUL (5) 2.17, Christian Bøe Helland, Norna Salhus (6) 2.10 

Stav: Kim Nes Leirvik, Florø (5) 4.65, Eirik G. Dolve, Fri (6) 4.50 

Lengde: Jonas Mögenburg, Tyrving (7) 7.37, Rune Augdal, Trondheim (8) 7.05 

Tresteg: Sindre Almsengen, Norna Salhus (3) 15.49, Vetle Utsi Onstad, Tjalve (4) 15.12 

Kule: Stian Andersen, Urædd (3) 17.20, Idar Grøneng Havn, Florø (6) 16.17 

4 x 300 m stafett: Andres Totsås, SK Vidar, Carl Emil Kåshagen, Moelven, Mauritz Kåshagen og Lars Eric 

Sæther, Steinkjer (3) 2.20.61 

Sluttstillingen: Sverige 115p, Finland 114p, Norge 68 p. 

Kvinner: 

60 m: Ezinne Okparaebo, BUL (1) 7.31, Marte Jørgensen, Tjalve (6) 7.80 

200 m: Nina Brandt, Steinkjer (4) 24.73, Julie Andrea Håskjold, Trondheim Friidrett (6) 25.23 

400 m: Line Kloster, SK Vidar (2) 54.46, Benedicte Hauge, KIF (5) 55.91 

800 m: Cecilie B. Isern, Tjalve (5) 2.12.82, Veslemøy Hausken, Tjalve (6) 2.24.79 

1500 m: Sigrid Jervell Våg, Strindheim (5) 4.42.87, Eira Jensen, Sortland (6) 4.52.30 

3000 m: Ida Østerås, Verdal (5) 10.00.54, Ingeborg Kristine Lind, Gular (6) 10.17.66 

60 m h: Christina Vukicevic, Ski (1) 7.92, Isabelle Pedersen, Norna Salhus (4) 8.38 

300 m h: Stine Tomb, SK Vidar (1) 40.09, Hege Vold, Gjesdal (6) 43.89 

Høyde: Tonje Angelsen, Trondheim (2) 1.88, Øyunn Grindem, Tjalve (3) 1.88 

Stav: Cathrine Larsåsen, BUL (3) 4.25, Julie Farseth Berg, BUL (6) 3.35 

Lengde: Oda Utsi Onstad, Fagernes (3) 6.24, Margrete Renstrøm, Tjalve (4) 5.93 

Tresteg: Inger Anne Frøysedal, Tjalve (1) 13.57, Mia Haave, Tyrving (6) 12.31 

Kule: Silje Disserud, Sandvin (5) 13.13, Camilla Rønning, Nittedal (6) 13.01 

4x300 m: Nina Brandt, Steinkjer, Hege Vold, Gjesdal, Line Kloster, SK Vidar, 

Stine Tomb, SK Vidar (2) 2.35.39 

Sluttstillingen: Sverige 119p, Finland 96p, Norge 83p. 

EM i Paris, Frankrike 

Ezinne Okparaebo, BUL 60 m nr. 3 i finale med 7.20, nr. 3 i semifinale 7.20 og nr. 1 i forsøk med 7.21 

Christina Vukicevic, Ski 60 m hekk nr. 3 i finale med 7.83, nr. 2 i semifinale 7.93 og nr. 1 i forsøk med 7.95 

Isabelle Pedersen, Norna Salhus 60 m hekk nr. 6 i forsøk og utslått med 8.38 (totalt nr. 21) 
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Øyunn Grindem, Tjalve høyde nr. 16 i kvalifisering og utslått med 1.85 

Stine Kufaas, BUL høyde nr. 12 i kvalifisering og utslått med 1.89 

Tonje Angelsen, Trondheim høyde nr. 10 i kvalifisering og utslått med 1.92 

Inger Anne Frøysedal, Tjalve tresteg nr. 19 i kvalifisering og utslått med 13.11 

Cathrine Larsåsen, BUL stav nr. 17 i kvalifisering og utslått med 4.15 

Ida Marcussen, Våg mangekamp nr. 11 med 4.283 

Ingvill Måkestad Bovim, Gular 800 m nr.5 i heatet og utslått med 4.12.13 (totalt nr. 11) 

Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes 3000 m nr. 8 i heatet og utslått med 8.11.63 (totalt nr. 21) 

Thomas Roth, Ull/Kisa 800 m nr. 4 i heatet og utslått med 1.51.91 (totalt nr. 21) 

VM terrengløp, Punta Umbria, Spania 

Sindre Buraas, SK Vidar nr. 26 

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar nr. 36 

Lars E. Malde, Skjalg nr. 94 

Dabaya Badhaso, Skjalg nr. 55 

Hans Kristian Fløystad, Tjalve nr. 101 

Laget ble totalt nr. 12 sammenlagt (de 4 beste plassifrene sammenlagt) 

European Winter Throwing, Sofia Bulgaria  

Magnus Berntsen, SK Vidar diskos nr. 8 (U23) med 55.24 

Eivind Henriksen, Tjalve slegge nr. 2 (U23) med 72.37 

Mona Holm, Tjalve slegge nr. 13 med 63.06 

Grete Etholm, Tjalve diskos nr. 17 med 48.73 

Katja Vangsnes, SK Vidar slegge nr. 16 med 59.38 (senior klassen) 

Trude Raad, Gloppen slegge nr. 16 (U23) med 54.98 

10000 Nordic Challenge, Selfoss Island 

Eirik Gramstad, SK Vidar nr. 5 med 30.41.62 

Hilde Aasheim, Osterøy nr. 4 med 36.26.84  

European Race Walking Cup, Portugal 

Trond Nymark, TIF Viking brøt 

European cup 10000 m Bislett, Oslo 

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar nr. 5 med 28.43.90 

Sindre Buraas, SK Vidar nr. 7 med 28.56.46 

Asbjørn Ellefsen Persen, IK Tjalve nr. 35 med 31.48.78 

Christina Bus Holth, SK Vidar nr. 25 med 34.15.31 

Nordisk mesterskap mangekamp, Sipoo, Finland 

Kvinner U18: 

Guro Forbord Andersen, Kristiansands IF - DNF 

Anne Engen Andersen, Frol nr. 4 med 4886 poeng 

U20: 

Frida Thorsås, Urædd nr. 1 med 5244 poeng 

Eline Breilid, Kristiansands IF nr. 9 med 4746 poeng 

Martine Bye, Ogndal nr. 11 med 4414 poeng 

Menn U18: 

Philip Bay Andersen, Kristiansands IF nr. 6 med 5990 poeng 

U20: 

Martin Roe, Fri nr. 1 med 7386 poeng 

European Team Championships, Izmir, Tyrkia (1st League) 

Menn: 

100 m:Jaysuma Saidy Ndure, BUL, 10.19 (1.plass) 

200 m: Jaysuma Saidy Ndure, BUL 20.32 (1. plass) 

400 m: Andreas Roth, Ull/Kisa 49.06 (12. plass) 

800 m: Håkon Mushom, Lyngdal 1.52.31 (8.plass) 

1500 m: Thomas Solberg Eide, Haugesund 4.01.86 (3.plass) 

3000 m: Hans Kristian Fløystad, Tjalve 8.12.26 (6.plass) 

5000 m: Sondre Nordstad Moen,SK Vidar 14.03.25 (2. plass) 

110 m hekk: Eivind Stavang, Florø 14.68 (11.plass) 

400 m hekk: Andreas Totsaas, SK Vidar 55.13 (11.plass) 

3000 m hinder: Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes 8.46.70 (3.plass) 

4 x 100 m stafett: Thomas Wiborg, Herkules, Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer, 

Philip Bjørnå Berntsen, Tjalve og Jaysuma Saidy Ndure, BUL - 39.96 (6.plass) 
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4 x 400 m stafett: Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer, Sondre Nyvold Lid, Molde/Olymp, 

Per Magne Florvåg,Sandnes og Andreas Roth, Ull/Kisa - 3.14.18 (12. plass) 

Høyde: Kristoffer Nilsen, BUL 2.10 (8. plass) 

Stav: Per Magne Florvåg, Sandnes 4.60 (6. plass) 

Lengde: Jonas Møgenburg, Tyrving 7.41 (6. plass) 

Tresteg: Sindre Almsengen, Norna Salhus 15.57 (3.plass) 

Kule: Stian Andersen, Urædd 17.24 (8.plass) 

Diskos: Magnus Røsholm Berntsen, SK Vidar 54.91 (8.plass) 

Slegge: Eivind Henriksen, Tjalve 73.35 (3.plass) 

Spyd: Paul Redford, Nittedal 67.55 (11.plass) 

Kvinner: 

100 m: Ezinne Okparaebo, BUL 11.48 (1. plass) 

200 m: Ezinne Okparaebo, BUL 23.43 (3.plass) 

400 m: Line Kloster, SK Vidar 53.48 (7.plass) 

800 m: Ingvill Måkestad Bovim, Gular 2.02.64 (4.plass) 

1500 m: Ingvill Måkestad Bovim, Gular 4.25.92 (1.plass) 

3000 m: Runa Skrove Falch, Steinkjer 9.49.44 (11.plass) 

5000 m: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar 15.44.92 (2.plass) * 

100 m hekk: Christina Vukicevic, Ski 12.87 (1.plass) 

400 m hekk: Stine Tomb, SK Vidar 56.38 (2. plass) 

3000 m hinder: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar 9.46.07 (2.plass) 

4x100 m stafett: Siri Eritsland, SK Vidar, Mari G. Brubak, Malvik, Ezinne Okparaebo, BUL, Tara Marie Norum, 

Steinkjer – 47.09 (10.plass) 

4x400 m stafett: Line Kloster, SK Vidar, Tara Marie Norum, Steinkjer, Benedicte Hauge, Kristiansands IF, Stine 

Tomb, SK Vidar – 3.36.25 (5.plass) 

Høyde: Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett 1.89 (3.plass) 

Stav: Cathrine Larsåsen, BUL 4.15 (3.plass) 

Lengde: Margrethe Renstrøm, IK Tjalve 6.32 (5.plass) 

Tresteg: Stine Kufaas, BUL 12.91 (8.plass) 

Kule: Kristin Sundsteigen, Tyrving 13.81 (10.plass) 

Diskos: Grete Etholm, Tjalve 53.47 (6.plass) 

Slegge: Katja Vangsnes, SK Vidar 58.10 (8.plass) 

Spyd: Ingeborg Rønningen, Ski 48.19 (9.plass). 

*i mesterskapet ble Karoline nr. 3, men tyrkisk løper som vant ble tatt for doping i etterkant, dermed rykket 

Karoline fra 3. til 2. plass. Sluttsummene nedenfor er ikke endret. 

Norge ble nr. 3 sammenlagt og rykket opp i superleague. 

Tyrkia 329.0, Hellas 307.5, Norge 290.0, Romania 282.5, Nederland 278.0, Ungarn 265.0, Sveits 251.5, 

Finland, 248.0, Belgia 245.5, Irland 224.5, Slovenia 200.5, Croatia 178.0 

E-cup mangekamp kvinner, Bressanone, Italia 

Lene Secher Myrmel, Fri 5100 poeng nr. 22 

E-cup mangekamp menn, Ribeira Brava, Portugal 

Hans Olav Uldal, Sandnes 7093 poeng nr. 5 

Martin Roe, Fri  6703 poeng nr. 7 

EM motbakkeløp Bursa, Tyrkia 

Menn senior: 

Torstein Tengsareid, Skjalg nr. 51 

Øystein Sylta, SK Vidar nr. 21 

Øyvind Heiberg, IK Tjalvenr. 38 

Laget ble nr. 11 sammenlagt 

Menn junior: 

Gaute Kvåle, Røldal nr. 12 

Tommy Haga, Sandnes nr. 19 

Kvinner senior: 

May Britt Buer, IL Gular nr. 22 

Kjersti Karoline Danielsen, SK Vidar nr. 13 

Kirsten Marathon Melkevik, BFG Fana nr. 9 

Laget ble nr. 4 sammenlagt 

U18 VM Lille, Frankrike 

Daniel Engen Laurtitzen, Moss, medleystafett + 100 m nr. 5 med 11.07 og utslått 
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Henrik Overvåg, Dimna, medleystafett + 100 m nr. 4 med 11.05 og utslått 

Sondre Nyvold Lid, Molde Olymp, medleystafett + 200 m nr 4 med 22.14 og utslått 

Medleystafett: Daniel Engen Lauritzen, Moss, Henrik Overvåg Dimna, Jørgen Kåshagen, Moelven, Sondre 

Nyvold Lid, Molde Olymp – 1.56.43 nr. 3 og utslått 

Jørgen Kåshagen, Moelven, medleystafett 

Roald Frøskeland, Åmøy og Grønøy, 800 m nr. 4 med 1.54.27 og utslått 

Eirik Bråten Richenberg, Lillehammer, 2000 m hinder nr. 24 med 6.08.81og utslått 

Magnus Hannevig Pettersen, Sturla, 2000 m hinder nr. 28 med 6.13.40 og utslått 

Markus Loftås, Osterøy, 400 m hekk nr. 7 med 54.10 og utslått 

Eirik Greibrokk  Dolve, Fri stav ikke resultat 

Gardar J. Fridriksson, Fredrikstad IF, spyd 64.14 nr. 20 og utslått 

Vilde Svortevik, Laksevåg 400 m hekk nr. 6 med 62.16 og utslått 

Frida Berge, Gular, 1500 m nr. 9 med 4.31.61 utslått 

Thea Krokan Murud, Lillehammer 3000 m nr. 14 med 9.58.41 

Camilla L. Rønning, Nittedal kule nr.16 med 13.10 og utslått 

Mona Ekroll Jaidi, Norna Salhus, slegge og diskos. Diskos nr. 28 med 43.21 og utslått 

Slegge nr. 19 med 50.32 og utslått 

Ingeborg S. Rønningen, Ski, spyd nr. 27 med 42.59 og utslått 

Frida Thorsas, Urædd, 7-kamp nr. 6 med 5305 utslått 

Anne Engen Andersen, Frol 7-kamp nr. 18 med 4797 

Ane Dahlen, Tyrving, spyd nr. 26 med 44.14 og utslått 

EM U23 Ostrava, Tsjekkoslovakia 

Hans Kristian Fløystad, IK Tjalve 1500 m med 3.46.36 nr. 10 og utslått 

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes 1500 m med 3.51.99 nr. 13 og utslått 

Sindre Buraas, SK Vidar 5000 med 14.22.69 nr. 1 

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar 10000 m med 28.41.66 nr. 1 

Lars Erik Malde, IL Skjag 5000 med 14.44.91 nr. 20 

Tom Erling Kårbø, Stord IL 3000 m hinder. Forsøk nr. 1 med 8.42.40. Finale nr. 8 med 8.46.96 

Vladimir Vukicevic, Ski IL 110 m hekk. Finale nr. 7 med 13.90. Forsøk nr. 4 med 14.16, semifinale nr. 4 med 

13.89 

Anders Erlend Idås, Horten FIK 400 m hekk med 52.07 og utslått i forsøk 

Ivan Kristoffer Nilsen, IL i BUL høyde med 2.08 og utslått i kvalifisering 

Jonas Møgenborg, IL Tyrving lengde med 7.20 og utslått i kvalifisering 

Fredrik Amundgård, IL Tyrving diskos nr. 3 med 59.42. Kvalifisering nr. 11 med 57.06 

Magnus Røsholm Berntsen, SK Vidar diskos med 55.42 og utslått i kvalifisering 

Eivind Henriksen, IK Tjalve slegge nr. 12 i finalen med 69.89. Kvalifisering nr. 11 med 69.15 

Folake Akinyemi, SK Vidar 100 og 200 m. Startet ikke på 200 m. 

11.67 i forsøk nr. 2, i semifinalen nr. 5 med 11.77. 

Benedicte Hauge, Kristiansands IF 400 m og 4 x 400 m stafett. 

Individuelt 400 m nr. 7 i heat og utslått med 54.71 

Line Kloster, SK Vidar 400 m og 4 x 400 m stafett. 

Individuelt 400 m nr. 3 i forsøk med 53.51 og nr. 7 i finalen med 54.18. 

Martine Eikemo Borge, BFG Fana 4 x 400 m stafett 

Tara Marie Norum, Steinkjer FIK 4 x 400 m stafett 

Julie B. Falkanger, Trondheim Friidrett, 4 x 400 m stafett 

Stafettlaget ble nr. 7 i forsøk med 3.40.10 og utslått (Hauge, Norum, Borge og Falkanger). 

Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar 5000 m og 3000 m hinder. Startet ikke på 5000 m. 

Forsøk 9.56.23 og nr. 2, men startet ikke i finalen grunnet skade. 

Runa Skrove Falch, Steinkjer FIK 5000 m med 17.50.90 nr. 16 

Tale Øring, Minerva IS 100 m hekk med 13.89 nr.6 i forsøk og utslått. 

Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett, høyde nr. 4 i finalen med 1.92. 1.84 i kvalifiseringen nr. 6 

Katarina Mögenburg, IL Tyrving høyde med 1.77 nr. 19 og utslått i kvalifiseringen 

Oda Utsi Onstad, Fagernes IL, lengde nr. 11 i finalen med 6.01. 6.12 i kvalifiseringen og nr. 11 

Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve tresteg med 12.82 og nr. 16 og utslått i kvalifiseringen 

Trude Raad, Gloppen FIL, slegge og diskos. Stilte ikke i diskos. 

Nr. 10 i finalen med 62.73. I kvalifiseringen nr. 7 med 63.43. 

Katja Vangsnes, Sk Vidar slegge med 60.19 nr. 17 i kvalifiseringen og utslått. 

Marte Aaltvedt, Minerva IS, spyd med 48.79 nr. 20 i kvalifiseringen og utslått. 

EM U20 Tallinn, Estland 
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Thea Krokan Murud, Lillehammer 3000 m med 10.04.41 nr. 9  

Isabelle Pedersen, Norna Salhus 100 m hekk nr. 2 i finalen med 13.37. Forsøk nr. 1 med 13.59, semifinale nr. 1 

med 13.42 

Eline Breilid, Kristiansand 100 m hekk med 14.77 nr. 6 i forsøk og utslått 

Agathe Holtan Wathne, Fri 100 m hekk med 14.43 nr. 6 i forsøk og utslått 

Solveig Fredriksen, Norna Salhus, diskos med 43.24 nr. 15 og utslått i kvalifisering 

Marte Rygg Årdal, Brodd, slegge nr. 7 i finalen med 59.49. I kvalifisering 58.62 nr. 9 og videre. 

Ingeborg Sverdrup Rønningen, Ski, spyd med 39.31 nr. 22 og utslått i kvalifisering 

Mona Ekroll Jaidi, Norna Salhus spyd med 40.39 nr. 21 og utslått i kvalifisering 

Frida Thorsås, Urædd, sjukamp med 5071 og nr. 18. 

Thomas Solberg Eide, Haugesund 800 og 1500 m. Stilte ikke på 800. 

Nr. 2 i finale med 3.44.70. Nr. 1 i forsøk med 3.50.88. 

Fililp Ingebrigtsen, Sandnes, 800 m med 1.54.20 nr. 7 i heat og utslått 

Håkon Mushom, Lyngdal 800 m med 1.54.22 nr. 6 i heat og utslått 

Ferdinand Kvan Edman, Sturla 1500 m med 3.53.nr. 13 i heat og utslått 

Per Magne Florvåg, Sandnes 110 m hekk med 14.50 nr. 4 i heat. Startet ikke i finalen. 

Marius Bakken Støle, Sandnes 400 m hekk med 54.22 nr. 7 og utslått i forsøket. 

Kjetil Røste Ringen, Brandbu slegge med 63.14 nr. 25 i kvalifiseringen og utslått. 

Gardar Fridriksson, Fredrikstad, spyd med 56.19 nr. 26 i kvalifiseringen og utslått 

Størk A. Lien, Stjørdal, spyd med 62.90 nr. 23 i kvalifiseringen og utslått 

Martin Roe, Fri tikamp nr. 7 med 7618 poeng 

VM Daegu, Sør Korea 

Andreas Thorkildsen, Kristiansand spyd nr. 2 i finale med 84.78. Kvalifisering 81.83 nr. 7 

Trond Nymark, Viking, 50 km gang nr. 17 med 3.54.26 

Urige Buta, Haugesund, maraton nr. 32 med 2.20.16 

Eivind Henriksen, Tjalve slegge nr. 24 og utslått med 71.27 

Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes 3000 m hinder nr. 11 på 8.39.85 og utslått 

Jaysuma Saidy Ndure, BUL, 100 m nr. 4 i finalen med 19.95. Forsøk 20.65 nr. 1, semifinale nr. 2 på 20.50. 200 

m: nr.1 i forsøk med 20.65, nr. 5 i semifinale med 10.21 og utslått 

Ida Marcussen, IK Våg, 7-kamp nr. 20 med 5911 poeng 

Stine Tomb, SK Vidar 400 m hekk nr. 6 med 57.51 og utslått i forsøk 

Ingvill Måkestad Bovim, Gular 1500 m. Finale nr. 6 i finalen med 4.06.85. Forsøk nr. 8 i heatet 4.08.26, 

semifinale nr. 4 med 4.08.03. 

Ezinne Okparaebo, BUL, 100 m. Nr. 3 i forsøk på 11.21, nr. 4 i semifinae på 11.48 og utslått. 

Tonje Angelsen, Trondheim høyde nr. 23 på 1.85 og utslått i kvalifisering. 

Mona Holm, Tjalve, slegge nr. 20 med 67.16 og utslått i kvalifisering. 

Cathrine Larsåsen, BUL , stav – klarte ikke begynnerhøyden 

Nordisk juniorlandskamp København, Danmark 

Menn: Sverige 219 poeng, Finland 188.5 poeng, Norge 171 poeng, Danmark/Island 109.5 poeng 

Kvinner: Finland 223 poeng, Sverige 187.5poeng, Norge 175 poeng, Danmark/Island 108.5 poeng 

Menn: 

100 m: Salum Agezhe Kashafali, Norna-Salhus (5) 11.04, Even Pettersen, Herkules (6) 11.09 

200 m: Sondre Nyvold Lie, Molde (5) 22.22, Even Pettersen, Herkules (6) 22.24 

400 m: Sondre Nyvold Lie, Molde (1) 47.79, Andreas Roth, Ullensaker/Kisa (2) 48.38 

800 m: Håkon Mushom, Lyngdal (2) 1.51.31, Thomas Solberg Eide, Haugesund IL (3) 1.51.95 

1500 m: Thomas Solberg Eide, Haugesund IL (1) 3.55.09, Ferdinand Kvan Edman, Sturla (6) 4.05.69 

5000 m: Kristian Blummenfeldt, BFG Fana (4) 15.12.01, Ahmed Muktar Adam, Sandnes (6) 15.25.79 

3000 m hinder: Ferdinand Kvan Edman, Sturla (3) 9.21.07, Vegard Løberg Gjelsvik, Ullensaker/Kisa (4) 9.24.96 

110 m hekk: Marius Bakken Støle, Sandnes IL (5) 14.99, Markus Loftås, Osterøy (8) 16.40 

400 m hekk: Markus Loftås, Osterøy (3) 52.85, Marius Bakken Støle, Sandnes IL (4) 53.73 

Høyde: Jens Kristian Andenæs, Fjellhug/Vereide IL (6) 1.93, Sindre Gelius Eikje, Huagesund IL (7) 1.90 

Stav: Per Magne Florvaag, Sandnes (1) 4.85, Eirik Greibrokk Dolve (7) 4.35 

Lengde: Martin Roe, Fri (6) 6.72, Philip Bay Andenæs, Kristiansand IF (7) 6.53 

Tresteg: Jesper Vestbø, FIK Orion (2) 14.56, Karsten Warholm, Dimna (8) 13.76 

Kule: Sven Martin Skagestad, Loddefjord IL (5) 16.51, Martin Hansen Lillevik, Jægervatnet (7) 15.57 

Diskos: Martin Roe, Fri (6) 45.60, Martin Hansen Lillevik, Jægervatnet (8) 40.43 

Slegge: Kjetil Røste Ringen, Brandbu (5) 62.42, Jørgen Austnes, Fri (6) 62.40 

Spyd: Størk A. Lien, Stjørdal (1) 67.63, Martin Roe, Fri (6) 63.54 

5000 m gang: Joakim Sælen, Viking TIF (2) 23.25.88, Syver Andersen Morvik, Viking TIF (3) 24.24.08 
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4x100 m stafett: Even Pettersen, Herkules; Henrik Overvåg, Dimna; Martin Roe, Fri; Salum Agezhe Kashafali, 

Norna-Salhus; (3) 42.10 

4x400 m stafett: Sondre Nyvold Lie, Molde; Per Magne Florvaag, Sandnes; Roald Frøskeland, Steinkjer; 

Andreas Roth, Ullensaker/Kisa; (1) 3.13.84 

Kvinner: 

100 m: Astrid Mangen Cederkvist, SK Vidar (4) 12.24, Eline Breilid, Kristiansand IF (7) 12.61 

200 m: Astrid Mangen Cederkvist, SK Vidar (1) 24.69, Siv Krakeli Sneen, Eide (6) 25.29 

400 m: Julie Andrea Håskjold, Trondheim (2) 55.90, Vilde Svortevik, Laksevåg (6) 57.65 

800 m: Frida Thorsås, Urædd (5) 2.14.22, Veronica Undseth, Herkules (8) 2.19.72 

1500 m: Frida Berge, IL Gular (1) 4.27.14, Ingeborg Løvnes, SK Vidar (4) 4.32.85 

3000 m: Frida Berge, IL Gular (3) 9.52.00, Karoline Egeland Skatteboe, Tyrving (5) 10.00.20 

2000 m hinder: Ida Østerås, Verdal (2) 6.48.22, Aurora Selstad Dybedokken, Tyrving (5) 7.10.83 

100 m hekk: Agathe Holtan Wathne, Fri (5) 14.68, Eline Breilid, Kristiansand (6) 14.78 

400 m hekk: Vilde Svortevik, Laksevåg (2) 61.01, Solveig Lie Onstad, Laksevåg (4) 62.91 

Høyde: Anne Engen Andersen, Frol IL (2) 1.77, Martine Bye, Ogndal IL (7) 1.69 

Stav: Lene Retzius, Moelven (6) 3.65, Julie Farseth Berg, BUL (7) 3.55 

Lengde: Maria Elisabeth Lavelle, Haugesund IL (7) 5.43, Chiamaka Okparaebo, BUL (8) 5.33 

Tresteg: Andrea Breilid, Kristiansand (4) 11.89, Chiamaka Okparaebo, BUL (7) 11.63 

Kule: Camilla Rønning, Nittedal (4) 12.92, Marte Rygg Årdal, Gloppen (6) 11.61 

Diskos: Solveig Fredriksen, Norna-Salhus (3) 44.41, Marte Rygg Årdal, Gloppen (6) 41.62 

Slegge: Marte Rygg Årdal, Gloppen (1) 59.21, Solveig Fredriksen, Norna-Salhus (5) 51.87 

Spyd: Ingeborg Sverdrup Rønningen, Ski (2) 48.40, Maria Børstad Jensen, Stjørdal (4) 46.69 

3000 m gang: Kristiane Rygg, Gloppen (3) 16.13.07, Ingeborg Marie Johansen, Dønna (6) 20.00.11 

4x100 m stafett: Siv Krakeli Sneen, Eide; Astrid Mangen Cederkvist, SK Vidar; Julie Andrea Håskjold, 

Trondheim; Eline Breilid, Kristiansand; (2) 46.75 

4x400 m stafett: Julie Andrea Håskjold, Trondheim; Veronica Undseth, Herkules; Frida Thorsås, Urædd; Vilde 

Svortevik, Laksevåg; (1) 3.46.96  

IAU VM 100 km Nederland 

Margrethe Løgavlen, Tønsberg FIK- brøt 

Rita Nordsveen, FIK Orion 8.20.33 nr. 18/8 

John Henry Strupstad, FIK Ren-Eng 7.24.37 nr. 24/16 

Gjermund Sørstad, IL Sturla - brøt 

Bjørn Tore Kronen Taranger, BFG Fana – 7.35.29 nr. 31/20 

IAU VM Ultratrail, Connemara, Irland 

Ivar Haugen, Kristiansand - brøt 

Runar Gilberg, SK Vidar 7.49.48 nr. 26 

Sverre Morten Slethaug, BFG Fana 7.02.36 nr. 10 

Thomas Andersen, BFG Fana 7.46.31 nr. 32 

Torbjørn T. Ludvigsen, BFG Fana 6.49.55 nr. 4 

Åke Fagereng, University of Cape Town Athletics Club 7.56.31 nr. 39 

Margrethe Løgavlen, Tønsberg FIK - brøt 

Miriam Delphin Gulbrandsen, Fåberg IL 10.37.43 nr. 23 

Rita Nordsveen, FIK Orion - brøt 

Sharon Broadwell, SK Vidar 10.10.36 nr. 20 

Nordisk mesterskap i terrengløp, Uddevalla 

Menn jr 

Kristian Blummenfelt, BFG Fana nr. 2 

Ferdinand Kvan Edman, Sturla IF nr. 5 

Erik Udø Pedersen, Holum IL nr. 9 

Sindre Løchting,FIK Orion nr. 20 

Harald Kårbø, Haugesund IL  nr. 12 

Jørgen Frost Bø, Oppegård IL  nr. 11 

Marius Vedvik, Førde IL  nr. 17 

Sølv i lagkonkurransen 

Kvinner jr 

Ida Østerås, Verdal FIK nr. 6 

Karoline E. Skatteboe, IL Tyrving nr. 5 

Kristine Helle, IK Tjalve nr. 12 

Heidi Mårtensson, Modum FIK nr. 11 
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Ida Meli Narbuvoll, FIK Ren-Eng nr. 17 

Sigrid Jervell Våg, Strindheim IL nr. 8 

Sølv i lagkonkurransen 

Menn Senior 

Urige Buta, Haugesund nr. 1 

Hans Kristian Fløystad, IK Tjalve nr. 12 

Audun Nordtveit, IK Tjalve  nr. 3 

Ørjan Grønnevig, GTI  nr. 7 

Asbjørn Ellefsen Persen, IK Tjalve nr. 10 

Eirik Gramstad, SK Vidar nr. 16 

Øystein Sylta. SK Vidar nr. 5 

Gull i lagkurransen 

Kvinner Senior 

Kirsten Marathon Melkevik, BFG Fana nr. 3 

Tone Hjalmarsen, SK Vidar nr. 1 

Hilde Aasheim, Osterøy IL nr. 12 

Christina Bus Holt, SK Vidar nr 8 

Veronika Blom, Modum FIK nr. 10 

Gull i lagkonkurransen 

EM i terrengløp, Slovenia 

Kvinner Junior: 

Ida Østerås, Verdal nr. 39 

Kvinner senior: 

Tone Hjalmarsen, SK Vidar nr. 20 

Christina Bus Holth, SK Vidar nr. 26 

Menn junior: 

Ferdinand Kvan Edman, Sturla nr. 28 

Kristian Blummenfelt, BFG Fana nr. 65 

Jørgen Frost Bø, Oppegård nr. 101 

Sindre Løchting, FIK Orion nr. 90 

Erik Udø Pedersen, Holum IL nr. 79 

Marius Vedvik, Førde IL nr. 69 

Laget ble nr. 13 sammenlagt 

Menn U23: 

Sindre Buraas, SK Vidar nr. 9 

Hans Kristian Fløystad, IK Tjalve nr. 32 

Ørjan Grønnevig, GTI nr. 48 

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes nr. 15 

Lars Erik Malde, Skjalg nr. 55 

Sondre Nordstad Moen, Sk Vidar nr. 3 

Gull i lagkonkurransen 

Menn senior: 

Urige Buta, Haugesund nr. 24 

Øystein Sylta, SK Vidar nr. 56 

Audun Nordtveit, IK Tjalve nr. 49 

 

Aktiv innsats 2012 
E-cup klubblag Castellon, Spania 

SK Vidar ble nr. 7 i kvinneklassen og nr. 13 i herreklassen. 

Nordisk innendørslandskamp, Steinkjer 

Menn: 

60 m: Jaysuma Saidy Ndure, BUL 6.69 (1) , Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer 6.96 (6) 

200 m Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer 21.62 (3), Eirik Tanberg, Sigdal 22.06 (6) 

400 m: Mauritz Kåshagen, Moelven 48.61 (2), Andreas Roth, Ull/Kisa 48.70 (4) 

800 m: Filip Ingebrigtsen, Sandnes 1.52.10 (4), Thomas Roth, Ull/Kisa 1.51.92 (3) 

1500 m Henrik Ingebrigtsen, Sandnes 3.44.00 (1), Vetle Aasland, Ull/Kisa 3.55.20 (4) 

3000 m Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes 8.06.65 (4), Johannes Alnes, Bækkelaget 8.20.36 (5) 

60 m hekk: Vladimir Vukicevic, Ski 7.86 (1), Hans Olav Uldal, Sandnes 8.23 (5) 

Kule: Stian Andersen, Urædd 16.83 (5), Fredrik Simensen, Sandvin 14.03 (6) 
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Stav: Per Magne Florvåg, Sandnes – skadet under oppvarming, Eirik G. Dolve, IL Fri 4.70 (5) 

Lengde: Vetle Utsi Onstad, Tjalve 7.12 (5), Rune Augdal,Trondheim Friidrett 7.24 (4 ) 

Høyde: Kristoffer Nilsen, BUL 2.13 (4), Christian Boe Helland, Norna Salhus 2.05 (6) 

Tresteg: Vetle Utsi Onstad, Tjalve 14.84 (4), Jonatan Byrkjenes, Norna Salhus 15.06 (3) 

4 x 200 m: Tormod Hjortnæs Larsen, Lillehammer, Henrik Johnsen, Tjalve, Eirik Tanberg, Sigdal og Håkon 

Morken,Lillehammer. 1.27.25 (2) 

Kvinner: 

60 m: Ezinne Okparaebo, IL BUL 7.27 (1), Astrid M. Cederkvist, SK Vidar 7.75 (6) 

200 m: Astrid M. Cederkvist, SK Vidar 24.46 (5), Line Kloster, SK Vidar 24.69 (6) 

400 m: Line Kloster, SK Vidar 54.63 (4), Nina K. Brandt, Steinkjer FIK 55.68 (5) 

800 m: Benedicte Hauge, KIF 2.11.68 (5), Ida Fillingsnes, Herkules 2.15.78 (6) 

1500 m: Frida Berge,Gular 4.31.90 (5), Sigrid Jervell Våg, Strindheim IL 4.43.72 (6) 

3000 m: Christina Bus Holth, SK Vidar 9.38.85 (2), Kristine Helle, IK Tjalve 9.39.47 (3) 

60 m hekk: Tale Ørving, Minerva IS 8.56 (5), Lene Secher Myrmel, Fri 8.58 (6) 

Kule: Kristin Sundsteigen, Tyrving 15.52 (2), Silje Disserud, Sandvin 13.81 (6) 

Stav: Cathrine Larsåsen, IL BUL 4.41 (1), Lene Retzius, Moelven 3.30 (6) 

Lengde: Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve 5.85 (4), Oda U. Onstad, IK Tjalve 5.75 (5) 

Høyde:  Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett 1.93 (1) 

Øyunn Grindem, Tjalve 1.88 (4) 

Tresteg: Inger Anne Frøysedal, Tjalve nr. 3 på 13.37 (3), Oda U.Onstad, Tjalve 12.99 (5) 

4 x 200 m: Astrid M. Cederkvist, SK Vidar, Benedicte Hauge, KIF, Tara Marie Norum, Steinkjer FIK, Nina K. 

Brandt, Steinkjer. 1.38.37 (3) 

Sluttstilling:  

Menn: Sverige 109 poeng, Finland 90 poeng, Norge 79 poeng 

Kvinner: Sverige 123 poeng, Finland 83 poeng, Norge 70 poeng 

Sammenlagt: Sverige 232 poeng, 173 poeng, Norge 149 poeng 

VM innendørs Istanbul, Tyrkia 

Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett høyde 1.88 (15) 

European Winter Throwing Cup, Bar, Montenegro 

U23  

Menn slegge: Eivind Henriksen, Tjalve 73.68 (1) 

Kvinner senior spyd: Tove Beate Dahle, Tjalve 50.64 (14) 

Kvinner senior diskos: Grete Etholm, Tjalve 53.93 (16) 

Kvinner senior slegge: Marte Rygg Årdal, Gloppen 58.47 (19) 

Kvinner senior slegge: Katja Vangsnes,SK Vidar 56.95 (21) 

Kvinner slegge: Trude Raad, Gloppen 60.92 (8) 

IAU 100 KM VM/EM, Seregno, Italia 

VM 

Jarle Risa, Undheim IL 7.01.39 (14) 

John Henry Strupstad, FIK Ren-Eng, 7.10.00 (27) 

Per Olav Bøyum, Syril IL 7.10.57 (21) 

Bjørn Tore Taranger, FIK BFG Fana 7.17.47 (26) 

Gjermund Sørstad, IF Sturla 7.24.02 (36) 

Runar Gilberg, SK Vidar 8.08.47 (71) 

Robert Hansen, Ringerike FIK – brøt løpet 

Laget ble nr. 5 (Risa, Strupstad og Bøyum) 

Rita Nordsveen, FIK Orion 8.24.53 (18) 

Sharon Broadwell, SK Vidar – brøt løpet 

Marte Botha Pedersen, Åskameratene U&IL  - brøt løpet 

EM 

Jarle Risa, Undheim IL 7.01.39 (8) 

John Henry Strupstad, FIK Ren-Eng, 7.10.00 (20) 

Per Olav Bøyum, Syril IL 7.10.57 (21) 

Bjørn Tore Taranger, FIK BFG Fana 7.17.47 (26) 

Gjermund Sørstad, IF Sturla 7.24.02 (28) 

Runar Gilberg, SK Vidar 8.08.47 (54) 

Robert Hansen, Ringerike FIK – brøt løpet 

Laget ble nr. 4 (Risa, Strupstad og Bøyum) 

Rita Nordsveen, FIK Orion 8.24.53 (10) 
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Sharon Broadwell, SK Vidar – brøt løpet 

Marte Botha Pedersen, Åskameratene U&IL  - brøt løpet 

Nordic 10000 m challenge, København, Danmark 

Hilde Aasheim, Osterøy, 34.44.80 (3) 

Hanne Mette Sande, SK Vidar 34.46.64 (4) 

Marius Vedvik, IL Gular 30.25.67 (10) 

Asbjørn Ellefsen Persen, IK Tjalve 29.47.03 (1) 

IPC European Championships, Stadskanaal, Nederland 

Runar Steinstad, IL Runar – spyd 47.92 (1) 

European 10000 m challenge, Bilbao, Spania 

Veronika Blom, SK Vidar 35.10.64 (36) 

Christina Bus Holth, SK Vidar 34.29.23 (33) 

Asbjørn Ellefsen Persen, IK Tjalve 30.00.11 (30) 

Nordic Junior Championships in Combined Events, Sandnes 

Kvinner U18 

Hanne Andve, Våg IK,  4268p (10) 

Kvinner U20 

Frida Thorsås, Urædd, 5357p (1) 

Anne Engen Andersen, Frol, 4840p (5) 

Eline Breilid, Kristiansand, 4636p (7) 

Camilla Rønning, Nittedal, DNF 

Kvinner U23 

Martine Bye, Ogndal, 4448p (8) 

Menn U18 

Karsten Warholm, Dimna IL, 6434p (4) 

Joachim Afzal, Mandal og Halse, 5125p (7) 

Menn U20 

Jostein Andre Kvikstad, Bodø FIK, 6652p (4) 

Rasmus Stene, Lambertseter, 5971p (6) 

Menn U23 

Martin Roe, IL Fri, 7331p (2) 

EM, Helsinki, Finland 

Menn: 

100 m Jaysuma Saidy Ndure, BUL, forsøk 10.24 (1), semifinale 10.13 (1), finale 10.17 (3) 

800 m Ådne Svahn Dæhlin, Gular, utslått i forsøk nr. 6 på 1.49.34, Thomas Roth, Ull/Kisa, forsøk 1.47.78 (4), 

semifinale 1.46.88 (4), finale 1.49.54 (8) 

1500m Henrik Ingebrigtsen, Sandnes 3.46.14 nr. 4 i forsøk, 3.46.14 i finale (1), Thomas Solberg Eide, Gular 

3.54.46 (13) og utslått i forsøk 

5000m Sindre Buraas, SK Vidar, finale 13.51.64 (18) 

110m hk Vladimir Vukicevic, Ski IL forsøk 13.65 (4) 13.76 i semifinale (8) og utslått. 

400m hk Øyvind Kjerpeset, Florø, DNF 

Slegge Eivind Henriksen, IK Tjalve, utslått med 72.54 (14) 

Diskos Gaute Myklebust, IK Tjalve, utslått med 49.90 (21) 

Spyd Andreas Thorkildsen, Kristiansand, kvalifisering 79.34 (9) Kastet 3 kast i finalen og trakk seg 81.55 (4) 

Kvinner: 

100m Ezinne Okparaebo, BUL, forsøk 11.27 (3) semifinale 11.39 (6) finale11.39 (4) , Folake Akinyemi, SK 

Vidar, utslått i forsøk 11.62 (6) 

1500m Ingvill Måkestad Bovim, Gular forsøk 4.11.97 (5) finale 4.13.32 (11) 

100m hk Christina Vukicevic, Ski IL, forsøk 13.17 (5), semifinale 13.23 (5) utslått, Isabelle Pedersen, Norna-

Salhus, forsøk utslått med 13.38 (5) 

400m hk Stine Tomb, SK Vidar, utslått med 58.24 (6) 

Høyde Tonje Angelsen, Trondheim, kvalifisering 1.90 – finale 1.97 (2), Øyunn Grindem, IK Tjalve, utslått med 

1.87 (13) 

Lengde Margrethe Renstrøm, IK Tjalve, kvalifisering 6.66 (1) og finale 6.67 (3) 

Stav Cathrine Larsåsen, BUL utslått i kvalifisering 4.15 (20) 

Slegge Mona Holm Solberg, IK Tjalve utslått i kvalifisering 64.03 (19) 

Mangekamp Ida Marcussen, IL Våg nr 6073 poeng (9) 

4x400 stafett: Irene Helgesen, Fri, Nina Brandt, Steinkjer, Line Kloster, Vidar; Martine Eikemo Borge, BFG 

Fana; 3.37.74 (6) utslått 
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Junior VM, Barcelona, Spania 

Sondre Nyvold Lid, Molde Olymp, utslått i forsøk på 400 m 47.40 (4) 

Andreas Roth, Ull/Kisa, 400 m kom ikke til mål 

Roald Frøskeland, Steinkjer 800 m utslått i forsøk med 1.54.12 (8) 

Filip Ingebrigtsen, Sandnes 800 m utslått i forsøk med 1.50.74 (7) 

1500 m forsøk 3.44.04 (4) finale 3.46.54 (10) 

Ferdinand Kvan Edman, Sturla 1500 m utslått i forsøk med 3.50.95 (10) 

Markus Loftås, Osterøy 400 m hekk utslått i forsøk 53.29 (6) 

Marius Bakken Støle, Sandnes 400 m hekk forsøk 52.37 (6), semifinale 52.33 (8) 

Joakim Sælen, Viking 10000 m 48.50.80 (36) 

Per Magne Florvåg, Sandnes, stav 4.75 (27) 

Eirik G. Dolve, Fri, stav 4.85 (22) 

Kjetil Røste Ringen, Brandbu, slegge utslått i kvalifisering 66.39 (29)  

Jørgen Olsen Austnes, Fri, slegge forsøk 71.88 (12), finale 69.01 (12) 

Håkon Løvenskiold Kveseth, Orion, spyd utslått i forsøk 68.45 (14) 

4x400m stafett: Sondre Nyvold Lid, Andreas Roth, Marius Bakken Støle, Markus Loftås. 

3.12.27 (6) og utslått 

Astrid Mangen Cederqvist, SK Vidar 200 m 24.63 (5) utslått i forsøk 

Frida Berge, Gular, 1500 m 4.18.66 (5) utslått i forsøket 

Karoline Egeland Skatteboe, Tyrving 3000 9.59.69 (18) direkte finale  

Ida Bakke Hansen, Runar 100 m hekk, diskvalifisert 

Vilde Svortevik, Gular 400 m hekk, forsøk 58.46 (2), semifinale 57.34 (2), finale 58.45 (6) 

Anne Engen Andersen, Frol, høyde kvalifisering 1.80 (33) utslått 

Ingeborg Sverdrup Rønningen, Ski spyd forsøk 52.71 (3), finale 47.51 (12) 

Maria Børstad Jenssen, Stjørdal, spyd 44.62 (33) utslått i kvalifisering 

Frida Thorsås, Urædd, mangekamp 5429 (12) 

VM for døve, Toronto Canada 

Trude Raad, Gloppen nr. 1 slegge med 62.72, nr. 4 i kule med 11.86, Nr. 1 i diskos med 46.38. 

Nordisk/baltisk U23, Jessheim 

Kvinner: 

100 m:Siv Krakeli Sneen, Ranheim IL 12.09 (4), Alvilde Grønneberg, Tjalve 12.12 (6), Mari Gilde Brubak, 

Malvik 12.16 (7) 

200 m: Line Kloster, SK Vidar 23.88 (1), Siv Krakeli Sneen, Ranheim IL 24.35 (4), Tara Marie Norum, 

Steinkjer 25.00 (7) 

400 m: Trine Mjåland, KIF 55.29 (1), Yngvild Elvemo, Strindheim 55.97 (4), Tara Marie Norum, Steinkjer 

56.93 (6), Hedda Hynne, Strindheim 58.13 (4 i B-heat) 

800 m: Trine Mjåland, KIF 2.15.06 (3), Yngvild Elvemo,Strindheim 2.15.08 (4), Aurora Dybedokken, Tyrving 

2.17.50 (7), Ingeborg Kristine Lind, Gular 2.17.96 (8) 

1500 m: Ingeborg Kristine Lind, Gular 4.26.85 (4), Runa Skrove Falch, Steinkjer 4.30.92 (5), Aurora 

Dybedokken, Tyrving 4.36.24 (7), Ellen Aga Kildahl, Herkules DNF 

5000 m: Runa Skrove Falch, Steinkjer 16.59.82 (2), Veronika Blom, SK Vidar 17.11.48 (3), Karoline Egeland 

Skatteboe, Tyrving 17.26.11 (6) 

100 m hekk: Tine Teigene Dalen, SK Vidar 14.18 (5) 

3000 m hinder: Ingeborg Løvnes, SK Vidar 10.26.35 (1) 

Høyde: Katarina Mögenburg, Tyrving 1.65 (5) 

Stav: Katrine Haarklau, Gular 3.90 (2), Malin Vik Gregor, FIK Orion – klarte ikke begynnerhøyden 

Lengde: Chiamaka Okparaebo, BUL 5.77 (6), Frida Thorsås, Urædd 5.57 (9) 

Tresteg: Chiamaka Okparaebo, BUL 12.85 (3),  

Kule: Silje Disserud, Sandvin 12.85 (3) 

Spyd: Andrea Enerstad Bolle, Vestby 49.49 (5), Frida Thorsås, Urædd 41.92 (9) 

Diskos: Solveig Fredriksen, Austevoll 43.43 (7), Marte Rygg Årdal, Gloppen 35.86 (8) 

Slegge: Katja Vangsnes, SK Vidar 57.84 (4), Marte Rygg Årdal, Gloppen 56.74 (6) 

4x100 m stafett:Alvilde Grønneberg, Siv Krakeli Sneen, Mari Gilde Brubak, Line Kloster, 46.39 (2) 

4x400 m stafett: Trine Mjåland, Yngvild Elvemo, Tara Marie Norum, Line Kloster 3.45.61 (1) 

Menn: 

100 m: Torbjørn Lysne, Gular 10.85 (6), Per Magnus Solli, IK Tjalve 10.95 (8), Vegard Øien, Ranheim 11.02 

(1) B-heat, Thomas Firing, Ranheim 11.15 (4) B-heat 
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200 m: Torbjørn Lysne, Gular 21.53 (4), Per Magnus Solli, IK Tjalve 21.71 (6), Anders Erlend Idås, Horten 

21.51 (2) B-heat, Carl-Emil Kåshagen, Moelven 21.76 (4) B-heat, Vegard Øien, Ranheim 21.81 (5) B-heat, 

Thomas Firing, Ranheim 22.41 (7) B-heat 

400 m: Thomas Roth, Ull/Kisa 48.06 (5), Andreas Roth, Ull/Kisa 48.19 (6), Anders Erlend Idås, Horten DNF, 

Martin Loftås Kåstad, Osterøy 48.97 (1) B-heat, Markus Loftås, Osterøy   50.53 (4) B-heat 

800 m: Thomas Roth, Ull/Kisa 1.49.18 (1), Vetle Aasland, Ull/Kisa 1.50.40 (4), Vegard Løberg Gjelsvik, 

Ull/Kisa 1.53.43 (8) 

1500 m: Johannes Alnes, Bækkelaget 4.08.65 (2), Vetle Aasland, Ull/Kisa 4.08.93 (3), Vegard Ølstad, Ren-Eng 

4.11.96 (8), Jørgen Frost Bø, Ull/Kisa 4.14.58 (11), Halfdan-Emil Færø, AKS 77  4.16.51 (12) 

5000 m: Ørjan Grønnevig, GT International 14.37.13 (3) 

110 m hekk: Vladimir Vukicevic, Ski 13.70 (1) 

400 m hekk: Marius Bakken Støle, Sandnes 52.93 (3) 

3000 m hinder: Jonas Lurås Hammer, Lørenskog 9.21.88 (4),  Harald Kårbø, Stord 9.30.33 (5), Vegard Løberg 

Gjelsvik,Ull/Kisa DNF 

Høyde: Erlend Rønningen, BUL 2.05 (3), Christian Bøe Helland, Norna Salhus 2.00 (6), Frederik Jahr, Tyrving 

1.95 (8) 

Stav: Odd Eiken, Ranheim 4.20 (6) 

Lengde: Jonas Mögenburg, Tyrving 7.48 (3) 

Tresteg: Jonathan V. Byrkjenes, Norna Salhus 14.68 (4), Jesper Vestbø, FIK Orion 14.10 (6) 

Kule: Martin Roe, Fri 14.95 (6), Fredrik Simensen, Sandvin 14.71 (7) 

Diskos: Erik Fluge, Ask 50.50 (7), Eivind Henriksen, Tjalve 50.46 (8), Martin Roe, Fri 44.95 (10) 

Slegge: Eivind Henriksen, Tjalve 72.32 (1), Richard Villanger, Ask 55.75 (6) 

Spyd: Størk Avelsgaard Lien, Stjørdal 66.97 (8), Håkon Løvenskiold Kveseth, Orion 63.01 (10),  Martin Roe, Fri 

58.58 (12) 

4x100 m stafett: Thomas Firing, Torbjørn Lysne, Vegard Øien, Per Magnus Solli 41.17 (4) 

4x400 m stafett: Anders Erlend Idås, Torbjørn Lysne, Martin Loftås Kåstad, Thomas Roth, 3.14.01 (1) 

OL, London, England 

Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL 100 og 200 m. Utslått på 100 i heat på 10.28 nr. 4. 

Forsøk 200 m 20.52 nr. 3 i heat, semifinale nr. 4 på 20.42 utslått. 

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes 1500 m – 3.41.33 nr. 4 i forsøk til, semifinale nr. 5 på 3.43.26, finale nr. 5 på 

3.35.43 

Urige Buta, Haugesund, maraton 36.plass på 2.17.58 

Erik Tysse, Norna Salhus 20 km gang 14.plass med 1.21.00 

Trond Nymark, T&IF Viking 50 km gang 21. plass med 3.48.37 

Eivind Henriksen, Tjalve slegge, 74.62 – 13.plass og utslått i kvalifisering 

Andreas Thorkildsen, Kristiansands IF spyd, kvalifisering 84.47 nr. 2, 

finale 6.plass 82.63 

Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100 og 200 m 11.14 i forsøk nr. 4 til semifinale. 11.10 nr. 4 i semifinale og utslått. 

200 m 23.30 utslått i forsøk nr. 5. 

Ingvill Måkestad Bovim, IL Gular 1500 m. Skadet kunne ikke delta 

Karoline Bjerkeli Grøvdal, Sk Vidar 5000 m 13.plass i heat 15.24.86 

Christina Vukicevic, Ski IL 100 m hekk. Skadet kunne ikke delta. 

Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett høyde 1.85 i kvalifisering nr. 27 og utslått. 

Margrethe Renstrøm, IK Tjalve lengde – skadet under oppvarming 

Ida Marcussen, IK Våg mangekamp 28. plass med 5848 poeng 

Nordisk juniorlandskamp, Växjø, Sverige 

Menn: Finland 211.5 poeng, Norge 179 poeng, Sverige 172.5 poeng, Danmark/Island 125 poeng 

Kvinner: Sverige 209 poeng, Finland 208 poeng, Norge 166.5 poeng, Danmark/Island 103.5 poeng 

Kvinner: 

100 m: Ida Bakke Hansen, Runar 12.06 (3), Line Gjerde, Urædd 12.27 (6) 

200 m: Ida Bakke Hansen, Runar 24.98 (4), Eline Breilid, KIF 25.99 (8) 

400 m: Julie Andrea Håskjold, Trondheim Friidrett 56.71 (3), Ester Djuve Jerstad, Bryne 59.81 (7) 

800 m: Aurora Dybedokken, Tyrving 2.10.38 (2), Veronica Undseth, Herkules 2.15.19 (6) 

1500 m: Frida Berge, Gular 4.30.34 (1), Aurora Dybedokken, Tyrving 4.34.15 (2) 

3000 m: Frida Berge, Gular 9.46.03 (3), Kristine Helle, Tjalve 9.47.60 (4) 

100 m hekk: Ida Bakke Hansen, Runar 14.41 (4), Frida Thorsås, Urædd 14.51 (6) 

400 m hekk: Marthe Mjøen Berg, Dimna 1.04.19 (6), Solveig Lie Onstad, Laksevåg 1.04.99 (8) 

2000 m hinder: Heidi Mårtensson, Modum 6.51.08 (3), Kristine Helle, Tjalve 7.04.46 (6) 

3000 m gang: Kristiane Rygg, Gloppen 16.44.18 (4), Sara Dorthea Jensen, Bryne 18.53.13 (6) 



16.02.2013 

Side 58 av 87    

 

Stav: Paula Llano, Laksevåg 3.73 (2), Julie Farseth Berg, BUL 3.33 (4) 

Tresteg: Celina M. Solend, Stord 11.82 (6),  Monika Benserud, Gneist 11.70 (7) 

Høyde: Martine Bye, Ogndal 1.73 (4), Anne Engen Andersen, Frol 1.65 (7) 

Lengde: Eline Breilid, KIF 5.77 (4), Monika Benserud, Gneist 5.69 (5) 

Diskos: Mona Ekroll Jaidi, Norna Salhus 41.65 (4), Matilde Roe, Fri 40.40 (5) 

Spyd: Maria Børstad Jenssen, Stjørdal 49.95 (1), Ingeborg S. Rønningen, Ski 47.10 (2) 

Kule: Frida Thorsås, Urædd 12.48 (5), Vanessa Sunde Hoel, Gloppen 12.07 (6) 

Slegge: Helene S. Ingvaldsen, Norna Salhus 55.28 (5), Beatrice Nedberge Llano, Gular 54.49 (6) 

4x100 m stafett: Line Gjerde, Urædd, Ida Bakke Hansen, Runar, Julie Andrea Håskjold, Trondheim, Eline 

Breilid, KIF 47.33 (2) 

4 x400 m stafett: Marte Mjøen Berg, Dimna, Veronica Undseth, Herkules, Ester Djuve Jerstad, Bryne, Frida 

Thorsås, Urædd 3.56.42 (4) 

Menn: 

100 m: Salum Agezhe Kashafali, Norna Salhus 10.92 (6), Even Pettersen, Herkules 11.03 (7) 

200 m: Håkon Morken, Lillehammer 21.80 (5), Sondre Nyvold Lid, Molde/Olymp DNF 

400 m: Sondre Nyvold Lid, Molde/Olymp 47.63 (1), Andreas Roth, Ull/Kisa 48.55 (3) 

800 m: Filip Ingebrigtsen, Sandnes 1.53.10 (1), Roald Frøskeland, Steinkjer 1.53.24 (2) 

1500 m: Filip Ingebrigtsen, Sandnes 4.10.27 (2), Erik Udø Pedersen, Holum 4.11.33 (3) 

5000 m: Jørgen Frost Bø, Ull/Kisa 15.17.23 (2), Kristian Tjørnhom, Kvinesdal 15.32.67 (7) 

5000 m gang: Joakim Sælen, TIF Viking 22.32.31 (2), Sindre Ølness, Søfteland 26.55.37 (5) 

110 m hekk: Karsten Warholm, Dimna 14.95 (4), Marius Bakken Støle, Sandnes 15.40 (5) 

400 m hekk: Marius Bakken Støle, Sandnes 52.62 (1), Markus Loftås, Osterøy 53.47 (2) 

3000 m hinder: Sander Sekkingstad Terum, Aurland 9.28.60 (1), Snorre Holtan Løken, Herkules, DNF 

Høyde: Martin Fagerlund, Sturla 1.95 (4), Jostein Kvikstad, Bodø FIK 1.87 (5) 

Lengde: Karsten Warholm, Dimna 7.13 (4), Ingar Kiplesund, Trondheim 7.00 (6) 

Tresteg: Karsten Warholm, Dimna 13.91 (6), Thorvald Brudvik, Fredrikstad 13.61 (8) 

Stav: Per Magne Florvåg, Sandnes 4.91 (3), Eirik Greibrokk Dolve, Fri 4.69 (5) 

Kule: Sven Martin Skagestad, Norna Salhus 17.56 (4), Martin Hansen Lillevik, Jægervatnet 16.55 (8) 

Slegge: Jørgen O. Austnes, Fri 67.98 (4), Kjetil Røste Ringen, Brandbu 64.08 (6) 

Diskos: Sven Martin Skagestad, Norna Salhus 51.80 (2), Jørgen O. Austnes, Fri 44.05 (8) 

Spyd: Håkon L. Kveseth, Orion 69.09 (2), Gardar J. Fridriksson, Fredrikstad 61.23 (7) 

4 x 100 m stafett: Eric Alberto Marhaug, Bodø FIK, Håkon Morken, Lillehammer, Henrik Overvåg, Dimna, 

Salum Agezhe Kashafali, Norna Salhus 41.42 (3) 

4 x 400 m stafett: Roald Frøskeland, Steinkjer, Torbjørn Fossum Heldal, Herkules, Andreas Roth, Ull/Kisa, 

Marius Bakken Støle, Sandnes 3.14.36 (1) 

VM motbakkeløp, Ponte de Legno, Italia 

Menn senior: 

Thorbjørn Ludvigsen, BFG Fana nr. 80 

Torstein Tengsareid, Skjalg IL nr. 67 

Johann Bugge, Eidsvåg IL nr. 51 

Menn junior: 

Gaute Kvåle, Røldal IL nr. 24 

Kvinner senior: 

May Britt Buer, Gular nr. 23 

Merete Weng, IL BUL nr. 45 

VM/EM 24 timers, Katowice, Polen 

VM 

Gjermund Sørstad, Sturla nr. 11 (247,787 km) 

Peter Tubaas, Stord nr. 26 (234,251 km) 

Joar Flynn Jensen, Ski IL nr. 27 (233,736 km) 

Lars Christen Dørum, Spiridon LLL nr. 34 (227,443 km) 

Bjørn Tore Kronen Taranger, BFG Fana nr. 40 (224,555 km) 

Per Audun Heskestad, FIL Aks-77 nr. 143 (103,506 km) 

Lagkonkurransen nr. 8 (Sørstad, Tubaas, Jensen) (715,794 km) 

EM 

Gjermund Sørstad, Sturla nr. 9 (247,787 km) 

Peter Tubaas, Stord nr. 20 (234,251 km) 

Joar Flynn Jensen, Ski IL  nr. 21 (233,736 km) 

Lars Christen Dørum, Spiridon LLLnr. 27 (227,443 km) 
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Bjørn Tore Kronen Taranger, BFG Fana nr. 31 (224,555 km) 

Per Audun Heskestad, FIL Aks-77 nr. 131 (103,506 km) 

Lagkonkurransen nr. 6 (Sørstad, Tubaas, Jensen) (715,794 km) 

Nordisk mesterskap og landskamp gang, Eskilstuna, Sverige 

M 23 år  – 20 km 

Erik Tysse, Norna Salhus, nr. 1 på 1.20.39 

M 20-22 år – 20 km 

Håvard Haukenes, TIF Viking nr. 3 på 1.28.50 

M 18-19 år – 10 km 

Joakim Sælen, TIF Viking –disket 

Syver Morvik, TIF Viking nr. 4 på 55.26 

K 23 år – 10 km 

 Merete Helgheim, Gloppen FIK, nr. 3 på 51.21 

K 18-19 år – 5 km 

Kristiane Rygg, Gloppen FIK, nr. 4 på  27.48 

K 14-15  - 3 km 

Lida Jordal Aase, TIF Viking nr. 1 

Sigrid Setsaas Hoven, Selbu IL, nr. 2 

Nordisk mesterskap terrengløp, København, Danmark 

Kvinner junior 

Heidi Mårtensson, Modum nr. 2 

Ida Meli Narbuvoll, Ren-Eng nr. 8 

Elisabeth Angell Bergh, Haugesund nr. 11 

Marthe Olsen, Selsbakk nr. 20 

Ingvild Sangesland, IL Vindbjart nr. 22 

Aurora Dybedokken, Tyrving nr. 19 

Laget ble nr. 2 

Kvinner senior 

Silje Fjørtoft, SK Vidar nr. 7 

Veronika Brennhovd Blom, SK Vidar nr. 3 

Ingeborg Kristine Lind, Gular nr. 14 

Kirsten Marathon Melkevik, Gular nr. 4 

Karianne Grefsrud Søfting, SK Vidar nr. 6 

Marthe Katrine Myhre, Gjøvik nr. 11 

Laget ble nr. 1 

Menn junior 

Ferdinand Kvan Edman, Sturla nr. 2 

Jørgen Frost Bø, Ull/Kisa nr. 23 

Magnus Sirnes Hjellum, Haugesund nr. 12 

Erik Udø Pedersen, Holum nr. 5 

Sindre Løchting, Orion nr. 7 

Kristian Tjørnhom, Kvinesdal nr. 14 

Sander Sekkingstad Terum, Aurland nr. 13 

Laget ble nr. 1 

Menn senior 

Urige Buta, Haugesund nr. 8 

Ørjan Grønnevig, GTI nr. 5 

Eirik Gramstad, SK Vidar nr. 15 

Marius Vedvik, Gular nr. 17 

Johan Bugge, Eidsvåg nr. 19 

Asbjørn Ellefsen Persen, Tjalve nr. 3 

Øystein Sylta, SK Vidar nr. 4 

Laget ble nr. 1 

EM terrengløp, Budapest 

Kvinner jr, 4 km 

Karoline Skatteboe, IL Tyrving nr. 26 

Heidi Mårtensson, Modum FIK nr. 18 

Ida Meli Narbuvoll, FIK Ren Eng nr.63 

Kvinner U23, 6 km 
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Veronika Blom, SK Vidar nr. 26 

Kvinner sr, 8 km  

Tone Hjalmarsen, SK Vidar nr. 30 

Menn jr, 6 km, lag 

Ferdinand Kvan Edman, Sturla IF nr. 4 

Erik Udø Pedersen, Holum IL syk 

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL nr. 46 

Magnus Sirnes Hjellum, Haugesund IL nr. 42 

Sindre Løchting, Orion IL nr. 74 

Jørgen Frost Bø, Ullensaker Kisa nr. 93 

Menn U23, 8 km, lag 

Ørjan Grønnevig, GT International nr. 9 

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL nr.1 

Marius Vedvik, IL Gular nr. 59 

Lars Erik Malde, Skjalg nr. 12 

Vegard Ølstad, Ren-Eng  nr. 74 

Menn sr, 10 km, lag 

Urige Buta, Haugesund IL  brøt 

Eirik Gramstad, SK Vidar nr. 40 

Asbjørn Ellefsen Persen, IK Tjalve nr. 31  

Hans Kristian Fløystad, IK Tjalve nr. 49 

Øystein Sylta, SK Vidar nr. 63 

Sindre Buraas, SK Vidar nr. 33 

Dette er rekordene som er satt i denne tingperioden: 

Utendørs: 

Menn senior: 

Eivind Henriksen, IK Tjalve, Slegge 74.59 Halle, GER 22.05.2011 

Jaysume Saidy Ndure, IL I BUL, 100m 9,99 Lausanne, SUI 30.06.2011 

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL, 1500m 3;36,39 Palo Alto, USA 29.04.2012 

Eivind Henriksen, IK Tjalve, Slegge 75.56 Halle, GER 20.05.2012 

Eivind Henriksen, IK Tjalve, Slegge 75.57 Florø 02.06.2012 

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL, 1 Mile 3:54.28 London, GBR 14.07.2012 

Vladimir Vukicevic, Ski IL, 110m hekk 13.55 Weinheim, GER 27.07.2012 

Henrik Ingebrigtsen, Sandes IL, 1500m 3:35.43 London, GBR 07.08.2012 

Kvinner senior: 

Cathrine Larsåsen, IL i BUL, Stav 4.40 København, DEN 06.08.2011 

Mona Holm, IK Tjalve Slegge 70.43 Byrkjelo 13.08.2011 

Ezinne Okparaebo, IL i BUL, 100m 11,23 Daegu, KOR 28.08.2011 

SK Vidar, 4x100m 46.16T Jessheim 20.05.2012 

(Astrid Mangen Cederqvist-Folake Akinyemi-Tine Teigene Dalen-Line Kloster) 

Ezinne Okparaebo, IL i BUL, 100m 11,16 Florø 02.06.2012 

Ezinne Okparaebo, IL i BUL, 200m 23.30 Florø 02.06.2012 

Margrethe Renstrøm, IK Tjalve, Lengde 6.66 Helsinki, FIN 27.06.2012 

Margrethe Renstrøm, IK Tjalve, Lengde 6.67 Helsinki, FIN 28.06.2012 

Ezinne Okparaebo, IL i BUL, 100m 11,14 London, GBR 03.08.2012 

Ezinne Okparaebo, IL i BUL, 100m 11,10 London, GBR 04.08.2012 

Ezinne Okparaebo, IL i BUL, 200m 23.30t London, GBR 06.08.2012 

Menn junior 22: 

Eivind Henriksen, IK Tjalve, Slegge 74.59 Halle, GER 22.05.2011 

Vladimir Vukicevic, Ski IL, 110m hekk 13.65 Helsinki, FIN 30.06.2012 

Vladimir Vukicevic, Ski IL, 110m hekk 13.63 Weinheim, GER 27.07.2012 

Vladimir Vukicevic, Ski IL, 110m hekk 13.55 Weinheim, GER 27.07.2012 

Kvinner junior 22: 

Line Kloster, SK Vidar, 400m 53.38 Oslo/Bi 09.06.2011 

Trude Raad, Gloppen FIL Slegge 63.43 Ostrava, CZE 15.07.2011 

Norge U23, 4x400m 3:40.10 Ostrava, CZE 17.07.2011 

(Benedikte Hauge-Tara Marie Norum-Martine Eikemo Borge-Julie B. Falkanger) 

SK Vidar, 4x100m 46.16T Jessheim 20.05.2012 

(Astrid Mangen Cederqvist-Folake Akinyemi-Tine Teigene Dalen-Line Kloster) 
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Trude Raad, Gloppen FIL, Slegge 64,23 Oslo/Bi 24.05.2012 

Tonje Angelsen, Trondheim FIK, Høyde 1.95 Oslo/Bi 24.05.2012 

Ingeborg Sverdrup Rønningen, Ski IL, Spyd 53.38 Ski 20.06.2012 

Tonje Angelsen, Trondheim FIK, Høyde 1.97 Helsinki, FIN 28.06.2012 

Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar, 5000m 15;24.86 London, GBR 07.08.2012 

Line Kloster, SK Vidar, 400m 53.30 Zagreb, CRO 04.09.2012 

Menn junior 19: 

Sondre Nyvold Lid, Molde Olymp 400m 47.12 Oslo/Bi 24.05.2012 

Sondre Nyvold Lid, Molde Olymp 400m 47.04 Oslo/Bi 07.06.2012 

Sondre Nyvold Lid, Molde Olymp 400m 46.90 Mannheim, GER 23.06.2012 

Norge U20, 4x400m 3:12.27 Barcelona, ESP 14.07.2012 

(Sondre Nyvold Lid-Andreas Roth-Marius Bakken Støle-Magnus Loftås) 

Moss IL, 4x200m 1:29.46 Moss 12.08.2012 

(Daniel Engen Lauritsen-Pavlik Wang-Erik Røraas-John A. E. Hovland) 

Kvinner junior 19: 

Marte Rygg Årdal, Gloppen FIL Slegge 62.73 Helsingborg, SWE 04.07.2011 

Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus 100m hekk 13.28 Kristiansand 06.08.2011 

Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus 100m hekk 13.21 Byrkjelo 13.08.2011 

Vilde Svortevik, IL Gular, 400m hekk 57.34 Barcelona, ESP 13.07.2012 

Kristine Helle, IK Tjalve, 10 000m 35:31.33 Kristiansand 24.08.2012 

Innendørs: 

Menn senior: 

Lars Vikan Rise, Nidelv IL, 7-kamp 5902 College Station, USA 11.-12.03.2011 

(7.20-7.25-15.75-1.99/8.32-4.70-2:40.92) 

Norge, 4x200m 1:27.25 Steinkjer 11.02.2012 

(Tormod Hjortnæs Larsen-Eirik Tanberg-Henrik Johnsen-Håkon Morken) 

Kvinner senior: 

Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve, Tresteg 13.57 Malmö, SWE 29.01.2011 

Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve, Tresteg 13.57t Tampere, FIN 05.02.2011 

Christina Vukicevic, Ski IL, 60mh 7.92 Tampere, FIN 05.02.2011 

SK Vidar, 4x200m 1:40.03 Trondheim/Ra 13.02.2011 

(Astrid Mangen Cederqvist-Siri Eritsland-Line Kloster.-Stine Meland Tomb) 

Ezinne Okparaebo, IL i BUL, 60m 7.17 Karlsruhe, GER 13.02.2011 

Christina Vukicevic, Ski IL, 60mh 7.90 Karlsruhe, GER 13.02.2011 

Christina Vukicevic, Ski IL, 60mh 7.90t Karlsruhe, GER 13.02.2011 

Ingvill Måkestad, IL Gular, 1500m 4:09.17 Birmingham, GBR 19.02.2011 

Ingvill Måkestad, IL Gular, 1500m 4:08.65. Stockholm, SWE 22.02.2011 

Cathrine Larsåsen, IL i BUL, Stav 4,35 Skive, DEN 20.02.2011 

Christina Vukicevic, Ski IL, 60mh 7.90 Paris, FRA 04.03.2011 

Ida Marcussen, IK Våg, 5-kamp 4283 Paris, FRA 04.03.2011 

(8.72-1.68-12.49-6.06-2:12.93) 

Cathrine Larsåsen, IL i BUL, Stav 4,41 Steinkjer 11.02.2012 

Line Kloster, SK Vidar, 400m 54.63 Steinkjer 12.02.2012 

Ezinne Okparaebo, IL i BUL, 60m 7.17 Birmingham, GBR 18.02.2012 

Line Kloster, SK Vidar, 400m 54.22 Steinkjer 03.03.2012 

Ida Marcussen, IK Våg, 5-kamp 4316 Göteborg, SWE 11.03.2012 

(8.74-1.67-13.26-6.09-2:13.70) 

Menn junior 22: 

Jonas Mögenburg, IL Tyrving, Lengde 7.48 Fana 22.01.2011 

Jonas Mögenburg, IL Tyrving, Lengde 7.55 Leipzig, GER 26.02.2011 

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL, 800m 1;49,62 Wien, AUT 31.01.2012 

Vladimir Vukicevic, Ski IL, 60m hekk 7.86 Steinkjer 11.02.2012 

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL, 1500m 3:44,00 Steinkjer 11.02.2012 

Kvinner junior 22: 

Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve, Tresteg 13.42 Fana 22.01.2011 

Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve, Tresteg 13.57 Malmö, SWE 29.01.2011 

Inger Anne Frøysedal, IK Tjalve, Tresteg 13.57t Tampere, FIN 05.02.2011 

Menn junior 19: 

FIK Orion, 4x200m 1:35.13 Stange 22.01.2012 
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(Vebjørn Gilde-Simen Ruismyhr Engelund-Håkoln Gaukerud Høye.Peter Quarcoo) 

Sondre Nyvold Lid, IL Molde-Olymp, 400m 48.24 Sandnes 09.03.2012 

Eirik Greibrokk Dolve, IL Fri, Stav 5.00 Sandnes 10.03.2012 

IL i BUL, 4x200m 1:34.07 Sandnes 11.03.2012 

(Hans Christian Walker-Simen Kjensli-Sivert Korshavn-Jartoft-Ousman Touray) 

Moss IL, 4x200m 1;32,22 Sandnes 11.03.2012 

(Daniel Engen Lauritsen-Pavlik Wang-Erik Røraas-John A. E. Hovland) 

Kvinner junior 19: 

Ingen 

 

 

 

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 to 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 Bodil 

Høstmælingen, Tyrving IF. Varamedlemmer: Nils Kristen Wiig, Ullensaker-Kisa IL og  Hilde Osnes, 

BUL. 

Ole Petter Sandvig, Administrasjonen har fungert som utvalgets sekretær/referent. 

Utvalget har i perioden avholdt 6 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 tillegg har utvalgets leder vært med i et Sentralstyreoppnevnt utvalg for å se på "Revitalisering av 

Landstyret og NFIFs Ting". 
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Utvalget la frem sitt endelige forslag til vedtak for uttalelse på LS-møtet høsten 2012 før det blir 

fremmet på NFIFs ting. 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  Bodil Kristine Høstmælingen har deltatt i NIFs Lov- og Domsseminarer i den 

siste perioden. Bodil Kristine Høstmælingen er også medlem i NIFs Lovutvalg, og vi har derved en 

god link mellom NIFs og vårt eget Lovutvalg. 

Lovutvalgets leder har, som oppnevnt representant, deltatt i møter i NFIFs 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. 

Før 2011-tinget har utvalget i flere møter og samtaler behandlet og redigert de innkomne 

tingforslagene til NFIFs ting 2011. 

Videre vil det alltid etter et ting være et oppdaterings- og redigeringsbehov som vil kreve kompetanse, 

kapasitet og innsats fra utvalgets medlemmer.  

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. 

En slik utvalgssammensetning vil medføre at Lovutvalget vil være meget godt skodd også til 

fremtidige oppgaver og regel- og lovmessige uttalelser. 

 

III  Regnskap 
Årsregnskap 2012 og 2011 

Rammebudsjett 2014 og 2015 
  Noter  Budsjett Regnskap Noter  Budsjett  Regnskap 

 2012 2012 31.12.12 2011 2011 31.12.11 

DRIFTSINNTEKTER     

Overføringer fra NIF  5 550 000 6 964 138  5 900 000 6 988 958 

Olympiatoppen  2 900 000 2 942 500  3 000 000 2 815 000 

Samarbeidsavtaler 3 16 450 000 16 836 982 3 14 000 000 14 936 151 

Gjensidige-stiftelsen  3 130 000 2 696 000   3 130 000 

Regionstilskudd  2 100 000 2 033 666  2 000 000 2 005 811 

Integrering  650 000 650 000  650 000 650 000 

Aktivitetsmidler  5 250 000 5 400 000  4 500 000 5 573 673 

Spillemidler til utstyr  700 000 1 453 500  700 000 1 735 000 

Mosjon  1 900 000 1 643 244  3 150 000 2 786 104 

Friidrettskortet  1 000 000 436 540  500 000 955 051 

Diverse inntekter  700 000 780 608  650 000 1 159 377 

SUM 

DRIFTSINNTEKTER 

 40 330 000 41 837 178  35 050 000 42 735 125 

       

DRIFTSKOSTNADER     

Toppidrett/utvikling 3, 4 15 800 000 15 453 817 3, 4 15 371 000 16 152 305 

Administrasjon/Personal 4, 9 5 070 000 5 667 330 4, 9 5 095 000 4 889 258 

Informasjon 4 1 255 000 1 492 966 4  1 063 377 

Regionstilskudd  2 100 000 2 033 666  2 000 000 2 005 818 

Spillemidler til utstyr  700 000 1 453 500  700 000 1 745 652 

Organisasjon 4 3 080 000 2 516 828 4 2 786 500 3 283 628 

Barn/Ungd./Komp./Integr. 4 7 150 000 7 736 159 4 7 205 000 8 102 921 

Gjensidige-stiftelsen 4 3 130 000 2 696 000   3 130 000 

Mosjon 4, 9 2 100 000 1 774 663 4, 9 2 730 000 2 660 117 

Friidrettskortet  875 000 307 821  500 000 524 093 

Salg/Marked 3, 4 1 325 000 1 360 163 3, 4 755 000 1 166 802 

Tap på fordringer 2  5 168 2  1 055 000 

Avskrivninger 5  27 149 5  30 480 

SUM 

DRIFTSKOSTNADER 

 42 585 000 42 525 230  37 142 500 45 809 451 
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DRIFTSRESULTAT  -2 255 000 -688 052  -2 092 500 -3 074 326 

       

Netto finansinntekter 8 900 000 1 035 023 8 700 000 735 218 

       

ÅRSRESULTAT  -1 355 000 346 971  -1 392 500 -2 339 108 

 

Balanse 2012 og 2011 
BALANSE NORGES FRI-IDRETTSFORBUND pr. 31.12.11 og pr. 31.12.12 

 

EIENDELER Noter  pr. 31.12.12 Noter  pr. 31.12.11 

 2012  2011  

Anleggsmidler     

Maskiner/inventar 5 0 5 27 149 

Sum anleggsmidler  0  27 149 

     

Omløpsmidler     

Varelager  91 984  132 938 

Kundefordringer 2 5 115 037 2 5 785 115 

Forskuddsbetalte kostnader  249 352  475 235 

Markedsbaserte verdipapirer 8 5 194 000 8 6 086 814 

Betalingsmidler 7 11 556 962 7 8 252 215 

Sum omløpsmidler  22 207 335  20 732 317 

     

SUM EIENDELER  22 207 335  20 759 466 

     

GJELD/EGENKAPITAL     

     

Egenkapital     

Annen egenkapital 31.12  13 000 971  15 340 079 

Årsresultat   346 971  -2 339 108 

Sum egenkapital 10 13 347 942 10 13 000 971 

     

Gjeld     

Leverandørgjeld  2 498 851  2 278 144 

Skyldig offentlige avgifter  1 435 238  1 142 800 

Annen kortsiktig gjeld  4 925 304  4 337 551 

Sum gjeld  8 859 393  7 758 495 

     

SUM 

GJELD/EGENKAPITAL 

 22 207 335  20 759 466 

Oslo, 11.02.2013 

Styret for NFIF 

Svein Arne Hansen, President (sign.), Tore Hordnes, Visepresident (sign.), Helga Reigstad, 

styremedlem (sign.), Kalle Glomsaker, styremedlem (sign.), Anne Brit S. Sandberg, styremedlem 

(sign.), Vibeke Jarness, styremedlem (sign.), Arne Hugo Hansen, styremedlem (sign.), Christian Bue, 

styremedlem (sign.), Kjetil Hildeskor, Generalsekretær (sign.), Narve Heggheim , ansattes 

representant (sign.). 

 

Noter 2012 
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 
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estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og 

faktiske tall. 

Eiendeler/gjeld som knytter seg til daglig drift og poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig 

gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert 

som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert 

som anleggsmidler. Vurdering avanleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som 

forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en 

nedskrivning av anleggsmidlet. 

Inntektsføringstidspunkt 

Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet 

ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og 

fakturerte fraktkostnader, der hvor det kan gjøres. 

I de tilfeller hvor en er forpliktet til en motytelse for en inntekt, anvendes sammenstillingsprinsippet. 

Inntektsføringen skjer i takt med at kostnadene påløper. 

Mottatte ikke inntektsførte tilskudd er oppført under 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   
 2012 2011 

Friidrettskretsene 1 666 908 1 509 524 

Sponsorer 178 360 925 107 

NIF 2 643 153 2 818 858 

Diverse kunder 656 616 561 626 

Tapsavsetning -30 000 -30 000 

Totale fordringer 5 115 037 5 785 115 

 

Note 3 Barteravtaler 

Barteravtalene er inntektsført under samarbeidsavtaler og kostnadsført under toppidrett/utvikling og 

salg/marked. Verdien av bokførte barteravtaler er for Puma kr. 890 098 og SAS kr. 42.726. 

 

Note 4 Lønnskostnader / antall ansatte / godtgjørelser / pensjoner 
 Ant.ans. Ant.årsv. 

Adm. sentralt 12 11 

Kretsene 16 11,35 

Prosjekter 3 2,5 
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Antall ansatte/årsverk 31 24,85 

 
Personalkostnader administrasjon 2012 

Lønninger 14 211 188 

Folketrygdavgift 2 206 061 

Pensjonskostnader 1 206 397 

Andre ytelser 528 023 

Ref. personalkostnader kretsene -5 776 318 

Sum lønnskostnader 12 375 351 

 
Godtgjørelser: Gen.sekr. President 

Lønn (inkl utbetalt feriep.) 756 778 363 061 

Bonus sponsoravtaler 340 000  

Annen godtgjørelse 17 913 4 100 

Ytelse til pensjonsforpl. 93 880  

Forbundet har kollektiv pensjonsordning i Vital Forsikring, og ordningen oppfyller kravene i loven 

om offentlig tjenestepensjon. Pr 31.12 2012 er 29 personer inkl. i ordningen hvorav 13 er fra kretsene. 

Det er kun de løpende innbetalinger som er kostnadsført.  
Premiefond pr. 31.12.11: 125 650 

Tilført premiefond 32 067 

Garantert rente 2012 4 581 

Premiefond pr. 31.12.12: 162 298 

Revisor 

Kostnadsført revisjonshonorar i 2012 utgjør kr. 104.000 og bistand kr. 9.200. 

I tillegg utgjør revisjon løperfond kr. 27.200. Alle beløp er ekskl. mva. 

 

Note 5 Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger. 

Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker 

som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi. 
 Ansk.kost Avskr.'12 Saml.avskr. Bokf.31.12 

Lydanlegg 121 901 27 149 121 901 0 

Øko.levetid 4 år 

Avskr.plan lineær 
 

Note 6 Fonds til forvaltning 

Følgende bundne fonds forvaltes av NFIF utenfor regnskapet: 
 Beholdn. Renter  Beholdn. 

  01.01 2012 2012 31.12 2012 

Charles London fondet 51 110 1 803 52 913 

Charles London fondet ble opprettet i 1974 og er en gave til norsk juniorfri-idrett. Avkastningen  

er disponert etter noe varierende kriterier. 

 

Note 7 Betalingsmidler 
Betalingsmidler 2012 

Kasse  40 250 

Bank  6 020 424 

Pareto Bank  4 642 172 

Utøverfond  32 

Skattetrekk  854 084 

Totalt  11 556 962 

Pr. 31.12.2012 er kr. 854.084 bundet på bankkonto for skattetrekk. 

Norges Friidrettsforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. 

Deltagerne i konsernkontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av 

samtlige forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordningen. Banken 

har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i 

banken, ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet. Midlene 
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på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges Friidrettsforbund 

til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto. 

Pr. 31.12.12 utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr. 6.265.183. 

 

Note 8 Verdipapirer 

NFIF har plassert midler i markedsbaserte verdipapirer, hvorav ingen bundne. Midlene er plassert 

etter en balansert risikoprofil.Plasseringene er oppført i balansen i henhold til kursverdien pr. 

31.12.2012. 
Kostpris 5 000 100 

Opptjente renter/verdistigning 193 900 

Markedsverdi pr. 31.12.12 5 194 000 

 
Netto finansinntekter  

DnB Liv renter 98 796 

Renter Pareto 203 981 

Renter div. bankkonti 334 568 

Netto realisert gevinst verdipapirer 314 138 

Kursøkning verdipapirer 83 540 

Renter 2012 1 035 023 

 

Note 9 Lån og leie / - leasingavtaler 

NFIF har ikke lån utover vanlige leverandørkreditter. 

NFIF underskrev pr. 1.8.2004 ny kontrakt med Norges Idrettsforbund for leie av lokaler på Ullevål 

Stadion. Leieforholdet varer frem til 1.7.2019.  

Utgiftsført leie for 2012 utgjør kr. 719.820 inkl. felleskostnader og 6 garasjeplasser. 

NFIF underskrev pr. 7.9.2009 konktrakt med Hordaland Idrettskrets for leie av lokaler til 

mosjonsavdelingen på Idrettens hus i Bergen. Leieforholdet varte frem til 1.7. 2012. Vi har benyttet 

retten til fornyelse med virkning fra 1.7.12 - 30.06.14. 

Utgiftsført leie for 2012 utgjør kr. 75.345. 

NFIF underskrev pr. 19.3.2012 en leie- og serviceavt. med Konica Minolta på en kopimaskin. 

Leieforholdet varer frem til 31.3.16. Utgiftsført leie for 2012 utgjør kr. 48.014 inkl. mva. 

 

Note 10 Egenkapital 

NFIF har ingen bindinger på egenkapitalen. 

 

Sentralstyret beretning for 2012 
Norges Friidrettsforbund er et særforbund i Norges idrettsforbund, og driver sin virksomhet fra 

kontorer på Ullevål Stadion i Oslo og Brann Stadion i Bergen. 

Økonomi 

Landsstyret vedtok for 2012 et budsjett med en inntektsside på kr 40 330 000 og en kostnadsside 

på kr 42 585 000, samt netto finansinntekter på kr 900 000, og derav et underskudd på kr 1 355 000. 

Styret og administrasjonen praktiserer en økonomistyring hvor blant annet en tett 

regnskapsoppfølgning og god kostnadskontroll står sentralt. Det vises forsiktighet med å øke 

aktivitetsnivået og kostnadene utover det som er vedtatt i strategisk plan, handlingsplaner, 

landsstyrevedtak, forbundstingsvedtak, samt hva økninger på inntektssiden gir mulighet for. 

Regnskapet for 2012 viser inntekter på kr 41 837 178. Dette er en økning fra budsjettet med kr 1 

507 178. Økningen kan i hovedsak knyttes til høyere offentlige overføringer 

(merverdiavgiftskompensasjon), og en økning i samarbeidsavtaler. Mindre inntekter enn budsjettert 

med på salg av friidrettskortet og salg av merker gang og mosjon trekker i motsatt retning. 

Driftskostnader i 2012 er regnskapsført med kr 42 525 230, en liten reduksjon fra budsjettet med kr 

59 770. På kostnadssiden er det dog i enkeltposter noen avvik mellom budsjett og regnskap. 

Årsresultatet for 2012, etter netto finansinntekter på kr 1 035 023, viser et overskudd på kr 346 

971. Noe som er kr 1 701 971 bedre enn det budsjetterte underskuddet for 2012 på kr 1 355 000.  

Overskuddet for 2012 foreslås overført forbundets frie egenkapital som per 31.12.12 da øker til kr 

13 347 942. 
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Egenkapitalens størrelse er da 32 % av inntektssiden i 2012 og egenkapitalprosenten er 60%. 

Dette gir Norges Friidrettsforbund en fortsatt soliditet og finansiell mulighet til å kunne 

opprettholde det forholdsvis høye aktivitetsnivået vi har. 

Arbeidsmiljø 

I 2012 har 31 ansatte utført litt under 25 årsverk. Arbeidsmiljøet, både ute i kretsene og i 

sentraladministrasjonen, betegnes som godt. Det er i 2012 avholdt 4 personal- og utviklingssamlinger 

for de kretsansatte for å fremme motivasjon, kompetanse og faglig utveksling. Gjennom disse 

samlinger og øvrig kontakt, påvirkes samarbeidet mellom sentraladministrasjonen og kretsansatte på 

en positiv måte. 

I sentraladministrasjonen på Ullevål og fra kontoret i Bergen ledes og utføres arbeidet med 

effektivitet og kvalitet. Samarbeidet mellom styret og administrasjonen betegnes som veldig bra, og 

likeså samarbeidet innad i styret. 

Det korte- og langvarige sykefraværet har i 2012 vært lavt. 

Ytre miljø 

Norges Friidrettsforbunds virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

Likestilling 

I NFIFs styre, som ble valgt på forbundstinget i Alta i 2011, var fordelingen 4 kvinner og 6 menn, 

noe som er likt det forrige styret. Et styremedlem er en representant valgt av de ansatte. Et 

styremedlem har permisjon etter ansettelse i NFIF høsten 2012. 

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 2013 

Forbundstinget i Alta vedtok et rammebudsjett for 2013 med inntekter på kr 36 750 000 og 

kostnader på kr 37 550 000, samt finansinntekter på kr 800 000, og derav et budsjett i balanse. 

Med bakgrunn i de utfordringer og det aktivitetsnivå som det er ønskelig for norsk friidrett å 

realisere i 2013, ble det 30.11.2012 av styret fremlagt og vedtatt av Landsstyret et budsjett for 2013 

med en inntektsside på kr 43 778 000 og kostnadsside på kr 44 778 000. Med finansinntekter på kr 

700 000 gir det et budsjett med et underskudd på kr 300 000.  

Målet for egenkapitalens størrelse i strategisk plan er på minst kr 10 000 000. Selv om 

egenkapitalen nå er 33 % høyere enn dette, ønsker ikke styret å budsjettere med et større underskudd 

enn nevnte kr 300 000. Dette for å sikre en egenkapital som er noe høyere enn tingvedtaket.  

Oslo, 11.02.2013 

Styret for NFIF 

Svein Arne Hansen, President (sign.), Tore Hordnes, Visepresident (sign.), Helga Reigstad, 

styremedlem (sign.), Kalle Glomsaker, styremedlem (sign.), Anne Brit S. Sandberg, styremedlem 

(sign.), Vibeke Jarness, styremedlem (sign.), Arne Hugo Hansen, styremedlem (sign.), Christian Bue, 

styremedlem (sign.), Kjetil Hildeskor, Generalsekretær (sign.), Narve Heggheim , ansattes 

representant (sign.). 

 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende årsregnskapet for 2012 
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til Norges Friidrettsforbund for året 2012. 

Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 346.971 mot et budsjettert underskudd på kr. 1.355 000. 

Hovedårsaken til det positive resultatet i forhold til budsjett skyldes økte inntekter. De totale 

kostnadene har ubetydelige avvik i forhold til budsjett. 

Administrasjonen ga en fyldig og god redegjørelse for både inntektene og utgiftene. 

Den bokforte egenkapitalen er kr. 13.347.942 noe som underbygger et solid fundament  for å  møte 

framtidens  utfordringer. Egenkapitalen utgjør ca. 60,1 % av totalkapitalen. 

Styret og administrasjonen har viderefort den tette økonomiske oppfølgningen og viser god 

budsjettdisiplin, noe kontrollutvalget er meget tilfreds med. 

Plassering av Norges Friidrettsforbunds midler ble grundig redegjort for av administrasjonen og 

revisor med henblikk på risiko. Det er styret som godkjenner de plasseringer som blir foretatt. 

Plasseringer skjer i hovedsak med veldig liten og kalkulert risiko. Det foretigger ingen mandat utover 

styrets godkjenning. 
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Det ble også gitt en fyldig orientering fra både administrasjonen og revisor i forbindelse med 

konsernkontoen i DNB, jfr note 7. 

Dette er en konsernkonto som Norges Friidrettsforbund bar hatt en del år. Tross ordlyden i noten 

synes det i praksis å være svært liten risiko for at den kommer til anvendelse. Kontrollutvalget er 

tilfreds med den orientering som ble gitt i forhold til midlenes plassering. 

Kontrollutvalget her i møte med administrasjonen og revisor ikke funnet det nødvendig å gå 

dypere inn i regnskapsmaterialet. 

Både administrasjonen og revisor redegjorde grundig for de spørsmålene kontrollutvalget har tatt 

opp, herunder blant annet attestasjoner, fullmakter og avstemming av inntektene m.v. 

Norges Friidrettsforbunds 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 2012 og Norges 

Friidrettsforbunds økonomiske stilling pr 31.12.2012 og tilrår at resultatregnskap og balanse med 

noter fastsettes som Norges Friidrettsforbunds regnskap for 2012. 

Oslo, 06.02.2013 

Jim Johansen (sign.), Anne Merethe Moe Dahlen (sign.), Øyvind Røraas (sign.) 

 

Revisjonsberetning 2012 
Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for Norges Friidrettsforbund som viser et positivt aktivitetsresultat på 

kr 346 971,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, aktivitetsregnskap for 

regnskapsåret avsluttet pr denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper 

og andre noteopplysninger. 

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 

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 

Friidrettsforbund per 31. desember 2012 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne 

datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
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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. 

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 forenklet revisorkontroll 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 2013 

Revisjonsselskapet Per Arne Strindeberg AS 

Per Arne Strindeberg (sign.) 

Statsautorisert revisor 

 

Noter 2011 
Note 1 Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med 

regnskapslov, Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser og god regnskapsskikk i 

Norge. 

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt 

drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på 

transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med 

opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelig på 

tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig 

estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og 

faktiske tall. 

Eiendeler/gjeld som knytter seg til daglig drift og poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig 

gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert 

som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert 

som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som 

forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en 

nedskrivning av anleggsmidlet. 

Inntektsføringstidspunkt 

Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet 

ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og 

fakturerte fraktkostnader, der hvor det kan gjøres. 

I de tilfeller hvor en er forpliktet til en motytelse for en inntekt, anvendes sammenstillings prinsippet. 

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 



16.02.2013 

Side 71 av 87    

 

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   

  2011 2010 

Friidrettskretsene 1 509 524 1 311 648 

Sponsorer  925 107 1 779 459 

NIF  2 818 858 2 137 588 

ETCH   885 000 

Diverse kunder 561 626 444 740 

Tapsavsetning  -30 000 -30 000 

Totale fordringer 5 785 115 6 528 435 

Tap på fordringer kr. 1.055.000 er gjeldsbrev-fordring ifb. med markedsbaserte plasseringer. 

 

Note 3 Barteravtaler 

Barteravtalene er inntektsført under samarbeidsavtaler og kostnadsført under toppidrett/utvikling og 

salg/marked. Verdien av bokførte barteravtaler er for Puma kr. 910.725 og SAS kr. 52.393. 

 

Note 4 Lønnskostnader / antall ansatte / godtgjørelser / pensjoner 
 Ant.ans. Ant.årsv. 

Adm. sentralt 14 12 

Kretsene 16 10,85 

Prosjekter 3 2,5 

Antall ansatte/årsverk 33 25,35 

 
Personalkostnader administrasjon 2011 

Lønninger 13 183 358 

Folketrygdavgift 2 042 623 

Pensjonskostnader 1 052 748 

Andre ytelser 517 766 

Ref. personalkostnader kretsene -5 746 360 

Sum lønnskostnader 11 050 135 

 
Godtgjørelser: Gen.sekr. President 

Lønn (inkl utbetalt feriep.) 730 270 348 346 

Bonus sponsoravtaler 250 000  

Annen godtgjørelse 17 266 4 100 

Ytelse til pensjonsforpl. 72 561  

Forbundet har kollektiv pensjonsordning i Vital Forsikring, og ordningen oppfyller kravene i loven 

om offentlig tjenestepensjon. Pr 31.12 2011 er 29 personer inkl. i ordningen hvorav 13 er fra kretsene. 

Det er kun de løpende innbetalinger som er kostnadsført. 
Premiefond pr. 31.12.10:  129 257 

Dekket fra premiefond  -7 967 

Garantert rente 2011  4 360 

Premiefond pr. 31.12.11:  125 650 

Revisor 

Kostnadsført revisjonshonorar i 2011 utgjør kr. 92.000 ekskl. mva. 

I tillegg utgjør revisjon løperfond kr. 29.600 og revisjon ETCH Bergen 2009/2010 kr. 55.500. 
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Note 5 Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger. 

Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker 

som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi. 

Lydanlegg 
Ansk.kost Avskr.'11 Saml.avskr. Bokf.31.12 

121 901 30 480 94 752 27 149 

Øko.levetid 4 år 

Avskr.plan lineær 

 

Note 6 Fonds til forvaltning 

Følgende bundne fonds forvaltes av NFIF utenfor regnskapet: 
 Beholdn. Renter  Beholdn. 

 01.01 2011 2011 31.12 2011 

Charles London 

fondet 

49 621 1 489 51 110 

Charles London fondet ble opprettet i 1974 og er en gave til norsk juniorfri-idrett. Avkastningen er 

disponert etter noe varierende kriterier. 

 

Note 7 Bundne midler 

Pr. 31.12.2011 er kr. 827.293 bundet på bankkonto for skattetrekk. 

Pr. 31.12.2011 er kr. 28.857 innestående på utøverfond, forpliktelsen er klassifisert som 

leverandørgjeld. 
Betalingsmidler 2011 

Kasse  7 911 

Bank  2 946 258 

Pareto Bank  4 438 192 

Utøverfond  32 561 

Skattetrekk  827 293 

Totalt  8 252 215 

 

Note 8 Verdipapirer 

NFIF har plassert midler i markedsbaserte verdipapirer, hvorav ingen bundne. 

Midlene er plassert etter en balansert risikoprofil. 

Plasseringene er oppført i balansen i henhold til kursverdien pr. 31.12.2011. 
Kostpris   6 075 250 

Oppskriving   11 564 

Markedsverdi pr. 31.12.11 6 086 814 

 
Renter Vital 22 625 

Renter Pareto 205 222 

Renter div. bankkonti 255 952 

Markedsbaserte verdipapirer - 

realisert gevinst 

334 959 

Markedsbaserte verdipapirer - 

urealisert verdinedg. 

-83 540 

Renter 2011 735 218 

 

Note 9 Lån og leie / - leasingavtaler 

NFIF har ikke lån utover vanlige leverandørkreditter. 

NFIF underskrev pr. 1.8.2004 ny kontrakt med Norges Idrettsforbund for leie av lokaler på Ullevål 

Stadion. Leieforholdet varer frem til 1.7.2019. 

Utgiftsført leie for 2011 utgjør kr. 694.365 inkl. felleskostnader og 6 garasjeplasser. 

NFIF underskrev pr. 7.9.2009 konktrakt med Hordaland Idrettskrets for leie av lokaler til 

mosjonsavdelingen på Idrettens hus i Bergen. Leieforholdet vare frem til 1.7. 2012. 

Utgiftsført leie for 2011 utgjør kr. 74.260. 

NFIF underskrev pr. 14.3.2008 en leie- og serviceavt. med Konica Minolta på en kopimaskin. 
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Leieforholdet varer frem til 31.3.12 . Utgiftsført leie for 2011utgjør kr. 47.527 inkl. mva. 

 

Note 10 Egenkapital 

NFIF har ingen bindinger på egenkapitalen. 

 

Sentralstyrets beretning for 2011 
Norges Friidrettsforbund er et særforbund i Norges idrettsforbund, og driver sin virksomhet fra 

kontorer på Ullevål Stadion i Oslo. 

Økonomi 

Landsstyret vedtok for 2011 et budsjett med en inntektsside på kr 35 050 000 og en kostnadsside på kr 

37 142 500, samt finansinntekter på kr 700 000, og derav et underskudd på kr 1 392 500. 

Styret og administrasjonen praktiserer en økonomistyring med blant annet tett regnskapsoppfølgning 

hvor god kostnadskontroll står sentralt. Det vises forsiktighet med å øke aktivitetsnivået og 

kostnadene utover det som er vedtatt i strategisk plan, handlingsplaner, landsstyrevedtak, 

forbundstingsvedtak. Og i tillegg hva som økninger på inntektssiden har gitt rom for. 

Regnskapet for 2011 viser inntekter på kr 42 735 125. Dette er en økning fra budsjettet med kr 7 685 

125. Økningen kan i hovedsak knyttes til økte offentlige midler av ulik karakter, og en kraftig økning i 

samarbeidsavtaler blant annet fra Gjensidige stiftelsen til prosjektet ”Ung Leder”. 

Driftskostnader i 2011 er regnskapsført med kr 45 809 451, en økning fra budsjettet med kr 8 666 951. 

Økningen her skyldes i hovedsak anvendelse av tilførte midler som er nevnt som årsak til forangående 

inntektsøkning. I tillegg kommer tap på fordringer med kr 1 055 000, som er en bokført 

gjeldsbrevfordring i forbindelse med markedsbaserte plasseringer. 

Årsresultatet for 2011, etter finansinntekter på kr 735 218, viser et underskudd på kr 2 339 108. Noe 

som er kr 946 608 mer enn det budsjetterte underskuddet for 2011. Underskuddet for 2011 foreslås 

dekket av forbundets frie egenkapital som per 31.12.11 reduseres til kr 13 000 971. 

Egenkapitalens størrelse er da 30 % av inntektssiden i 2011 og egenkapitalprosenten er 63 %. 

Dette gir Norges Friidrettsforbund en fortsatt soliditet og finansiell mulighet til å kunne opprettholde 

det forholdsvis høye aktivitetsnivået vi har.  

Arbeidsmiljø 

I 2011 har 33 ansatte utført litt over 25 årsverk. Arbeidsmiljøet både ute i kretsene og i 

sentraladministrasjonen betegnes som godt. Det er i 2011 avholdt 4 samlinger for de kretsansatte for å 

fremme motivasjon, kompetanse og faglig utveksling. Gjennom disse daglig ledersamlinger og øvrig 

kontakt, påvirkes samarbeidet mellom sentraladministrasjonen og kretsansatte positivt. 

I sentraladministrasjonen på Ullevål og fra kontorer i Bergen ledes og utføres arbeidet på en effektiv 

og kvalitetsorientert måte. Samarbeidet mellom styret og administrasjonen betegnes som veldig bra, 

og likeså samarbeidet innad i styret. 

Det kort- og langvarige sykefraværet har i 2011 har vært svært lavt. 

Ytre miljø 

Norges Fri-idrettsforbunds virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.  

Likestilling 

NFIF`s styre, som ble valgt på forbundstinget i Alta i 2011, består av 4 kvinner og 6 menn. 

Nåværende styre har den samme kjønnsfordelingen som det forrige. I tillegg er det en representant i 

styret valgt av de ansatte. 

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 2012 

Forbundstinget i Alta vedtok et rammebudsjett for 2012 med inntekter på kr 36 150 000 og kostnader 

på kr 37 450 000, samt finansinntekter på kr 800 000, og derav et underskuddsbudsjett på kr 500 000. 

Med bakgrunn i de utfordringer og det aktivitetsnivå som norsk friidrett ønsker å realisere i 

kommende år, samt forbundets solide økonomi, ble det i desember 2011 fremlagt av styret og vedtatt 

av Landsstyret et budsjett for 2012 med en inntektsside på kr 40 330 000 og kostnadsside på kr 42 585 

000. Med finansinntekter på kr 900 000 gir dette et budsjettert underskudd for 2012 på kr 1 355 000.  
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Målet for egenkapitalens størrelse i strategisk plan er på minst kr 10 000 000. Ettersom egenkapitalen 

nå er 30 % høyere enn dette, anser styret det for økonomisk forsvarlig å budsjettere med et 

underskudd av denne størrelsesorden for å realisere det aktivitetsnivå som er ønskelig for styrke og 

utvikle organisasjonen i 2012. 

Oslo, 08.02. 2012 

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 Brit S. Sandberg, Styremedlem (sign)., Vibeke Jarness, Styremedlem (sign)., Arne Hugo Hansen, 

Styremedlem (sign)., Christian Bue, Styremedlem (sign)., Kjetil Hildeskor, Generalsekretær (sign)., 

Narve Heggheim Ansattes representant (sign). 

 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende årsregnskapet 2011 
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til Norges Friidrettsforbund for 2011. 

Årsregnskapet viser et underskudd på kr. 2.339.108 mot et budsjettert underskudd på kr. 

1.392.500. 

Hovedârsaken til budsjettavviket skyldes tap på fordringer med kr. 1.055.000,-, herav tap på 

markedsplasseringer kr. 648.000,- og inntektsført overskudd med kr. 408.000,-. Overskuddet 

viste seg å være en feil informasjon fra megler som er gitt bade muntlig og skriftlig. 

Kontrollutvalget ble grundig orientert av administrasjonen om bakgrunnen for tapet. Det ble 

lagt fram skriftlig oversikt fra megler som ikke indikerte tap så sent som 25.11.2011. Megler 

har med bakgrunn i dette underskrevet gjeldsbrev på kr. 1 .055.000,-, men av 

forsiktighetshensyn og god regnskapsskikk er beløpet tapsført i sin helhet. 

Revisor underbygget også administrasjonens grundige orientering. 

Driftsinntektene er betydelig over budsjett på de fleste poster, noe administrasjonen ga en 

fyldig orientering om. 

De økte inntektene gjenspeiler  også økt aktivitet. 

Styret og administrasjonen har videreført den tette økonomiske oppfølgningen og viser god 

budsjettdisiplin, noe kontrollutvalget er meget tilfreds med. 

Den bokførte egenkapitalen er kr. 13.000.971 noe som underbygger et solid fundament for å 

møte framtidens utfordringer. Egenkapitalen utgjør Ca. 62,6 % 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, herunder blant annet attestasjoner og fullmakter m.v. 

Kontrollutva]get har løpende mottatt perioderegnskap og styreprotokoller og er løpende 

oppdatert med organisasjonens økonomi. 

Norges Friidretttsforbunds  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 avsnitt over. 

Kontrollutvalget  mener det framlagte årsregnskap gir et riktig bilde av driften i 2011 og 

Norges Friidrettsforbunds økonomiske stilling pr 31.12.2011 og tilrår at resultatregnskap og 

balanse fastsettes som Norges Friidrettsforbunds  regnskap for 2011. 
Oslo, 14.02.2011  

Jim Johansen (sign.), Anne Merethe Moe Dahlen (sign.) Øyvind Røraas (sign.) 

 

Revisjonsberetning 2011 
Uttalelse om årsregnskapet 
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Vi har revidert årsregnskapet for Norges Friidrettsforbund som viser et negativt aktivitetsresultat pa kr 

2 339 108,-. Årsregnskapet består av balanse pr 31. desember 2011, aktivitetsregnskap for 

regnskapsåret avsluttet pr denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper 

og andre noteopplysninger. 

Sentralstyret og generalsekretærs 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 var 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 

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 

Friidrettsforbund per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne 

datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

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 dekning av negativt 

aktivitetsresultat er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov, forskrifter og Norges 

Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser. 

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 forenklet revisorkontroll 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, 17 februar 2012  

Revisjonsselskapet Per Arne Strindeberg AS 

Per Arne Strindeberg (sign.) 

Statsautorisert revisor 

 

Rammebudsjett 2014 og 2015 
 Regnskap Budsjett Rammebudsj. Rammebudsj. 

 2012 2013 2014 2015 

DRIFTSINNTEKTER     
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Overføringer fra NIF 6 964 138 6 975 000 7 000 000 7 000 000 

Olympiatoppen 2 942 500 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Samarbeidsavtaler 16 836 982 17 400 000 17 500 000 17 500 000 

Gjensidige-stiftelsen 2 696 000 2 693 000 2 696 000  

Regionstilskudd 2 033 666 2 100 000 2 100 000 2 100 000 

Integrering 650 000 750 000 850 000 950 000 

Aktivitetsmidler 5 400 000 5 400 000 5 500 000 5 600 000 

Spillemidler til utstyr 1 453 500 1 750 000 1 500 000 1 500 000 

Mosjon 1 643 244 2 075 000 2 500 000 3 000 000 

Friidrettskortet 436 540 700 000 1 500 000 2 000 000 

Diverse inntekter 780 608 935 000 1 000 000 1 000 000 

SUM DRIFTSINNT. 41 837 178 43 778 000 45 146 000 43 650 000 

     

DRIFTSKOSTNADER     

Toppidrett/utvikling 15 453 817 14 700 000 15 300 000 15 350 000 

Administrasjon/Personal 5 699 647 5 290 000 5 450 000 5 600 000 

Informasjon 1 492 966 1 380 000 1 500 000 1 600 000 

Regionstilskudd 2 033 666 2 100 000 2 100 000 2 100 000 

Spillemidler til utstyr 1 453 500 1 750 000 1 500 000 1 500 000 

Organisasjon  2 516 828 3 195 000 3 000 000 3 250 000 

Barn/Ungd./Komp./Integr

. 

7 736 159 8 050 000 8 250 000 8 450 000 

Gjensidige-stiftelsen 2 696 000 2 693 000 2 696 000  

DnB aktivitetsuke  2 300 000 2 300 000 2 300 000 

Gang og Mosjon 1 774 663 1 520 000 1 500 000 1 600 000 

Friidrettskortet 307 821 350 000 750 000 1 000 000 

Salg/Marked 1 360 163 1 450 000 1 500 000 1 600 000 

SUM DRIFTSKOSTN. 42 525 230 44 778 000 45 846 000 44 350 000 

     

DRIFTSRESULTAT -688 052 -1 000 000 -700 000 -700 000 

     

Netto finansinntekter 1 035 023 700 000 700 000 700 000 

     

ÅRSRESULTAT 346 971 -300 000 0 0 

 

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

1.  Sentralstyret foreslår endring i NFIFs lov §§6, 8, 12, 13, 14, 15 og 16 

  Landsstyret legges ned og erstattes av ledermøter. 

 A Endring i NFIFs lov §6 – De styrende organer 

  Pkt c. sløyfes. 
6. NFIF's styrende organer 

NFIF ledes av: 

a. Friidrettstinget. 

b. Sentralstyret. 

c. Landsstyret. 

 

 B Endring i NFIFs lov §8 – Representasjons-, tale, forslags-og stemmerett på tinget 

  Punkt 1.b sløyfes og det tidligere landsstyremedlem flyttes kretsrepresentant. og underpunkter 

omnummereres og parentesen i pkt 3. sløyfes 
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1. På friidrettstinget møter med stemmerett: 

a. Sentralstyret (7) jfr. § 10a 

b. Landsstyrets medlemmer i henhold til § 14 (4), A 

 b. c. 2 3 representanter fra hver krets 

c. Lovutvalgets leder 

 Kontrollutvalgets leder 

 Dommerutvalgets leder 

 En representant valgt av Trenerforeningen 

 To representant valgt av landslagsutøverne 

 En representant valgt av NFIFs ansatte. 

 d.  Representanter fra lagene, med 1 representant for hver påbegynt 50 medlemmer  totalt, dog mest 

  3 representanter fra ett enkelt lag. 

 Representanter for kretser og lag må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting 

 eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort sakliste, eller oppnevnt av styret etter 

 fullmakt fra årsmøtet/tinget. 

  3. Forutsetningen for at kretser og lag kan stille med 3 representanter (for kretsene er 

 landsstyrerepresentanten medregnet) er at de skal la seg representere med begge kjønn  (for 

 lagene under forutsetning av at de har medlemmer av begge kjønn).  

 

 C Endring i NFIFs lov §12 – Ekstraordinært friidrettsting 

  Landsstyret i paragrafen endres til minst en tredjedel av kretsene. 
1. Ekstraordinært Friidrettsting kan innkalles av Sentralstyret og må innkalles hvis det forlanges av NIF, 

minst to tredjedel av kretsene Landsstyret eller minst en tredjedel av de tilsluttede lag. Ekstraordinært 

Friidrettsting må innkalles med minst to ukers varsel. 

2. Ekstraordinært Friidrettsting kan bare behandle de saker som er angitt i innkallelsen. 

3. Forøvrig gjelder regler som ved ordinært Friidrettsting. 

 

 D Endring i NFIFs lov §13 - Sentralstyret 

  Landsstyret fjernes i paragrafen og oppgavene omfordeles, samt renummerering av 

underpunkter. 

1. Sentralstyret er forbundets øverste organ mellom Friidrettstingene og foretar den daglige 

ledelse av forbundet i samsvar med de retningslinjer og pålegg som gis av Friidrettstinget og 

Landsstyret. 

Sentralstyret består av: 

Tingvalgte medlemmer, se §10.10a. 

Norske statsborgere som er innvalgte som medlemmer av IAAFs styre. 

Norske statsborgere som er innvalgte som medlemmer av EAs styre.  

1 representant valgt av og blant NFIFs ansatte møter som fullverdig medlem og med fulle 

rettigheter. Representanten har personlig vararepresentant. 

Medlem av Sentralstyret som er medlem i kraft av medlemskap i EAs styre har ikke 

stemmerett. 

2. Sentralstyret skal: 

a. Virke for friidrettens utvikling i landet 

b. Representere norsk friidrett overfor utlandet 

c. Iverksette Friidrettstingets, Landsstyrets og NIFs vedtak og bestemmelser (jfr. § 14.2) 

d. Oppnevne de medlemmer av utvalg og komiteer som Friidrettstinget eller Sentralstyret 

finner påkrevet 

e. Utarbeide beretninger, legge fram revidert regnskap og budsjett for de neste to 

kalenderår for Friidrettstinget og tilsvarende for Landsstyret i hvert år (jfr.§ 14.2)  

f. Innkalle til ledermøte. 

g. f. Tilrettelegge andre saker som skal behandles av Friidrettstinget og Landsstyret ( jfr.§ 

14.2) utarbeide rapport om økonomi og drift til ledermøtet. 

h. g. Besørge de løpende forretninger 

i. h. Påse at forbundets lov og bestemmelser overholdes. 

j. i. Sørge for at tvister innen norsk friidrett blir avgjort i henhold til gjeldende 
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retningslinjer 

k. j. Fordele årets nasjonale og internasjonale stevner i henhold til innkomne søknader, 

samt approbere andre stevner etter at vedkommende krets er gitt anledning til å uttale 

seg 

l. Bestemme tid og sted for Friidrettstinget. 

m.  k.  Bevilge beløp til økonomisk støtte for kretser og lag 

n.   l. Søke om statsbidrag offentlige midler 

o. m.  Føre forhandlinger med NRK og andre mediaorganisasjoner vedrørende 

friidrettsarrangementer som ønskes overført i TV og radio, enten direkte, som 

videofilm eller på andre måter for arrangementer forbundet har rettigheter til. 

Forhandlinger om andre friidrettsarrangementer skal føres av de lag eller kretser som 

har rettighetene, men avtalene skal godkjennes av Sentralstyret. 

Rene lokale arrangementer kan frigis av Sentralstyret etter søknad. 

3. Sentralstyret skal fastsette regler og reglementer på områder som ikke omfattes av lov og 

bestemmelser. Forøvrig kan Sentralstyret treffe vedtak i enhver sak som ikke uttrykkelig er 

lagt til Friidrettstinget eller Landsstyret, eller der disse dette ikke har fattet vedtak. 

4. Når særlige grunner tilsier det, og etter at lovutvalget har uttalt seg, kan Sentralstyret ved 

enstemmighet treffe midlertidig beslutning om at bestemmelser gitt av Friidrettstinget ikke 

skal gjelde. Varige endringer forelegges førstkommende Friidrettsting til avgjørelse. 

Sentralstyret kan alltid fatte vedtak som er nødvendig for å avverge tap eller skade for NFIF. 

5. Sentralstyret er vedtaksført når et flertall er tilstede. 

6. Sentralstyrets medlemmer skal ha fri og uhindret adgang til alle stevner og oppvisninger som 

kretser eller lag arrangerer, til treningsplasser samt til alle kretsting. 

 
 E Endring i NFIFs lov §14 – Landsstyret. 

  Paragrafen foreslås strøket og erstattes med §14 – Ledermøtet. 

Sentralstyret foreslår prinsippet om innføring av et ledermøte. Selve møtets oppgaver og hvem 

som skal delta fremmes som eget forslag. 
1. Landsstyret består av Sentralstyret, kretsrepresentanter og representanter for øvrige instanser og 

grupperinger nevnt i pkt.4 

2. Landsstyret skal behandle og treffe vedtak på følgende områder og med dette fastlegge rammer for 

forbundets virksomhet mellom tingene: 

a. Se til at forbundets virksomhet blir drevet i samsvar med loven og Friidrettstingets vedtak. 

b. Behandle NFIFs regnskap 

c. Fastsette budsjett 

d. Bestemme sted for friidrettstinget 

e. Bestemme sted og teknisk arrangør av Hovedmesterskapet om 2 1/2 år. 

f. Innstille i saker som fremmes av Sentralstyret for Friidrettstinget  

g. Forøvrig behandle saker som fremmes av Sentralstyret 

3. Landsstyremøtene ledes av Sentralstyrets president, visepresident eller en dirigent valgt blant 

landsstyrets medlemmer og holdes minst to ganger i året. Innkalling og saksdokumenter skal være 

Landsstyremedlemmene ihende senest 14 dager før Landsstyremøtet. 

Landsstyret skal: 

a. Godkjenne de frammøtte representanter 

b. Godkjenne saksliste 

c. Godkjenne forretningsorden 

d. Velge dirigent og sekretariat 

e. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 

4. A.  Landsstyrets sammensetning skal være som følger og hvor samtlige har tale-, forslags- og 

stemmerett: 

 Sentralstyret  (7) 

 En representant fra hver friidrettskrets, som skal være kretsleder eller den  som kretstinget 

velger. 

 Lovutvalgets leder. 

Representanter fra hver av følgende grupper: 

 Kretssekretærene (1), valgt av Kretssekretærenes forening 
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 Eliteklubbene (1), valgt av Eliteklubbenes forening 

 Trenere (1), valgt av Trenerforeningen 

 Landslagsutøverne (2), valgt av Aktives Organisasjon 

 NFIFs ansatte (1), valgt av Foreningen for NFIFs ansatte  

 Forbundsdommerne (1) 

Ved frafall møter vararepresentanter. 

B. Med tale og forslagsrett, men uten stemmerett: 

 Kontrollutvalget og revisor 

 Sentralstyrets varamedlemmer (2) 

5. Ekstraordinært Landsstyremøte skal holdes når det forlanges av Sentralstyret eller minst en tredjedel av 

Landsstyre-medlemmene. 

6. Ved Landsstyremøtene nyttes reisefordeling for alle representantene. 

 
 F Endring i NFIFs lov §15 – Innkalling til landsstyre og sentralstyremøter 

  Overskrift endres og paragrafen tilpasses tilsvarende. 
Innkalling til landsstyre- ledermøte og sentralstyremøter 

Presidenten Sentralstyret innkaller til landsstyre- ledermøte og presidenten innkaller til sentralstyremøter. 

Sentralstyremøter skal også holdes når minst 3 av styrets medlemmer forlanger det. 

 
 G Endring av NFIFs lov §16 – Identifisering av vedtak. 

  Landsstyret fjernes fra paragrafen. 
Vedtak av tinget, landsstyret og sentralstyret skal påføres uttrykkelig angivelse av hvilket organ som har 

utferdiget dem og tidspunktet for utferdigelsen.  Det samme gjelder endringsvedtak. 

 
  Begrunnelse: Deltagelsen på tinget har de siste årene hatt en klart nedadgående trend, og etter 

tinget i Alta nedsatte sentralstyret en gruppe for å se på innhold og organisering av Tinget og 

Landsstyremøtene.  

Gruppen har gjennom egne møter, diskusjon på Landsstyremøte og ved å se på hva andre 

forbund gjør lagt fram sin anbefaling til Sentralstyret. 

Sentralstyret fremmer med bakgrunn i denne anbefalingen en rekke forslag til endringer i 

NFIF’s lov. 

Hovedendringen er å legge ned Landsstyret og innføre ledermøte i årene mellom tingene.  

De øvrige endringene er i hovedsak følger av dette forslaget. 

Den nåværende organiseringen av NFIF har sin opprinnelse fra 1987 da det ble vedtatt å gå 

over til toårig ting periode.  

 Informasjonsteknologi og kommunikasjonsformer har forandret seg kraftig siden den gang, 

og dette gjør at det nå er naturlig å se på hvordan NFIF er organisert. 

Ved å legge ned landsstyret mener sentralstyret at man oppnår en tydeligere organisering og 

ansvarsfordeling i organisasjonen. Tinget vedtar retningen for hvordan NFIF skal styres og 

Sentralstyret har ansvaret for å følge dette i ting perioden. Ledermøte blir ett 

rapporteringspunkt for Sentralstyret der man legger fra status for foregående år.  

Samtidig vil NFIF organisere kompetansehelg og planmøte årlig.   

Kompetansehelgen vil ha hovedfokus på utdanning og kompetanseheving for alle ledd i 

organisasjonen, mens planmøte vil være ett fora der ulike organisasjonsledd kan komme med 

innspill til budsjettdebatt og planstrategier. Dette vil være møter/seminar som vil være mindre 

formell og der man kan ha en bred debatt om utvikling og strategi for NFIF. 

Denne organiseringen vil også være mer i tråd med NIF og andre særforbund sin organisering. 

Sentralstyret mener dette gir en klar og tydelig organisering som gir tinget større ansvar, 

samtidig som vi får en organisasjon som har klart fokus på utvikling og kompetanseheving.  

 
  Lovutvalget er enig i forslaget 

 
2.  Sentralstyret foreslår ny § 14 - Ledermøte 

  1. Ledermøte består av Sentralstyret, kretsrepresentanter og representanter for øvrige instanser og 

grupperinger nevnt i pkt.6. 
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2. Ledermøtet er rådgivende organ for Sentralstyret. 

3. Ledermøte holdes hvert annet år innen utgangen av april det år det ikke er Friidrettsting.  

Sted og tid fastsettes av Sentralstyret. Meddelelse om ledermøtet sendes ut 2 måneder i forveien. 

Innkalling med saksliste sendes ut 2 uker før ledermøtet holdes.  

Ved ledermøtet benyttes reisefordeling.  

4. Et ledermøte skal:  

a. Godkjenne frammøtte representanter.  

b. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.  

c. Velge dirigent og sekretær(er) og 2 representanter til å underskrive referatet.  

d. Gjennomgå følgende saker:  

i. Saker fremmet av Sentralstyret, herunder Sentralstyrets og Kontrollutvalgets rapporter om 

 økonomi og drift.  

ii. Friidrettskretsenes medvirkning i gjennomføringen av NFIFs handlingsprogram for perioden.  

iii. Andre aktuelle saker.  

e. Ledermøtet kan vedta henstillinger til Sentralstyret. 

5. Ledermøtet ledes av en valgt dirigent valgt blant ledermøtets medlemmer. 

6. Ledermøtets sammensetning skal være som følger og hvor samtlige har tale-, forslags- og stemmerett: 

 Sentralstyret 

 Generalsekretær 

 To representanter fra hver friidrettskrets, som skal være kretsleder og nestleder eller den som 

kretstinget velger. 

 Kontrollutvalget  

 Lovutvalgets leder. 

 Dommerutvalgets leder 

 Revisor 

Representanter fra hver av følgende grupper: 

 En representant valgt av Eliteklubbenes forening 

 En representant valgt av Trenerforeningen 

 To representanter valgt av landslagutøverne 

 En representant valgt av NFIFs ansatte 

Ved frafall møter vararepresentanter. 

 
  Begrunnelse: Det vises til begrunnelsen for forslag 1. 

 
  Lovutvalget er enig i forslaget 

 
3.  Sentralstyret foreslår endring i NFIFs lov §10 – nytt pkt. 9 

  Sted for Hovedmesterskapet bestemmes for 2 år av gangen på Friidrettstinget. Fastslå at både 

klubber og kretser skal være representert i valgkomitéen. 
Friidrettstinget skal: 

1. Godkjenne de frammøtte representanter 

2. Godkjenne saksliste 

3. Godkjenne forretningsorden 

4. Velge dirigenter og sekretariat 

5. Velge 2 representanter til å underskrive protokollen 

6. Behandle sentralstyrets og utvalgenes beretninger 

7. Behandle de to siste års regnskaper 

8. Behandle rammebudsjett for de neste to kalenderår 

9. Bestemme sted og teknisk arrangør av Hovedmesterskap om 2 ½ år og 3 ½ år. 

9. 10. Behandle innkomne forslag 

10. 11. Foreta følgende valg: 

a. Til Sentralstyret: president, visepresident, 7 styremedlemmer (velges enkeltvis). Ett av 

styremedlemmene skal ved valget være under 25 år. 

b. Til Kontrollutvalget: 3 medlemmer og 1 varamedlem 

c. Representanter til idrettstinget i henhold til NIFs lov § 3-2c 

d. Til lovutvalget: leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer 

e. Til domsutvalget: leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 



16.02.2013 

Side 81 av 87    

 

f. Til appellutvalget: leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 

g. Til valgkomiteen: leder og 4 medlemmer, der ett av medlemmene ved valget skal være under 25 år 

og både kretser og klubber skal være representert. 

11. 12.  Tilsette statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap og fastsette revisorens 

  honorar. 

 
  Begrunnelse: Landsstyret har tidligere bestemt sted og teknisk arrangør av 

Hovedmesterskapet. 

Når Landsstyret nå er foreslått nedlagt mener Sentralstyret det er naturlig at Tinget overtar 

denne oppgaven. Dette vil gi tinget avgjørelsen i en viktig sak for Norsk Friidrett og vil 

samtidig være et incentiv for klubbene til å stille på Tinget. Sentralstyret mener at dette i 

tillegg vil gi økt prestige til Hovedmesterskapet og tildelingen av dette.  

I og med at tinget bare arrangeres annet hvert år må man tildele NM for to år av gangen.  

Sentralstyret ønsker en bredest mulig sammensetting av valgkomiteen med ett bredest mulig 

nedslagsfelt, og ønsker derfor at det er presisert i NFIF’s lov at både klubber og kretser skal 

være representert i valgkomiteen.  

 
  Lovutvalget er enig i forslaget. Lovutvalget foreslår i tillegg, siden neste Friidrettsting 

først er i 2015, at avgjørelsen om arrangør av Hovedmesterskap 2016 foretas av 

Ledermøtet i 2014. Siden følges ovenstående. Dette om ovenstående forslag blir vedtatt. 

 
4.  Sentralstyret foreslår endring i NFIFs lov §18 – Generalsekretæren. 

 A Forslaget er at generalsekretæren skal ha tale og forslagsrett i alle organer. 
1. Generalsekretæren er leder for sekretariatet og ansvarlig for alle administrative funksjoner innen NFIF. 

Generalsekretæren setter i verk setter vedtak som er truffet av Sentralstyret og arbeider forøvrig etter 

gjeldende instruks. 

2. Generalsekretæren kan delta i landsstyrets, sentralstyrets og forretningsutvalgets møter med tale og 

forslagsrett. Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett på Friidrettstinget, på ledermøtet, i 

styret og arbeidsutvalget og i alle komiteer og utvalg. 

 
 B Som følge foreslås tillegg til NFIFs lov §8 - Representasjons-, tale, forslags-og stemmerett 

på Tinget 

  Sentralstyret har for tiden ikke varamedlemmer og generalsekretær foreslås rettigheter under 

tingforhandlingene. 
4. Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett møter: 

a. Sentralstyrets varamedlemmer 

a. b. Revisor 

b. c. Kontrollutvalgets medlemmer 

c. d. Øvrige medlemmer av lovutvalget 

d. e. En representant fra hver av de øvrige tingvalgte og styreoppnevnte utvalg og komiteer. 

e. f. Norske medlemmer av IAAF’s og EAA’s styre og/eller komiteer. 

f. g. Norges Friidrettsforbunds generalsekretær. 

 

  Begrunnelse: Det har de siste årene vært vanlig at Generalsekretæren har blitt innvilget 

talerett på tinget. 

Det er derfor naturlig å formalisere en praksis som har vært gjeldende over flere år. 

Dette er også i tråd med praksis i NIF og de fleste andre særforbund. 

 
  Lovutvalget er enig i forslaget 

 
5. A Lovutvalget foreslår endring i NFIFs lov §10 Friidrettstingets oppgaver og 

ansvarsområde. 

  Paragrafens punkter 10.e og f strykes. Etterfølgende underpunkter renummereres. 
10. Foreta følgende valg: 

a. Til Sentralstyret: president, visepresident, 7 styremedlemmer (velges enkeltvis). Ett av 
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styremedlemmene skal ved valget være under 25 år. 

b. Til Kontrollutvalget: 3 medlemmer og 1 varamedlem 

c. Representanter til idrettstinget i henhold til NIFs lov § 3-2c 

d. Til lovutvalget: leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer 

e. Til domsutvalget: leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 

f. Til appellutvalget: leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 

e.  g. Til valgkomiteen: leder og 4 medlemmer, der ett av medlemmene ved valget skal være under 25 

 år 

 
 B Lovutvalget foreslår endring i NFIFs lov §13 Sentralstyret. 

  Nytt punkt 2.j: Domsinstans for disiplinære og faglige tvister som fremmes fra 

organisasjonen. 

Etterfølgende underpunkter renummereres. 
1. Sentralstyret skal: 

a. Virke for friidrettens utvikling i landet 

b. Representere norsk friidrett overfor utlandet 

c. Iverksette Friidrettstingets, Landsstyrets og NIFs vedtak og bestemmelser (jfr. § 14.2) 

d. Oppnevne de medlemmer av utvalg og komiteer som Friidrettstinget eller Sentralstyret finner 

påkrevet 

e. Utarbeide beretninger, legge fram revidert regnskap og budsjett for de neste to kalenderår for 

Friidrettstinget og tilsvarende for Landsstyret i hvert år (jfr.§ 14.2)  

f. Tilrettelegge andre saker som skal behandles av Friidrettstinget og Landsstyret ( jfr.§ 14.2) 

g. Besørge de løpende forretninger 

h. Påse at forbundets lov og bestemmelser overholdes. 

i. Sørge for at tvister innen norsk friidrett blir avgjort i henhold til gjeldende retningslinjer 

j. Være domsinstans for disiplinære og faglige tvister som fremmes fra organisasjonen. 

k. j. Fordele årets nasjonale og internasjonale stevner i henhold til innkomne søknader, samt 

approbere andre stevner etter at vedkommende krets er gitt anledning til å uttale seg 

l. k. Bevilge beløp til økonomisk støtte for kretser og lag 

m. l. Søke om statsbidrag 

n. m. Føre forhandlinger med NRK og andre mediaorganisasjoner vedrørende 

friidrettsarrangementer som ønskes overført i TV og radio, enten direkte, som videofilm eller på 

andre måter for arrangementer forbundet har rettigheter til. 

Forhandlinger om andre friidrettsarrangementer skal føres av de lag eller kretser som har 

rettighetene, men avtalene skal godkjennes av Sentralstyret. 

Rene lokale arrangementer kan frigis av Sentralstyret etter søknad. 

 
 C Lovutvalget foreslår endring i NFIFs lov §19 Utvalg. 

  Paragrafens punkt 1 gis følgende tillegg: 

Lovutvalget er ankeinstans for saker av disiplinære og faglige tvister som forelegges 

Sentralstyret for avgjørelse. 

Paragrafens punkt 3 sløyfes. 
1. Lovutvalget kan avgi uttalelser om de lovtekniske sider ved endringer i lov og bestemmelser og om 

fortolkningsspørsmål som blir forelagt det. Lovutvalget kan selv legge fram forslag. Forøvrig henvises 

til § 11 (7).  

Lovutvalget er ankeinstans for saker av disiplinære og faglige tvister som forelegges Sentralstyret 

for avgjørelse. 

Lovutvalget er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. 

2. Kontrollutvalget skal påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med forbundets lover og 

beslutninger, og skal sammen med den tilsatte revisor gjennomgå forbundets regnskaper etter at disse 

er revidert av revisor. 

Kontrollutvalget møtes så ofte som det påkreves for å sikre et tilstrekkelig tilsyn. 

3. Domsutvalget og Appellutvalget arbeider i henhold til bestemmelsene i kap. 11 og 12 i NIFs lov. 

 

  Begrunnelse: Siste Idrettsting endret oppgavene for særforbundenes doms-og appellutvalg 

slik at kun disiplinære og faglige spørsmål ble stående igjen. Det resterende skal behandles av 

idrettskrets og NIF. Det er 10 år siden en sak ble fremmet for vårt Domsutvalg og enda lenger 
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siden Appellutvalget hadde noen sak. Lovutvalget mener at Sentralstyret kan overta 

behandlingsansvaret for disse sakene. Sentralstyret mener at Lovutvalget er uavhengig 

ankeinstans i disse sakene. 

 

Sentralstyret er enig i forslaget. 

 

6.  Sentralstyret foreslår endringer i nasjonale bestemmelser kapittel M – Friidrettskortet. 

 A Kapittel M foreslås sløyfet og erstattet med nytt kapittel M - Lisens 

  1. For deltakelse i alle konkurranse-, mosjons- og trimarrangement i regi av organisasjonsledd 

tilknyttet Norges Friidrettsforbund gjelder et krav om at utøveren (deltakeren) må ha løst 

Norges Friidrettsforbunds lisens. 

2. Norges Friidrettsforbunds lisens skal tilbys som engangslisens eller årslisens. Engangslisensen 

vil gjelde for utøverens deltakelse i ett arrangement. Årslisens vil gjelde for utøverens 

deltakelse i alle arrangement innenfor et kalenderår. 

3. Årslisens kan kun løses av medlemmer i Norges Friidrettsforbunds medlemslag. 

4. Årslisensen skal tilbys med ulike nivå av forsikringsdekning og den skal knyttes opp mot de til 

enhver tid fremforhandlede fordelsordninger i Norges Friidrettsforbund.  

For barn 0-12 år gjelder generelt at lisensen skal være gratis, men barna skal registreres som 

lisensinnehavere av hensyn til forsikringsordninger, aktivitetsstatistikker m.v. 

5. Alle innbetalinger av lisens skal skje til Norges Friidrettsforbund. Engangslisenser skal betales 

samtidig med startkontingent, og det skal gjennomføres automatisk elektronisk lisenssjekk i 

påmeldingsprosedyrene når påmelding skjer online. 

Ved etteranmeldinger og påmeldinger ved start er arrangøren forpliktet til å foreta lisenssjekk 

og eventuelt innkreve engangslisens før påmelding kan aksepteres. 

Arrangører av sertifiserte arrangement hvor det er brukt friidrettens online påmeldingssystem 

får tilbakebetalt 20 % av den innkrevde engangslisensen av Norges Friidrettsforbund. 

6. De ulike lisenssatsene for påfølgende år fastsettes av Sentralstyret hvert år innen utgangen av 

september. 

7. Overskudd på lisensordningen skal brukes til aktivitet på alle organisasjonsnivå i NFIF. 

8. Kretsene skal tilføres en andel av de totale lisensinntektene som minimum kompenserer for 

bortfall av tidligere startavgifter. 

 

Ikrafttredelse: 

Kravet om obligatorisk lisens for alle for å kunne delta i arrangement tilrettelagt av 

medlemsorganisasjoner i Norges Friidrettsforbund trer i kraft fra 1. januar 2014.  Fra 1. desember 

2013 skal det være praktisk mulig å foreta innbetaling av årslisensavgift for 2014. Bestemmelsene som 

gjelder Friidrettskortet oppheves med virkning fra 1. januar 2014. 

Fra 1. januar 2014 bortfaller friidrettskretsenes rett til å kreve startavgift jfr. Nasjonale Bestemmelser 

pkt. G. 

 Fordelsordningene knyttet til årslisens iverksettes med de avtaler som er signert pr. 1. januar 2014 og 

utvides suksessivt med nye fordelsordninger etter hvert som slike blir ferdigforhandlet og signert.  

 

  Begrunnelse: 

Det norske samfunnet er i sterk utvikling. Vaner, handlemønstre og arenaer for sosial- og 

fysisk aktivitet endrer seg fra år til år. 

Idretten speiler samfunnet. Idrettsbevegelsen er stor, men organisasjonstilhørigheten og 

lojaliteten til lokale idrettslag er betydelig mindre i dag enn for noen tiår siden. 

Norges Friidrettsforbund har i løpet av få år øket lagsantallet med nær 50 prosent og antallet 

registrerte aktive har nesten blitt fordoblet siden 2007 og har nå passert 80.000. 

Det har blitt bygget opp en solid organisasjon med aktive kretser og ansatt personell i alle 

fylker. 

Norges Friidrettsforbund og underordnede ledd er sterkt engasjert i folkehelsearbeidet, og 

medlemslagene sørger for at befolkningen årlig har rundt 1500 tilrettelagte 

mosjonsarrangement de kan delta i. I tillegg står forbundet bak tiltak som Nissemarsjen og 

Tinestafetten hvor rundt 120.000 barn får prøve seg i organisert friidrettsaktivitet. 

Mer enn en kvart million mennesker deltar i løpet av et år i et eller flere arrangement som er 
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tilrettelagt av organisasjonsledd under Norges Friidrettsforbund. Med andre ord aktiviserer 

forbundet og medlemslagene mer enn fire ganger så mange enkeltpersoner som det antallet 

som er registrert som aktive under vår idrett. Gang og løp er Norges suverent mest utbredte 

mosjonsaktivitet. Dette bekreftes ved at turmarsjer og mosjonsløp er de typene 

mosjonsarrangement som tiltrekker seg størst deltaking. 

Både med tanke på å ivareta idrettslagenes domene som tilrettelegger av mosjonsarrangement 

og for å få et landsdekkende og koordinert tilbud av arrangement, må Norges 

Friidrettsforbund ha en organisasjon som sikrer kontinuerlig utvikling av breddeidrettstiltak. 

Endringene i samfunnet med høyt utdanningsnivå og generelt god økonomi for de aller fleste, 

fører også til økt grad av bevissthet og større krav til kvalitet på de aktivitetene folk flest vil 

fylle fritiden sin med. Konsekvensen av dette blir for Norges Friidrettsforbund at 

aktivitetstilbudene må forbedres kontinuerlig. Arrangementene forventes å bli avviklet 

knirkefritt, med stor grad av trygghet. I de store arrangementene forventer man profesjonalitet 

og høyt sørvisnivå fra arrangørenes side. Både deltakere, publikum og presse forventer 

informasjonstjenester hvor alle moderne kommunikasjonskanaler er tatt i bruk. 

For å kunne styre utviklingen av tilbud og framstå som en viktig aktør i folkehelsearbeidet 

trenger Norges Friidrettsforbund en solid og velsmurt organisasjon i hele landet, de best 

tenkelige kommunikasjonstekniske løsninger for arrangementsavvikling og 

informasjonsvirksomhet som både sikrer at aktive i vår idrett forblir aktive og at stadig flere 

inspireres til å ta steget fra en inaktiv- til en aktiv livsstil. Dette betyr at Norges 

Friidrettsforbund må utarbeide kvalitetskrav og sertifiseringsordninger til de ulike 

arrangement som er i regi av organisasjonen. Samtidig må det utarbeides en detaljert og godt 

tilgjengelig oversiktlig over arrangement som tilbys i regi av Norges Friidrettsforbund. Den 

viktigste forutsetningen for å kunne styre utviklingen på en måte som både kommer 

organisasjonen og hele samfunnet til gode, er derfor en trygg og forutsigbar økonomi. 

Lisensordningen skal i tillegg ivareta arrangementsforsikringen og forsikringen av 

funksjonærer som tidligere var dekket av friidrettskortet. 

I henhold til ovenstående forslag fastsetter Sentralstyret hva den enkelte lisens koster. 

Imidlertid ønsker Sentralstyret tilslutning til følgende prisnivå ved oppstarten av den nye 

ordningen: 

Årslisensen skal første året koste fra kr. 375,- for utøvere 13 år og eldre og kr. 0,- for barn 0 -

12 år.Størrelsen på engangslisensen er 25 % tillegg til startkontingenten for det aktuelle 

arrangement, begrenset maksimum kr. 150,-. 

I stafetter/lagkonkurranser helt eller delvis utenfor bane skal det betales en særskilt 

engangslisens for hvert lag. Engangslisensen i stafetter skal være kr. 10,- pr deltaker på laget 

og maksimalt kr. 150,-. Engangslisensen for stafetter innkreves av den enkelte arrangør 

sammen med påmeldingsavgiften.  

 

 B Som følge foreslår Sentralstyret Nasjonale bestemmelser kapittel G – Startavgift sløyfet og 

de nasjonale reglene renummerert. 
Kapittel G slettes. 

 

  Lovutvalget har ingen innvending til tekstens utforming og har for øvrig ingen 

andre kommentarer. 

 
7.   Lovutvalget foreslår endring i konkurransereglene, nasjonal regel 185C Lengde uten 

tilløp. 

  Det lages et nytt pkt 1 og pkt 6, punkt 5 strykes, øvrige punktere renummereres: 

1. Det kan satses fra satsplanke eller en satsanordning som gir mulighet til å ”krølle tærne” i forkant. 

Måling av hoppet foretas fra satslinjen i framkant av satsplanken eller satsanordningen selv om 

tærne eller fremre del av skoene har brutt satslinjen. Overflaten av satsplanken eller 

satsanordningen skal være slik at landingsstedet er i plan med satsstedet.  

2. Utøverne kan stille føttene i hvilken som helst stilling. Men i satsen må begge føttene forlate 
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underlaget samtidig. Hvis føttene løftes fra underlaget to eller flere ganger (dobbeltsats) eller det er 

satset to ganger uten at hoppet er fullført, regnes det som et mislykket forsøk. 

3. Etter å ha inntatt utgangsstillingen kan utøveren vugge fram og tilbake, vekselvis på hæler og tær 

eller også bare løfte hæler eller tær fra underlaget. Vridning av føttene på underlaget er ikke tillatt, 

dog skal vridning i det øyeblikk føttene (tærne) forlater underlaget i satsen ikke straffes. 

4. Ureglementert sats regnes alltid som mislykket forsøk, selv om hoppet ikke fullføres. 

5. Utøverne tillates ikke å ta ett eller flere innledende skritt før utgangsstillingen inntas, slik at det blir 

en kontinuerlig eller sammenhengende rytme mellom dette/disse skritt og satsen. 

5. For øvrig gjelder reglene lengde med tilløp, bortsett fra regel 182, pkt. 9 og 10 idet hoppgropa er erstattet av en 

matte, som bør være 1 – 1,5m bred. 

6.  Landingsstedet kan enten være hoppgrop ifølge regel 185.10 eller en matte som ikke forskyver 

seg. 

 

  Begrunnelse: Dette er en tilpasning til bruk som passer de nye friidrettshallene og til hvordan 

øvelsen praktiseres i dag. 

 

Sentralstyret er enig i forslaget. 
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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  

Resultater meldes så raskt som mulig 

etter arrangementet som e-post til 
 

resultater@friidrett.no 
 

Denne adressen kan om ønskelig også brukes til å 

sende inn endelige resultatlister og stevnerapporter. 
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