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Innholdsfortegnelse

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. 



Representanter
På friidrettstinget møter med stemmerett:
- Styret (10) jfr, NFIFs lov §10 pkt 11a.
- 3 representanter fra hver krets.
- Lederne av Lovutvalget, Kontrollutvalget, Dommer-

utvalget.
- En representant valgt av Trenerforeningen. To re-

presentanter valgt av landslagsutøverne. En representant
valgt av NFIFs ansatte.

- representanter fra lagene med 1 representant for hver på-
begynt 50 medlemmer totalt, dog maksimum 3 re-
presentanter fra ett enkelt lag. 

Forutsetningen for at kretser og lag kan stille med 3 re-
presentanter er at de lar seg representere med representanter
av begge kjønn. Anmeldelse av representanter, samt fullmakt
for disse må ha vært forbundet i hende innen fredag 3. mars
2017.

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. Tildeling Hoved-NM 2019 og 2020
7. Regnskap 2015 og 2016.
8. Aktuell debatt: 
9. Rammebudsjett.

10. Innkomne forslag.
11. Valg.
12. 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 halv-
parten 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 fortrinns-
vis håndsopprekking. Hvis det derimot er tvil om utfallet
av avstemmin gen, 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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Norsk friidrett på internett 
 

http://www.friidrett.no/  
 

TINEstafetten på internett 
 

http://tinestafetten.no 



1.   Styrer, utvalg, administrasjon
1.1 Styret
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim – President 

(gikk ned som styremedlem 9.10.2015 etter å ha blitt
valgt som president i European Athletics)
Tore Hordnes, IL Bjarg – Visepresident 

(President fra 9.10.2015)
Ansvar: Økonomi og toppidrett

Anne Farseth, IL i BUL
Ansvar: Strategi, mosjon og paraidrett

Monica Grefstad Frøynes, Sem IF
Ansvar: Ansattes representant.

Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL
Ansvar: Anlegg og Veteran

Atle Guttormsen, Ski IL
Ansvar: Talentutvikling

Stine Johannessen Haugum, Strindheim IL
Ansvar: FIFUKs representant

Ellen Strøm Juliussen, IL Runar
Ansvar: Kompetanse og trener

Ragnfrid M.N. Llano, Laksevåg T&IL
Ansvar: Barn og Ungdom

Kari Ann Nygård, Narvik IL
Ansvar: Organisasjon

1.2  Tingvalgte utvalg
Kontrollutvalget:
Anne Merete Dahlen, Stovnerkameratene (leder)
Øivind Røraas, Moss IL
Arne Skogsbakken, Søndre Land IL 
Hans Kr. Sætrum, KFUM-kameratene (vararepresentant)

Lovutvalget:
Odd Bratt, Oppsal IF (leder)
Knut Alme, Oslo Politis IL 
Gunnheid Eidissen Berg, IL Pioner
Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF
Asgeir Thomassen, IL Gular
Anne Margrete Katteland, Konnerud IL (vararepresentant)
Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (vararepresentant)

Valgkomitéen:

Bjørg Larsen, T&IF Viking (leder)
Stian Andersen, IK Tjalve
Vidar Nilsen, Alta IF
Bjørnar Sørensen, Hadeland FIK
Sigrid Jervell Våg, Strindheim IL/IL i BUL

1.3 Styreoppnevnte utvalg
Anleggsutvalget:
Kalle Glomsaker, Styret/Mandal & Halse IL (utvalgsleder)
Anne Farseth, Styret/IL i BUL
Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø (leder kontroll -
virksomheten)
Ane Kristine Rostrup, Sandnes

Runar Tyssebotn, IL Bjarg
Ole Petter Sandvig, Administrasjonen

Barne-og Ungdomsutvalget:
Ragnfrid M.N. Llano, Styret/Laksevåg T&IL (leder) 
Randi Bergh, Haugesund IL
Mari Bjone, IL i BUL
Kent-Rune Grande, Furuset IF
Stine Haugum, Strindheim IL
Helena Seland Myhre, Ullensaker/Kisa IL
Matias Lavik, Administrasjonen (til 1.8.2016)
Magnus Trosdahl, administrasjonen (fra 1.8.2016)

Forbundsdommerutvalget:
Nils Kr. Wiig, Ullensaker-Kisa IL (leder)
Stein Alvær, IL Norna-Salhus
Nina Roos Andersen, Søfteland TIL
Ann-Iren Guttulsrød, Fredrikstad IF
Jan Olav Hay, Tønsberg FIK
Terje Hoffmann, IL i BUL
Espen Jahren, Asker Skiklubb
Stein Kalstad, Nidelv IL
Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF
Matias Ludde Vangsnes, Oppegård IL (ungdomsrepresentant)
Veslemøy Sjöqvist, Administrasjonen (fra 1.10.2016)
Ole Petter Sandvig, Administrasjonen

Friidrettens Ungdomskomité
Fredrik Forsberg Ellingsen, Fredrikstad IF (leder)
Stine Haugum, Strindheim IL (nestleder)
Helena Seland Myhre, Ullensaker/Kisa IL
Cidi Nzita, IL Gular
Helge Sveindal Rosfjord, T&IF Viking
Matias Ludde Vangsnes, Oppegård IL

Kappgangutvalget:
Ragnfrid M.N. Llano, Styret/Laksevåg T&IL (leder)
Arild Fotland, Søfteland TIL
Erling Andersen, Søfteland TIL
Eva Nordqvist, Moss IL
Kristiane Rygg, Hyen IL

Klubb-og arrangementsutviklingsutvalget:
Kari Ann Nygård, Styret/Narvik IL
Magnus R. Borander, Bækkelaget SK
Fredrik Forsberg Ellingsen, Fredrikstad IF
Anders Hoff
Anne Kristiansen, IK Hind
Matias Lavik, Administrasjonen (til 1.8.2016)
Tonje Langehaug Svenneby, Administrasjonen (fra 1.9.2016)

Mosjonsutvalget:
Anne Farseth, Styret/IL i BUK
Tim Bennett, SK Vidar
Vegard Henriksen, IK Tjalve (til høst 2016)
Helge Sveindal Rosfjord, Ungdomskomitéen, T&IF Viking
Trond Atle Smedsrud
Per Morten Hoff, Ready
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Fredrik Samuelsen, Administrasjonen

Motbakkeløpsutvalget:
Jostein Hatteberg, Rosendal TL (leder)
May Britt Buer, IL Gular (utøverrepresentant)
Per Inge Fjellheim, Sauda IL
Narve Heggheim, Sentralstyret/Jølster IL
Ingrid Kristiansen, IL i BUL
Helge Kårstad, Gaular IL
Jostein Steffensen, Ullensaker/Kisa IL (ungdomsrepresentant)

Serieutvalget:
Bjørge Pedersen, Bergens TF (leder)
Tore Bredesen, Snøgg Friidrett
Helge Brueland, IL Skjalg
Stian Flo, IK Tjalve 
Petter Wessel, Nittedal IL

Statistikk-og Rekordutvalget:
Ikke oppnevnt denne perioden.

Toppidrettsutvalget:
Tore Hordnes, Styret/IL Bjarg (leder)
John Ertzgaard, IK Tjalve
Grete Etholm, IK Tjalve
Atle Guttormsen, Styret/Ski IL
Torbjørn Lysne, IL Gular
Petter Løvberg, Lambertseter Svømmeklubb
Sølvi Meinseth, Sørild FIK
Lars Ola Sundt, Trenerforeningen/Kolbotn IL
Ronny Nilsen, Administrasjonen (til 1.10.2016)
Håvard Tjørhom, Administrasjonen (fra 1.10.2016)
Veslemøy Sjöqvist, Administrasjonen

Trenerutvalget:
Ellen Strøm Juliussen, Styret/IL Runar
Leif Olav Alnes, IK Tjalve
Henning Hofstad, Bergens TF
Håvard R.F. Johansen, Fredrikstad IF
Odd Ivar Nyheim, IL i BUL
Cidi Nzita, IL Norna-Salhus
Mona Holm Solberg, IK Tjalve
Espen Tønnesen
Matias Lavik, Administrasjonen (til 1.8.2016)
Veslemøy Sjöqvist, Administrasjonen

Ultraløpsutvalget:
Sharon Broadwell, SK Vidar (leder)
Marit Berg Bjerknes, Romerike Ultraløperklubb
Olav Engen, Romerike Ultraløperklubb
Geir Frykholm, Spiridon LLL
Ragnar Nygård, Romerike Ultraløperklubb
John Henry Strupstad, FIK Ren-Eng
Runar Gilberg, SK Vidar (Support)

Veteranutvalget:
Johnny Solheimsnes, Jølster IL (leder)
Torrey Enoksen, Lyngdal IL
Stein Fossen, IL Fri
Kalle Glomsaker, Styret/Mandal & Halse IL
Harald Nygård, FIL AKS-77
Grete Rivenes, Tønsberg FIK

Jan Rolstad, TIF Viking
Arne Warem, Gjesdal IL

Fondsstyret:
Terje Hoffmann, IL i BUL (leder)
Odd Bratt, Oppsal IF
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar/IK Tjalve
Tore Hordnes, IL Bjarg
Margrethe Renstrøm, IK Tjalve
Roar Uglem, Administrasjonen

1.4 Internasjonale verv
European Athletics Council President
Svein Arne Hansen, IF Kamp-Vestheim
European Athletics Council Honorary Life Member
Hans B. Skaset, Kolbotn IL
European Athletics Member Strategic Communications
Commission
Kjetil Hildeskor, IL i BUL
European Athletics Member Medical and Anti-doping
Commission
Peter Hemmersbach
European Athletics Member Development Committee
Charlotte Svensen, Tønsberg FIK (til 31.12.2016)
European Athletics Member Athletes Commission
Isabelle Pedersen, IL i BUL
IAAF Member Athletes Commission
Andreas Thorkildsen, Kristiansands IF
Internasjonale tekniske funksjonærer:
Ann-Iren Guttulsrød, Fredrikstad IF (EA Race walking
judges panel)
Terje Hoffmann, IL i BUL (EA ITO-panel)
Tore Hordnes, IL Bjarg (EA TD-panel)
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve (EA ITO-panel og 
EA  TD-panel)
Nordic Technical Committee:
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve

1.5 Administrasjon
Følgende har i perioden vært ansatt/engasjert i den
sentrale administrasjonen:
Kjetil Hildeskor – Generalsekretær
Ståle Jan Frøynes – Vikar talentutviklingsansvarlig (Til
15.9.2015). Reengasjert igjen fra 1.12.2015 (40% - 60% 
fra 1.4.2016)
Dag Gaassand – Rådgiver mosjon (til 31.8.2015)
Arnhild H. Hartvedt - Administrativ leder idrett
Narve Heggheim – Organisasjonssjef (50%).
Bente Holsing – Prosjektkoordinator (til 31.10.2015)
Matias Lavik – Engasjement som seksjonsleder barn,
 ungdom og kompetanse. (Januar til august 2015 100%,
September 2015-mai 2016 70%, januar til 31. august 2016
100%) (Vikar).
Kjetil Lorentzen – Mosjonsansvarlig og lisens
(til 31.12.2015)
Ronny Nilsen – Sportssjef  (til 1.10.2016)
Berit Nøbben – Økonomisjef
Morten Olsen – Kommunikasjonsrådgiver 
(fra 1.8.2016 (80%))
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Fredrik Samuelsen – Prosjektleder DNB idrettsleker (fra
31.12.2015). Fra 1.1.2016 Lisens-, markeds-og mosjons-
ansvarlig.
Ole Petter Sandvig - Teknisk konsulent 
(60% til 1.10.2016 – deretter 50%)
Veslemøy Hausken Sjöqvist – Utviklingsansvarlig 
(til 1.12.2015). Kompetanseansvarlig fra 1.12.2015 (60%).
Runar Steinstad – Integreringsansvarlig.
Tonje L. Svenneby – Seksjonsleder barn, ungdom og
 kompetanse. Tilbake 1.9.2016 (40%)
Charlotte Svensen – Kommunikasjonssjef (til 1.8.2016)
Håvard Tjørhom – Toppidrettssjef (fra 1.9.2016)
Kirsti Tomassen – Prosjektleder TINE-stafetten (til 1.4.2016)
Magnus Trosdahl – Prosjektleder TINE-stafetten 
(fra 1.4.2016)
Roar Uglem – Økonomikonsulent (20% til1.2.2016 
deretter 10%

Den sentrale administrasjonen i 
Norges Friidrettsforbund består pr. 31.12.2016 av:
Generalsekretær: Kjetil Hildeskor 
Administrativ leder idrett: Arnhild H. Hartvedt
Utviklingsansvarlig: Ståle Jan Frøynes
Organisasjonssjef: Narve Heggheim
Økonomisjef: Berit Nøbben
Mosjons-og markedansvarlig: Fredrik Samuelsen
Teknisk konsulent: Ole Petter Sandvig
Kompetanseansvarlig: Veslemøy Hausken Sjöqvist 
Integreringsansvarlig: Runar Steinstad
Seksjonsleder barn, ungdom og kompetanse: Tonje L.
Svenneby 
Kommunikasjonsrådgiver: Morten Olsen
Toppidrettssjef: Håvard Tjørhom
Prosjektleder TINE-stafetten: Magnus Trosdahl
Økonomikonsulent deltid: Roar Uglem
Sentraladministrasjonen har 14 ansatte med 10,6 årsverk +
0,5 årsverk i prosjektstillinger.

Kretsenes daglige ledere og andre ansatte i perioden:
Akershus: Marit Mia Bjørnstad (til 31.12.2015). Dag
 Kåshagen i 30% vikariat i 2015. Kjetil Lorentzen (fra
1.1.2016 til 15.9.2016). Stian Andersen (#) (fra 5.12.2016).
Stillingen er delt mellom Oslo og Akershus.
Aust-Agder: Jon Fjeld
Buskerud: Mette Dale (til 31.1.2016 – 50%). Petter Torgersen
(fra 1.2.2016. 50%).
Finnmark: Morten Trane (#) (felles med Nordland og Troms)
(til 31.1.2016). Ikke erstattet.
Hedmark: Bård Venholen (#) og utviklingsansvarlig Dag
Kåshagen (#)
Hordaland: Jan-Arle Sletten (#)
Møre og Romsdal: Bente Krakeli (#)
Nord-Trøndelag: Geir Nordtømme (#)
Nordland: Morten Trane (#) (Felles med Troms og Finnmark)
(til 31.1.2016). Ikke erstattet.
Oppland: Dag Kåshagen (#) utviklingsansvarlig.Bård
Venholen (#)
Oslo: Marit Mia Bjørnstad (til 31.12.2015). Dag Kåshagen i
30% vikariat i 2015. Kjetil Lorentzen (fra 1.1.2016 til
15.9.2016). Stian Andersen (#) (fra 5.12.2016). Stillingen er
delt mellom Oslo og Akershus.
Rogaland: Signe Emilsen

Sogn og Fjordane: Narve Heggheim
Sør-Trøndelag: Ola Sakshaug
Telemark: Mette Dale.
Troms: Morten Trane (#) (felles med Finnmark og Nordland)
(til 31.1.2016). Ikke erstattet.
Vest-Agder: Jon Fjeld
Vestfold: Monica Frøynes.
Østfold: Kjell Adamski til 1.5.2015. Mona Holm Solberg fra
1.5.2015.
(# 100 % stillinger. Øvrige stillinger er deltid)
Ved periodens utløp er det 14 ansatte i kretsene med til
sammen 10,45 årsverk som Norges Friidrettsforbund har
arbeidsgiveransvar for.

1.6  Prosjekt-og Arbeidsgrupper
Sommerleir
Prosjektledelse
Ungdomskomitéen

Satsingsklubber
Prosjektledelse
Henrik Carstens, Tonje L. Svenneby

Sunn idrett (samarbeidsprosjekt Ski, Orientering, Friidrett,
Skiskyting)
Styreingsgruppa
Kjetil Hildeskor
Veslemøy Sjöqvist

Strategi
Prosjektledelse
Anne Farseth, Henrik Carstens

Rekrutteringslandslaget Holta Sprint og hekk 2015
Michael Rosenberg (90), Lillehammer IF
Kristoffer Buhagen (92), Trondheim Friidrett
Even Pettersen (93), Urædd Friidrett
Salumu Ageze Kashafali (93), IL Norna-Salhus
Ousman Touray (95), IL i BUL
Jonas Halonen (95), IL Tyrving
Amund Høie Sjursen (96), IL Gneist
Karsten Warholm (96), Dimna IL
Jonathan Tetteh Quarcoo (96), FIK Orion
Even Meinseth (96), Sørild FIK
Øystein Klareng (96), FIK Orion
Josh-Kevin Ramirez Talm (96), IL Norna-Salhus 
Abou Granli Diomandè (97), FIK Orion
Sebastian Salas Guillen Perez (97), IL Norna-Salhus
Ida Bakke Hansen (93), Sandnes IL
Emily Rose Norum (96), Steinkjer FIK
Sara Dorthea Jensen (96), Bryne FIK
Helene Rønningen (98), IL Tyrving
Christine Bjelland Jensen (94), IL Gular
Ingvild Meinseth (99), Sørild FIK
Astrid Mangen Cederkvist (94), SK Vidar
Hekk kvinner og menn
Sidsel Bjørgo Adam (95), SK Vidar
Mari Forbord Anderssen (96), Kristiansands IF 
Kristi Strømmen Kjerpeset (98), Florø TIF
Vilde Svortevik (94), IK Tjalve
Joachim Sandberg (95), Sandnes IL
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Marius Bakken Støle (93), Sandnes IL
Marlen Aakre (93), Fredrikstad IF
Marthe Mjøen Berg (93), Dimna IL
Prioriterte utøvere sprint/hekk
Jonathan Tetteh Quarcoo (96), FIK Orion
Amund H Sjursen (96), IL Gneist
Ousman Touray (95), IL i BUL
Salumu Ageze Kashafali (93), IL Norna-Salhus
Helene Rønningen (98), IL Tyrving
Emily Rose Norum (96), Steinkjer FIK
Mari Forbord Anderssen (96), Kristiansands IF 
Sidsel Bjørgo Adam (95), SK Vidar
Vilde Svortevik (94), IK Tjalve
Ida Bakke Hansen (93), Sandnes IL
Holta mesterskapsgruppe
Isabelle Pedersen (92), IL i BUL
Vladimir Vukicevic (91), SK Vidar
Øyvind Kjerpeset (91), Florø TIF
Øvrige utøvarar blir invitert til samlingar pga.
stafettsatsinga:
Benedicte Hauge (89), Kristiansands IF
Ezinne Okparaebo (88), IL i BUL
Elisabeth Slettum (1986), IL Skjalg
Støtteapparat:
Fagansvarlige: Erlend Sæterstøl, Kenth Olsson
Ansvarlig korthekk: Anne Brit Sandberg
Fysioterapeut: Håvard Moksnes

Rekrutteringslandslaget Holta Runners 2015
Prioriterte utøvere
Andreas Roth (93), Ullensaker/Kisa IL
Markus Einan (97), Ullensaker/Kisa IL
Heidi Mårtensson (95), Modum FIK
Elisabeth Angell Bergh (96), Haugesund IL
Mathilde Myhrvold (98), Raufoss IL
Håkon Mushom (93), SK Vidar
Erik Udø Pedersen (94), IK Tjalve
Roald Frøskeland (94), Steinkjer FIK
Abdurrahman Hir (97), Selsbakk IF
Sondre Dingsør (96), IL Gular
Elias Ottoson (93), Ullensaker/Kisa IL
Magnus Hannevig Pettersen (95), IK Tjalve
Edvard Kamperud Nygaard (96), IK Tjalve
Inviterte utøvere
Anders Sørensen (96), IK Tjalve
Sigurd Blom Breivik (96), Ullensaker/Kisa IL
Live Solheimdal (96), Steinkjer FIK
Malin Edland (99), Larvik T&IF
Karoline Daland (99), Sørild FIK
Anna Serine Røssland (97), IL Gneist
Ingrid Halvorsen Folvik (97), IL Gular
Kristine Helle (94). IK Tjalve 
Karoline Finne (92), IL Gular
Mari Drabløs (98), IL Tyrving
Sindre Løchting (93), IK Tjalve
Snorre Holtan Løken (94), IK Tjalve
Stian M. Bekkevold (95), Kristiansand Løpeklubb
Kristian Tjørnhom (95), Kristiansand Løpeklubb
Mathias Berntzen Engevik (96), IK Tjalve
Haavard O. Herness Lien (96), IL Tyrving
Abduljaleel Hir (95), Selsbakk IF
Thomas Byrkjeland (98), IK Tjalve

Sigurd Ruud Skjeseth (96), FIK Orion
Lars Føyen (96), Stord IL
Thomas Solberg Eide (92) IL Gular

Holta mesterskapsgruppe
Thomas Roth (91), Ullensaker/Kisa IL
Trine H. Mjåland (90), Kristiansands IF
Hedda Hynne (90), Strindheim IL
Marius Vedvik (92), IL Gular
Sondre Nordstad Moen (91), SK Vidar
Yngvild Elvemo (90), Strindheim IL
Martine Eikemo Borge (90), IL Gneist
Ørjan Grønnevig (91), Stavanger FIK

Støtteapparat:
Fagansvarlige: Honore Hoedt, Erik Sakshaug, Hilde
Hovdenak
Fysioterapeut: Kaja Sætre, Angelita Eriksen

Rekrutteringslandslaget hopp 2015
Grentrener lengde/tresteg: Dan Simion
Lengde / tresteg
Prioriterte utøvere
Nadia Akpana Assa (95), IL i BUL
Amund Høie Sjursen (96), IL Gneist

Inviterte utøvere
Monika Benserud (96), IL Gneist
Ingar Kiplesund (96), Trondheim Friidrett
Erik Lund (97), IL i BUL
Marius Bull Hjeltnes (96), IL Gular
Phylis Boateng Gyamfi (94), IL i BUL
Synnøve Adam (97), Fagernes IL
Sofie Olsholt (96), IK Tjalve
Henrik Skulevold (98), Sandnes IL
Sondre Rinde (98), IL Gneist

Høyde
Inviterte utøvere
Malin Engan Wiseth (97), Trondheim Friidrett
Mari Sellevåg Aarø (98), IL Norna-Salhus
Thea Leirfall Bremseth (99), Stjørdal FIK
Ingrid Færøvik Mork (99), IL Norna-Salhus
Tonje Nedberg (99), IL Sandvin
Ingar Hjelle (99), Oppstryn IL
Sander Eliassen (99), Oppstad IL
Erik Lønskog (99), IL Tyrving
Øyvind Ræstad Vikse (99), Haugesund IL

Støtteapparat:
Grenansvarlig: Adrian Proteasa

Rekrutteringslandslaget kast 2015
Prioriterte utøvere

Kule
Marcus Thomsen (98), IK Tjalve

Diskos
Sven Martin Skagestad (95), IL Norna-Salhus
Ola Stunes Isene (95), IF Sturla
Thor Olav Rosvold (96), Asker Skiklubb

7



Slegge
Beatrice Nedberge Llano (97), Laksevåg T&IL
Helene Ingvaldsen (96), IL Norna-Salhus

Spyd
Håkon Løvenskiold Kveseth (93), FIK Orion
Vetle Brunvatne (94), Søgne IL
Lena Marie Hansen (93), Nittedal IL
Marie-Therese Obst (96), IK Tjalve
Sigrid Borge (95), Osterøy IL

Inviterte utøvere
Mona Ekroll Jaidi (95), IL Norna-Salhus
Mathilde Roe (96), IL Fri
Thomas Mardal (97), Sandane TIL
Mikael Andelic (98), Sarpsborg IL
Erik Johannes Rosvold (98), Asker Skiklubb
Torkild Bjørbæk (99), Bodø FIK
Linn Louise Kvaale (98), IL Koll/IK Tjalve
Jørgen Austnes (94), IL Fri
Kjetil Røste Ringen (93), Brandbu IL
Jon Nerdal (96), IL Norna-Salhus
Hans Sande (96), IL Brodd
Evald Osnes Devik (95), IL Brodd
Markus Villanger (95), Ask Friidrett
Martin Kornerud (98), IF Sturla
Vilde Ingvaldsen (99), IL Norna-Salhus
Alexander Skorpen (98), Halden IL
Maria Børstad Jensen (94), Stjørdal FIK 
Stella Weinberg (98), Mandal & Halse IL
Kristina Kristianslund (93), Bækkelagets SK
Jarl Bjørklund (97), Halden IL

Støtteapparat:
Fagansvarlig: Thomas Rosvold
Grenansvarlige: Einar Brynemo, Teemu Pasanen og Simon
Stewart
Fysioterapeut: Jan Henning Løken

Rekrutteringslandslaget mangekamp 2015
Prioriterte utøvere
Karsten Warholm (96), Dimna IL

Inviterte utøvere
Jostein Andre Kvikstad (93), IK Tjalve
Torbjørn Moldestad (97), Nittedal IL
Toralv Opsal (98), Ålesund FIK
Sondre Guttormsen (99), Ski IL
Myron Weinberg (99), Mandal & Halse IL  
Jørgen Mejland Hansen (99), IK Hind
Marcus Moen (99), Ullensaker/Kisa IL
Anne Engen Andersen (95), Frol IL
Camilla Rønning (95), Nittedal IL
Caroline Fleischer (96), Ski IL
Hanne Andve (96), IK Våg
Emilie Berge (97), Iveland IL
Amanda Grefstad Frøynes (98), Sem IF
Nora Holstad Normelan (98), Namsen FIF
Nora Evensen (98), Sarpsborg IL
Telma Eid (98), Søndre Land IL
Line Myrestøl Johansson (98), Sørild FIK
Maren Haugen Lillefosse (98), IL Gneist

Marie Skjæggestad (99), IL Tyrving
Åshild Opsal (99), Ålesund FIK
Alexandra Haver (99), Sørild FIK
Solveig Hernandez Vråle (99), IF Sturla
Live Haugstad Hilton (99), Bergens TF 
Ida Eikeng (99), Urædd Friidrett

Støtteapparat:
Fagansvarleg: Hans Olav Uldal
Fysioterapeut: Harald Markussen

DNB ELITEGRUPPE 2015
Ezinne Okparaebo, IL i IL i BUL
Ingvill Måkestad Bovim, Bækkelaget
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar
Isabelle Pedersen, IL i BUL
Margrethe Renstrøm, IK Tjalve
Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL 
Sindre Buraas, SK Vidar
Eivind Henriksen, IK Tjalve
Andreas Thorkildsen, Kristiansands IF
Runar Steinstad, IL Runar

Elitegruppe for ungdom
Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL
Amund Høie Sjursen, IL Gneist
Sven Martin Skagestad, IL Norna Salhus
Ola Stunes Isene, IF Sturla
Karsten Warholm, Dimna IL 
Nadia Akpana Assa, IL i BUL
Beatrice Llano, Laksevåg T&IL 
Marie-Therese Obst, IK Tjalve

Mesterskapsgruppe:
Thomas Roth, Ullensaker-Kisa IL
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar
Marius Vedvik, IL Gular
Vladimir Vukicevic, SK Vidar
Øyvind Kjerpeset, Florø T&IF
Eirik Greibrokk Dolve, IL Fri
Per Magne Florvaag, Sandnes IL 
Lars Vikan Rise, Sandnes IL 
Håvard Haukenes, IL Gular
Trine H. Mjåland, Kristiansands IF
Hedda Hynne, Strindheim IL 
Trude Raad, Gloppen FIL

Rekrutteringslandslaget 2016
Holta sprint/hekk
Fagansvarlig: Erlend Sæterstøl (kortsprint og kortstafett)
Kenth Olsson (langsprint og langhekk)
Grentrener korthekk: Anne Brit Sandberg

Prioriterte utøvere:
Emily Rose Norum (96), Steinkjer FIK
Sara Dorthea Jensen (96), Sørild FIK
Ingvild Meinseth (99), Sørild FIK
Amalie Hammild Iuel (94), IL Tyrving
Helene Rønningen (98), IL Tyrving
Even Meinseth (96), Sandnes IL
Jonathan Tetteh Quarcoo (96), FIK Orion
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Josh Kevin Ramirez Talm (96), IL Norna-Salhus
Joachim Sandberg (95), Sandnes IL
Tara Marie Norum (91), Steinkjer FIK
Øyvind Strømmen Kjerpeset (91), Florø T&IF

Inviterte utøvere:
Ingrid Linn Nordahl (97), Fredrikstad IF
Mari Drabløs (98), IL Tyrving
Karoline Daland (99), Sørild FIK
Marie Skjæggestad (99), IL Tyrving
Vilde Svortevik (94), IK Tjalve
Sebastian Salas Guillen Perez (97), IL Norna-Salhus
Mathias Hove Johansen (98), IL SKjalg
Fredrik Øvereng (99), Overhalla IL
Filip Bøe (00), Fana IL
Amund Høie Sjursen (96), IL Gneist
Sondre L. Kåstad (96), Osterøy IL
Øystein Klareng (96), FIK Orion
Ousman Touray (95), IL i BUL
Simen T. Larsen (95), IL SKjalg
Håkon Morken (93), Lillehammer IF
Live Haugstad Hilton (99), Bergens TF
Tonje Fjellet Kristiansen (99), FIK Orion
Astrid Mangen Cederkvist (94), SK Vidar
Christine Bjelland Jensen (94), IL Gular
Ida Bakke Hansen (93), Sandnes IL
Salumu Kashafali (93), IL Norna-Salhus
Even Pettersen (93), Urædd Friidrett
Marlen Aakre (93), Fredrikstad IF
Kristi Kjerpeset (98), Florø T&IF
Synnøve Bjørgo Adam (97), Fagernes IL
Sidsel Bjørgo Adam (95), SK Vidar
Marcus Moen (99), Ullensaker/Kisa IL

Holta Runners mellom/ langdistanse og kappgang
Fagansvarlige: Erik Sakshaug og Ragnhild Kvarberg
Kjersti Tysse Plätzer (kappgang)

Prioriterte utøvere:
Thomas Roth (91), Ullensaker/Kisa IL
Marius Vedvik (92), IL Gular
Sondre Nordstad Moen (91), SK Vidar
Andreas Roth (93), Ullensaker/Kisa IL
Ørjan Grønnevig (91), Stavanger FIK
Snorre Holtan Løken (94), IK Tjalve
Erik Udø Pedersen (94), IK Tjalve
Edvard Kamperud Nygaard (96), IK Tjalve
Markus Einan (97), Ullensaker/Kisa IL
Sigurd Blom Breivik (96), Ullensaker/Kisa IL
Live Solheimdal (96), SK Vidar
Ingrid H. Folvik (97), IL Gular
Mathilde Myhrvold (98), Raufoss IL
Thomas J. Byrkjeland (98), IK Tjalve
Malin Edland (99), Larvik T&IF
Stian Aarvik (97), IL Gneist
Johan Bugge (91), Eidsvåg IL
Eli Anne Dvergsdal (91),IL Gular
Fredrik Vaeng Røtnes (96), IL i BUL Tromsø 

Inviterte utøvere:
Sondre Dingsør (96), IL Gular
Abdurahman Hir (97), Selsbakk IF

Heidi Mårtensson (95), Modum FIK
Stian M. Bekkevoll (95), Kristiansand Løpeklubb
Kristian Tjørnhom (95), Kristiansand Løpeklubb
Abduljaleel Hir (95), Selsbakk IF
Sigurd Ruud Skjeseth (96), FIK Orion
Anna Serine Røssland (97), IL Gneist
Amalie Sæten (97), Kristiansands IF 
Josefine Tomine Eriksen (00), Larvik T&IF
Camilla Ziesler (00), Sandnes IL
Anders Søgnebotten Lang-Ree (99), FIK Orion
Petter Myhr (00), FIK Orion
Håkon Mushom (93), SK Vidar
Sindre Løchting (93), IK Tjalve
Henrik Irgens Gravdal (98), IL Gneist
Sondre Juven (99), Nesbyen IL
Haavard H. Lien (96), IL Tyrving
Sverre Blom Breivik (96), Ullensaker/Kisa IL
Joakim Sælen (93), T&IF Viking
Fride Møller Flatin (97), Dimna IL
Ellen Elisabeth Nordqvist Sjøblom (99), Moss IL

Kast
Fagansvarlig: Thomas Rosvold

Kule:
Grentrener: Simon Stewart

Prioritert utøver:
Marcus Thomsen (98), IK Tjalve

Inviterte utøvere:
Linn Louise Kvaale (98), IK Tjalve/IL Koll
Elise Gravningen (98), IL Sandvin

Diskos:
Grentrener: Thomas Rosvold
Prioriterte utøvere:
Sven Martin Skagestad (95), IL Norna-Salhus
Ola Stunes Isene (95), IF Sturla

Inviterte utøvere:
Thor Olav Rosvold (96) IK Tjalve
Thomas Mardal (97), Gloppen FIL
Mikael Andelic (98), Sarpsborg
Erik Johannes Rosvold (98), Asker Skiklubb
Torkel Bjørbæk (99), Bodø FIK
Mona Ekroll Jaidi (95), IL Norna-Salhus
Mathilde Roe (96), IL Fri
Berit Stunes Isene (98), IF Sturla

Spyd:
Grentrener: Teemu Pasanen

Prioriterte utøvere:
Sigrid Borge (95), Osterøy IL
Marie-Therese Obst (96), IK Tjalve
Stella Weinberg (98), Kristiansands IF 

Inviterte utøvere:
Arianne Duarte Morais (99), IL i BUL
Ane Dahlen (94), IL Tyrving
Alexander Skorpen (98), Halden IL
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Sondre Høyland (98), IL Tyrving
Vetle Brunvatne (94), Søgne IL

Slegge:
Grentrener: Einar Brynemo

Prioritert utøver:
Beatrice Nedberge Llano (97), Laksevåg T&IL

Inviterte utøvere:
Helene Ingvaldsen (96), IL Norna-Salhus
Vilde Ingvaldsen (99), IL Norna-Salhus
Jørgen Austnes (94), IL Fri
Jon Nerdal (96), IL Norna-Salhus
Hans Sande (96), Gloppen FIL
Martin Kornerud (98), IF Sturla
Herman Aurdal (99), Sykkylven IL
Evald O. Devik Gloppen FIL

Hopp

Høyde
Grentrener: Adrian Proteasa

Prioritert utøver:
Katarina Mögenburg (91), IL Tyrving

Inviterte utøver:
Erlend Bolstad Raa (00), Fana IL
Vetle Raa Ellingsen (00), Fana IL
Sander Eliassen (99), Oppstad IL
Øyvind Ræstad Vikse (99), Haugesund IL
Storm Koksvik (98), Grue IL
Inge Eide Johnsen (98), Fana IL
Anne Engen Andersen (95), Frol IL
Malin Engan Wiseth (97), Trondheim Friidrett
Elise Nedberg (97), IL Sandvin
Tonje Nedberg (99), IL Sandvin
Thea Leirfall Bremseth (99), Stjørdal FIK
Ingrid Færøvik Mork (99), IL Norna Salhus
Guro Bakken Andresen (00), Brandbu IL

Stav
Grentrener: Anker Thomsen

Prioritert utøver:
Lene Retzius (96), IL i BUL

Inviterte utøvere:
Katrine Haarklau (91), Fana IL
Paula Nedberge Llano (95),Laksevåg T&IL
Birgitte Kjuus (99), Raumnes &Årnes IL
Eirik Greibrokk Dolve (95), Fana IL
Per Magne Florvaag (93), Sandnes IL
Sondre Guttormsen (99), Ski IL
Audun Bakke Jensen (98), IL Koll/IK Tjalve

Lengde/tresteg
Grentrener: Dan Simion

Prioritert utøver:
Nadia Akpana Assa (95), IL i BUL

Inviterte utøvere:
Amund Høie Sjursen (96), IL Gneist
Ingar Kiplesund (96), Trondheim Friidrett
Mari Sellevåg Aarø (98), IL Norna Salhus
Erik Lund (97), IL i BUL
Sondre Rinde (98), IL Gneist
Henrik Skulevold (98), Sandnes IL
Vegard Dragsund Nilsen (99), IK Tjalve
Viljar Gjerde (00), IL Norna Salhus

Mangekamp
Fagansvarlig: Anne Brit Sandberg

Prioriterte utøvere:
Karsten Warholm (96), Dimna IL
Toralv Opsal (98), Dimna IL
Ida Eikeng (99), Urædd Friidrett

Inviterte utøvere:
Caroline Fleischer (96), Ski IL
Emilie Berge (97), Iveland IL
Amanda Grefstad Frøynes (98), Sem IF
Telma Eid (98), Søndre Land IL
Line Myrestøl Johansson (98), Sørild FIK
Åshild Opsal (99), Ålesund FIK
Alexandra Haver (99), Sørild FIK
Solveig Hernandez Vråle (99), IF Sturla
Torbjørn Moldestad (97), Nittedal IL
Camilla Rønning (95), Nittedal IL
Sondre Guttormsen (99), Ski IL
Gjert Sjursen (00), IL Gneist
Simen Sebastian Hansen (00), Ås IL
Sebastian Marrot (00), Bækkelaget SK
Sigrid Kleive (00), Ålesund FIK
Emma De Haas (00), IF Sturla
Emilie Sandberg (00), Sandnes IL
Myron Weinberg (99), Kristiansands IF 

Støtteapparat 2015- 2016
Fagansvarlig sprint Holta Invest:
Erlend Sæterstøl (1.1.2015 – 31.12.2016)
Kenth Olsson (1.1.2015 – 31.12.2016)

Fagansvarlig Team Holta Runners og kappgang
Erik Sakshaug fra 1.1.15 til 31.12.2016
Hilde Hovdenak fra 1.1.2014 til 31.12.2015
Ragnhild Kvarberg fra 1.1.2016-31.12.2016 
Kjersti Tysse Plätzer (kappgang) fra 1.3.2016 – 31.12.2016 
Landslagstrener utholdenhet: Honore Hoedt (1.7.2013 til
31.12.2015)

Fagansvarlig kast: 
Thomas Rosvold (1.1.2015-31.12.2016)
Landslagstrener kast: Åsmund Martinsen (1.1.15 – til
31.12.2015)

Hopp
Grentrener lengde/tresteg: Dan Simion 1.1.2015-31.12.2016
Grentrener høyde: Adrian Proteasa 1.1.2015 -31.12.2016

Fagansvarlig mangekamp:
Hans Olav Uldal fra 1.1.2015 – 31.12.2015
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Anne Brit Sandberg fra 1.1.2016 -31.12.2016
I tillegg er Anne Brit fagansvarlig hopp og hekk i samme
 periode fra 1.1.2016 -31.12.2016

Medisinsk gruppe:
Lege: Thomas Torgalsen (1.1.2015-31.12.2016)
Mesterskapslege: Ove Talsnes med i ETCH og VM 2015. 
EM og OL 2016
Maren Stjernen koordinator i 50 % fra 1.1.2015 til 1.11.2016
(barselpermisjon)
Jan Henning Løken vikar for Maren Stjernen fra 1.11.2016 –
31.12.2016
Fysioterapeuter tilknyttet løftprosjekter/rekrutteringslandslag
fra 1.1.2015
Hopp: Harald Markussen (precamp til VM i 2015)
Utholdenhet: Kaja Sætre i 2015 (ut i permisjon i mai).
 Tilbake høst 2016.
Sprint: Håvard Moksnes ogETCH i Russland 2015
Kast: Jan Henning Løken (2015 og 2016)
Fysioterapeut: Jan Henning Løken ETCH og VM i Beijing i
2015. EM og OL 2016.
I tillegg brukt andre fysioterapeuter på juniormesterskap.

Ledelse:
Sportssjef: Ronny Nilsen  1.1.2015 til 1.10.2016
Toppidrettssjef: Håvard Tjørhom fra 1.9.2016 -31.12.2016
Utviklingsansvarlig: Veslemøy Sjöqvist. Tilbake fra
barselpermisjon 1.5.2015 (100 %) til 1.12.2015. Veslemøy i
60 % på kompetanse fra 1.12.15 – 31.12.2016 
Utviklingsansvarlig: Ståle Jan Frøynes vikar for Veslemøy
Sjöqvist fra 1.1.2015 til 15.9.2015.
Ståle Jan Frøynes 40 % fra 1.12.2015 til 1.4.2016. 60 % fra
1.4.2016-31.12.2016
Administrativ leder: Arnhild Hartvedt 1.1.2015 – 31.12.2016

1.7  Mesterskapsarrangører
Nordiske konkurranser:
2015:
Nordisk innendørslandskamp: Bærum, Norge (Bærums
Idrettspark 14.2.)
Nordisk U20 landskamp og mesterskap: Espoo, Finland
(Leppävarra 29.-30.8)
Nordic 10000m challenge: Århus, Danmark (NRGi-Park
23.5)
Nordisk juniormesterskap mangekamp: Tårnby, Danmark
(Tårnby Stadion 13.-14.6)
Nordisk mesterskap terrengløp: Göteborg, Sverige (Kviberg
Idrottscentrum 14.11)
Nordisk mesterskap kappgang: Espoo, FKällbrinks
 Idrottsplasinland (Leppävarra 29.8)
Nordisk maratonlandskamp: Stockholm, Sverige (Stockholm
Marathon 30.5)
2016:
Nordisk innendørslandskamp: Växjö, Sverige (Telekonsult
Arena 13.2.)
Nordisk U20 landskamp og mesterskap: Hafnarfjördur, Island
(Kaplakriki 13.-14.8)
Nordic 10000m challenge: Allerød, Danmark (Skogvang
 Stadion 14.5)
Nordisk U23 mesterskap: Espoo, Finland (Leppävarra 
20.-21.8)

Nordisk juniormesterskap mangekamp: Huddinge, Sverige
(Källbrinks Idrottsplats 11.-12.6)
Nordisk mesterskap terrengløp: Kristiansand, Norge
(Gimlemoen 12.11)
Nordisk mesterskap kappgang: Fredrikstad, Norge (Cicignon
17.9)

Norske mesterskap:
2015:
Hoved-NM: Haugesund IL (Haugesund Friidrettsstadion
31.7.-2.8)
Hopp uten tilløp: Steinkjer FIK (Steinkjerhallen 7.-8.2)
NM innendørs: Steinkjer FIK (Steinkjerhallen 7.-8.2)
UM innendørs: Dimna IL (Ulsteinhallen 6.-8.3)
NM terrengløp korte løyper og stafett: Ås IL (Storplena,
NMBU 18.-19.4)
NM/UM stafett: Larvik T&IF (Lovisenlund 30.-31.5)
NM/UM mangekamp: Nittedal IL (Rotnes 23.-24.5)
NM motbakkeløp: Treungen IL (Skuggenatten Opp 30.5)
UM Romerike Friidrett (Romerike Friidrettsstadion 11.-13.9)
NM junior: Breimsbygda IL (Byrkjelo 14.-16.8)
NM veteraner: IL Pioner (Finnfjordbotn 26.-28.6)
NM halvmaraton: SK Vidar (Rådhusplassen 19.9)
NM terrengløp lang løype: IK Tjalve (Ekebergsletta 17.10)
NM maraton: Nidelv IL (Trondheim Torg 5.9)
NM Ultraløp 100 km: Kristiansand Løpeklubb (Tresse 2.5)
NM Ultraløp 24 timer: Spiridon LLL (Bislett Stadion 20.-
21.11)
NM kappgang: T&IF Viking 
(Store Lungegårdsvann 13.-14.6)
2016:
Hoved-NM: Ask Friidrett (Ravnanger 29.-31.7)
Hopp uten tilløp: IL IL Tyrving (Bærum Idrettspark 5.-6.3)
NM innendørs: IL IL Tyrving (Bærum Idrettspark 5.-6.3)
UM innendørs: Steinkjer FIK (Steinkjerhallen 26.-28.2)
NM terrengløp korte løyper og stafett: IL Skjalg (Golfbanen
9.-10.4)
NM/UM stafetter: Trondheim Friidrett (Trondheim Stadion
21.-22.5)
NM/UM mangekamp: Nittedal IL (Rotnes Stadion 21.-22.5)
NM/UM mangekamp innendørs: Sandnes IL 
(Sandneshallen 20.-21.2)
NM motbakkeløp: IL Bjørn (Molden Opp, Marifjøra 18.6)
UM Sandnes IL (Sandnes Stadion 2.9-4.9)
NM junior: Brandbu IF/Søndre Land IL 
(Brandbu Stadion 5.-7.8)
NM veteraner: Modum FIK (Furumo 12.-14.8)
NM halvmaraton: Nidelv IL (Trondheim Torg 3.9)
NM terrengløp lang løype: Rindal IL (Trollbanen 9.10)
NM maraton: SK Vidar (Rådhusplassen 16.9)
NM Ultraløp 100km: BFG Bergen FIK (Lille Lundegårds-
vann 7.5)
NM Ultraløp terrengultra: Hornindal IL 
(Hornindal Rundt 9.7)
NM kappgang: IL Norna-Salhus/Søfteland TIL 
(Fana stadion 4.-5.6)
NM kappgang langdistanse: Søfteland T&IL 
(Kuventræ 15.10)
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2.1 Toppidrett og utvikling

Idrettsårene 2015 og 2016 har bydd på både oppturer og ned-
turer.

En av nedturene var våren 2016 da Andreas Thorkildsen ga
beskjed om at han la opp. Etter operasjon i 2014 hadde Andreas
brukt hele 2015 og starten på 2016 på opptrening, men det viste
seg at kroppen ikke tålte full belastning under kasting og
 Andreas konkluderte da med at karrieren var over. Andreas har
vært Norges beste friidrettsutøver i en årrekke og Norges
 Friidrettsforbund takker Andreas for hans fantastiske bidrag til
Norsk friidrett.

Våren 2015 utlyste NFIF stillingen som sportssjef da avtalen
til Ronny Nilsen gikk ut etter sesongen 2015. Etter en lang  pro-
sess viste det seg at man ikke kom i havn med en ny sportssjef
fra høsten 2015 og Ronny Nilsen sa seg villig til å forlenge sitt
engasjement frem til etter OL i Rio for å gi ro og forutsigbarhet
for utøverne frem mot OL. Våren 2016 ble prosessen startet på
nytt og før sommeren ble Håvard Tjørhom ansatt som ny topp-
idrettssjef i Friidrettsforbundet.

Håvard Tjørhom startet sitt arbeid 1.9.2016 og basert på be-
stillingen fra styret om større samhandling og samarbeid i topp-
idrettssatsingen ble Team Tokyo 2020 og Team Berlin 2018
lansert. Her ligger et tydelig signal om at det å få fram topp-
idrettsutøvere både tar tid og at vi norsk friidrett skal jobbe
tettere sammen om å nå de gode resultatene.

Sportslig var 2015 året da mye gikk feil vei idrettslig. Selv
om sesongen startet med bronsemedalje til Henrik Ingebrigtsen
på 3000m under innendørs EM i Praha, ble det sisteplass og
nedrykk i ETCH i Cheboksary og ingen finaleplasser under VM
i Beijing. Lyspunktet var ungdomsmesterskapene der vi fikk
medaljer både i U18 VM i Cali med sølv til Stella Weinberg.
EYOF i Tiblisi med gull til Malin Edland og stafettlaget på
4x100m (Ingvild Meinseth, Tonje Fjellet Kristiansen, Ida
Eikeng, Live Haugstad Hilton) og bronse til Ingvild Meinseth,
Marie Skjæggestad og Arianne Duartis Morais.  U20 EM i
 Eskilstuna med tre sølv, to til Karsten Warholm og en til
Beatrice Nedberge Llano og bronse til Even Meinseth.  I EM i
motbakke gjorde Norge sitt beste mesterskap noensinne og tok
to gull til Johan Bugge og Stian Øvergaard Aarvik og en
sølvmedalje til Eli Anne Dvergsdal. Det siste mesterskapet i
2015 EM I Terrengløp innbrakte også en bronsemedalje til
Norge ved Karoline Bjerkli Grøvdal. I tillegg tok Trude Raad
gull i EM for døve.

2016 ble et langt bedre år sportslig. Spesielt så vi at mange
av de unge utøverne våre var i ferd med å ta skrittet opp på
internasjonalt senior nivå. Dette fikk vi virkelig bevis på under
EM i Amsterdam der mange kvalifiserte til finaler eller var
noen få plasser unna. Når etablerte utøvere som Karoline
 Bjerkli Grøvdal(bronse) og Filip og Henrik Ingebrigtsen (gull
og bronse) tok medaljer ble EM en skikkelig opptur for norsk
friidrett. Selv om OL i Rio ikke ga oss medaljer presterte de
fleste av utøverne våre der opp mot sitt aller beste og vi fikk
blant annet en solid norsk rekord på 400m hk for menn.
Juniormesterskapene ga oss følgende medaljer: EM U18 i
Tiblisi Gull til Arianne Duarte Morais, Sølv til Stine Wangberg
og Bronse til Sondre Guttormse. VM U20 Bydgoszcz Gull til

Beatrice Nedeberg Llano. I EM terrengløp i Chia ble det Gull
til Jakob Ingebrigtsen og en ny bronsemedalje til Karoline
 Bjerkli Grøvdal. Trude Raad tok en ny gullmedalje denne
gangen i VM for døve og Hanne Vadseth og Runar Steinstad
tok hver sin bronsemedalje under EM for funksjonshemmede i
Grossetto.

Totalt er det i tingperioden satt 117 norske rekorder
innendørs og utendørs fordelt på senior, junior U23 og junior
U20. Det desidert høyeste tallet i dette årtusenet og noe som
viser at vi går et spennende friidretts år i møte.

Talentutvikling
I sesongene 2015 og 2016 har vi hatt store tropper i interna-
sjonale juniormesterskap. Sommeren 2015 valgte vi å sende
kun 17 åringer til U18 VM i Cali, Columbia, mens 16 åringene
reiste til det europeiske Ungdoms OL, EYOF i Tbilisi. Vi har
konsekvent lagt oss på de internasjonale kravene til deltak-
else.  Dette med bakgrunn i at flest mulig skal få nyttig erfaring
slik at de kan nå vår målsetting om idrettslig blomstring i
senioralder. Vi hadde store tropper både i EYOF, U18VM,
U20EM og U23EM.

Sommeren 2016 ble tidenes første U18EM avholdt i Tbilisi,
Georgia. I dette mesterskapet stilte Norge med en stor tropp og
vi hevdet oss godt. IAAF har etter det vedtatt at U18VM skal
avvikles og sommerens U18VM i Nairobi, Kenya blir det siste.
Det mesterskapet blir uten norsk deltagelse. Norge stiller deri-
mot med utøvere i EYOF i Gyør, U20EM i Grosetto og EM
U23 i Bydgoszcz.

En av målsetningene for tingperioden var å få i gang
 rekrutterings lands lag for alle øvelser. Det har vi fått til. I dag
er ca.150 unge utøvere på disse lagene som har samlinger gjen-
nom året. Det har vært et utbredt ønske at samlingene skal spres
litt utover i landet. Dette har vi vært beviste, og de ulike lagene
har hatt samlinger i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes,
 Kristiansand, Gloppen, Trondheim og Jessheim

Det er styrets klare mening at rekrutteringslandslaget er
viktig for å beholde bredden i norsk friidrett. Dette er et tiltak
som gir motivasjon, anerkjennelse og faglig påfyll og er noe av
grunnlaget for at stadig flere unge utøvere tar steget opp på
internasjonalt nivå. 

Hovedaktiviteten i forhold til ungdom og talentutvikling
 foregår uansett i klubber og kretser via den daglige treningen.
NFIF bistår i dette arbeidet gjennom rekrutteringslandslag og
regionale utviklingsprosjekter.

I 2015 støttet forbundet totalt 42 slike regionale opp følgings -
prosjekt i sving, tilsvarende tall for 2016 var 46 fordelt på 17
kretser. Tendensen er at disse prosjektene blir stadig bedre og
at de går over tid.

2.2 Barn og ungdom
Barn til og med 12 år:
Norsk friidrett har som hovedmål å rekruttere flere barn til gode
trenings- og aktivitetsmiljøer. Vi har fokus på å til rette legge for
varierte og utfordrende aktiviteter som fremmer mestring og
individuell utvikling. Vi tror og håper at en viktig vei å gå for
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å oppnå dette er gjennom prosjektene Tine stafetten, Fri -
idrettens dag og Idrettslekene. Selv om Idrettslekene har mistet
sin hovedsponsor har vi valgt å fortsatt prioritere dette arbeidet
da vi mener det er av avgjørende betydning for å nå målet om
å rekruttere flere barn til friidretten.

Vi ser en stadig økende deltagelse på våre prosjekter. På
Tinestafetten sist år måtte vi stoppe påmeldingen, vi nådde
deltagertaket som var satt av Tine. Klubbene i norsk friidrett
har valgt å fortsette med å arrangere Idrettslekene selv om de
ikke får det samme utstyret og hjelp til annonsering som før
siden vi har mistet sponsoren. Vi tar dette som et tegn på at
klubbene synes det er av stor betydning å fortsette med Idretts-
lekene, og forbundet har derfor valgt å tilby gratis T-skjorter
og påmeldingssystem som hjelp til klubbene. Vi vil selvsagt
jobbe med å få på plass en ny sponsor til dette prosjektet.

Prosjektene er med på å skape gode sosiale miljøer og møte-
plasser preget av idrettsglede, noe som er av avgjørende betyd-
ning for å få barna med videre. Idrettslekene har fokus på
allsidighet og mestring på barnas premisser, og er for mange
en inngangsdør til friidretten. Her får vi en unik mulighet til å
introdusere barn for friidretten gjennom positive opplevelser.
Tinestafetten er et unikt arrangement og flere land i Europa er
imponert over hvordan Norge får over 100.000 barn til å løpe
stafett på de samme dagene. Dette er et lavterskeltilbud der alle
klasser og skoler kan melde seg på. Fokuset her er å delta og
ha det gøy gjennom å oppleve fellesskap med andre skolebarn.

Et annet viktig mål er å få friidretten mer inn i skolen. Her
må vi jobbe mer aktivt for å få lærerne til å oppdage hvor lett
det er å arrangere friidrettsaktiviteter i kroppsøvingstimene og
få alle med. Som en ekstra motivasjon for mange er det mulig
for skolene å tilby elevene å ta friidrettsmerke i gull, sølv og
bronse.

Ungdom 13 år og eldre:
Hovedmålet til norsk friidrett for denne aldersgruppen er å
stoppe frafallet. Vi ønsker å beholde ungdommen i friidretten.
For å oppnå dette er det viktig å skape gode og attraktive
 trenings- og konkurransemiljøer. Dette gjøres bl.a. gjennom
 Ungdomslekene, kretssamlinger og UM. Ungdomslekene
 arrangeres 3 steder i landet på samme helg der kretsene kon-
kurrerer mot hverandre. I forkant og etterkant er det en del
kretser som arrangerer samlinger for denne aldersgruppen.
Dette er et viktig arbeid for å gi ungdommene et større miljø
og motivere de til å fortsette. UM er ungdommens mesterskap
hvor utøvere fra hele landet møtes og konkurrer mot hverandre.
Men i tillegg til konkurransen er det viktig å gi dette mester-
skapet en ungdommelig ramme og legge til rette for/arrangere
sosiale treffpunkt for å bygge vennskap på tvers av klubber,
kretser og landsdeler.

Men ikke alle ungdommer ønsker å fortsette i friidretten av
andre grunner, ikke alle har fokus og trives like godt med å kon-
kurrere. Det er viktig at vi legger til rette for denne gruppen
også. Vi må ta vare på ungdommen med å gi de andre
muligheter innenfor friidretten. Dette kan være å gi de tilbud
om trenerkurs. Mange er og kan bli dyktige trenere, og det er
viktig å gi dem den nødvendige kompetansen og tilliten til å la
de utvikle seg som trenere. Friidretten trenger deres ressurser
på trenersiden. Andre igjen ønsker å delta mer administrativt.
Her er det viktig at klubbene involverer ungdom, som ønsker
det, i driften av klubbene og gir dem den nødvendige opp-
læringen. Det vil være sunt for klubbene å ha en ungdoms-
representant i styret.

Flere ungdommer ønsker å fortsette med å trene uten å kon-
kurrere. Det er viktig at vi tar vare på denne gruppen da de
spiller en viktig rolle bl.a. i det sosiale miljøet. Vi har derfor
startet opp prosjektet Athleteix som er et nytt konsept for ung-
dom mellom 15-19 år som vil trene for treningens skyld.
Athletix er trening på ungdommens premisser - gøy, variert,
trendy, fleksibel og sosial. Vi har stor tro på at dette prosjektet
vil være med på å redusere frafallet av ungdom i friidretten.

2.3 Trenerutvikling
Trenerutviklingen er en sentral del av strategien mot 2020.
 Rekruttering og utvikling av trenere er viktig for å styrke klub-
benes evne til å ta i mot barn og unge og hindre frafall. Videre
er trenerkompetanse en viktig suksessfaktor for at utøverne skal
få ut sitt potensiale i et langsiktig perspektiv. Dette inkluderer
også toppidrettsutøvere.

Norsk friidrett har behov for flere trenere de nærmest årene.
Flere steder i landet har man utfordringer med å håndtere økt
rekruttering. I tillegg til å utdanne nye trenere, må vi ta vare på
de trenerne vi har i dag. Tiltak her er etterutdanning og økt sam-
arbeid mellom trenere. 

Behovet for flere trenere ser ut til å være størst innen tek-
niske øvelser. Her er det treningsmiljøene mindre og mer
sårbare og det vil være mye å hente på enda mer samarbeid og
delingskultur. NFIF setter pris på lokale initiativ og berømmer
Telemarks Friidrettskrets og deres pilotprosjekt med en
trenerbank der trenerressurser deles på tvers av klubbene.

Når det gjelder trenerutdanningen, så er den trenerløypen
som ble utviklet i forrige tingperiode nå godt implementert. Det
er et mål at NFIFs utviklingsfilosofi og trenerutdanningen
fremdeles skal  være gjeldende og holde høy kvalitet 

Ansvarsfordelingen er slik at kretsene er ansvarlig for å ar-
rangere «Friidrett for barn» og «trener 1» kurs, mens NFIF har
ansvaret for «trener 2» og «trener 3». Dessverre har flere
planlagte kurs blitt avlyst  på grunn av få deltakere og det er
dessverre også en rekke kretser som ikke arrangerer kurs. 

For å lykkes med trenerutviklingen er det viktig at
trenerkursene arrangeres jevnlig  og annonseres godt  og at alle
bidrar med å rekruttere nye trenere.  Spesielt er flere trenere
med kompetanse i tekniske øvelser kjærkomment og NFIF ser
også at det er et uforløst potensiale innenfor rekruttering av
kvinnelige trenere.

I tingperioden har deltakelsen på trenerkursene vært som
følger:

Antall deltakere
2015 2016

Friidrett for barn 131 109

Trener 1 37 65

Trener 2 64 51

Trener 3 16

Sum 232 241

I tillegg har NFIF bistått trenerforeningen i å arrangere to
gode trenerseminarer i perioden. Trenerseminaret er et kjær-
komment bidrag til etterutdanning og kompetanseheving av
trenerstanden.

NFIF er en av eierne av samarbeidsprogrammet  «Sunn id-
rett» som jobber for å forebygge spiseforstyrrelser blant unge
idrettsutøvere og spre kunnskap om idrettsernæring.
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2.4 Mosjon
Mosjonsområdet er fortsatt i vekst og siden forrige ting er det
lite som tyder på at denne tendensen vil snu. For norsk friidrett
er det en hovedoppgave, og utfordring, å sikre at løps-
arrangementer også utenfor bane, i størst mulig grad er innenfor
den organiserte idretten og i friidrettsklubbenes regi. Det er
stadig flere kommersielle aktører som ønsker en del av dette
markedet. Det krever at den organiserte idretten står samlet, har
gode, og helst de beste, arrangementene og at det jobbes for
best mulig rammebetingelser.

Mosjonsområdet i NFIF benytter nettsiden Mosjon.fri-
idrett.no – Norges offisielle løpskalender til registrering av
løpsarrangementer utenfor bane, terminlister/løpskalender,
lisenskjøp på og utenfor bane og lisenskontroll. I tillegg tilbys
et valgfritt arrangørsystem for påmelding og isenskontroll. 

Systemet blir stadig mer innarbeidet, og det jobbes med å
utvikle mer funksjonalitet og automatisering. Ca. 250 arran ge -
ment har pr. medio januar benyttet Mosjon.friidrett.no som
påmeldingssystem. 

Sertifisering av arrangement 
NFIF har i perioden fra forrige ting, begynt med sertifisering
av løpsarrangementer. Sertifisering kan skjer på to måter, enten
med kvalitetstempel/verdisertifisering og gjennom det euro -
peiske systemet Running4all. 

Kvalitetsstempelet er en sertifisering som alle mosjonsløp
(gateløp, ultraløp, motbakkeløp etc.) kan oppnå ved at Norges
Friidrettsforbund godkjenner arrangementet. Sertifiseringen er
en del av arbeidet med å sikre de lokale friidrettsklubbenes
rettigheter, inntekter og eierskap mot andre kommersielle
aktører som utfordrer eierstrukturen til mosjonsløp.

Som løper av et mosjonsløp som har blitt godkjent kan man
være trygg på at:

- løper og arrangøren er forsikret (gjennom lisensord-
ningen)

- overskuddet går tilbake til idretten
- gjennomføring skjer i samsvar med idrettens verdigrunn-

lag (åpen, og inkluderende konkurranse med fair
play/Antidoping etc.).

- arrangøren har gjort en risikovurdering av arrangementet
Gjennom sertifiseringen Running4all kan gateløp med mer

enn 500 deltagere som har oppnådd Kvalitets – og verdis-
tempelet, søke om internasjonal sertifisering. Her er det tre
nivåer; 1, 3 og 5 stjerner. Løpet følger da internasjonale
standarder og må tilfredsstille et sett kriterier for å bli sertifisert.
Løpet må tilfredsstille internasjonale sikkerhets – og kvalitets-
standarder.

Arrangørseminar| 
4. mars 2017 avholdes arrangørseminar i regi av NFIF. Semi -
naret skal bidra til å utvikling av arrangementer og erfarings-
utveksling mellom arrangører for å bli bedre rustet for
fremtidens arrangementer og de utfordringer som følger med
økt konkurranse.

Løpegrupper| 
Løpegruppekonseptet er ikke kommet i gang i tingperioden,
men NFIF vil i kommende tingperiode utdanne løpsinstruktører
som kan organisere løpegrupper lokalt i klubbene. Dette,
sammen med teknologiske løsninger, håper vi kan sette fart på
prosjektet. 

Lisens
Alle mellom 13-80 år som deltar i arrangementer i regi av lag
tilknyttet NFIF må ha løst helårslisens. 

2.5 Integrering/funksjonshemmede
ParaFriidrett
NFIF jobber for å ivareta funksjonshemmede som ønsker å
drive med friidrett på alle nivåer, og ut fra egne forutsetninger.
Vi hjelper til med å få nye utøvere inn i lokal friidrettsklubb,
påmeldinger til stevner, og ikke minst har et tilbud til de som
ønsker å konkurrere internasjonalt.

Det er foreløpig et fåtall aktive innenfor ParaFriidrett i
Norge, og forbundet ser viktigheten av å kunne reise ut for å
konkurrere mot andre med samme utfordring. Det har derfor i
tingperioden vært lagt til rette for å gi de som ønsker å konkur-
rere internasjonalt mulighet til det. Her har vi både utøvere som
deltar i lavterskel-konkurranser uten kvalifiseringskrav, men
også opp på Paralympisk nivå. NFIF har innenfor ParaFri-
idretten søkt samarbeid med de andre nordiske landene for
 samlinger og fellestiltak, nettopp for å være i miljøer der utford -
ringene er de samme, og ikke minst for erfaringsutveksling og
læring, både blant utøvere men også for trenere. 

Resultater 2015: IPC VM Doha/QAT. Vegard Dragsund
Nilsen nr 12 på 100m og Runar Steinstad nr 8 i spyd. I døve-
EM vant Trude Raad Gull i slegge.

Resultater 2016: Innendørs-VM for lettere utviklings-
hemmede i Ancona/ITA vant Bjørn Øivind Berger gull i stav
og sølv i høyde.

I EM for lettere utviklingshemmede i Ankara/TYR
vant  Bjørn Øivind Berger igjen gull og, og satte også verdens-
rekord med 4.62m i stav, i tillegg til sølv i høyde, sølv i tresteg
og bronse lengde. Under IPC EM 2016 i Grosseto/ITA vant
Runar Steinstad bronsemedalje, og i døve-VM i Stara
Zagora/BUL vant Trude Raad Gull i slegge. Paralympics i Rio
gav 7.plass i diskos for Ida Nesse og 11.plass for Runar
 Steinstad.

I 2016 hadde vi 7 deltakere i EM og to deltakere i
Paralympics. I tillegg hadde vi flere starter i IPC Grand Prix-
serien. Vi hadde en utøver i døve-VM. Vi var totalt 12 aktive
utøvere med internasjonale IPC-lisenser. Under innendørs-VM
for lettere utviklingshemmede i Ancona/ITA tok Bjørn Øivind
Berger gull i stav og sølv i høyde.

I EM for lettere utviklingshemmede i Ankara/TYR Bjørn
Øivind Berger igjen gull og, og satte også verdensrekord med
4.62m i stav, i tillegg til sølv i høyde, sølv i tresteg og bronse i
lengde.

Under IPC EM 2016 i Grosseto/ITA tok Runar Steinstad
bronsemedalje, mens Paralympics Rio 2017 gav 7.plass i diskos
for Ida Nesse og 11.plass for Runar Steinstad.

2.6 Kompetanse
Klubbutvikling
I strategisk plan for perioden 2015-2020 er klubbutvikling et
av de prioriterte områdene det skal satses på for å lykkes med
å nå visjon og hovedmål.

Klubbutvikling
Det er i klubben aktiviteten skjer. Klubben er den idrettslige,
identitetsskapende og administrative rammen omkring or-
ganisert friidrett med definerte oppgaver, funksjoner og mål.
Friidretten er avhengig av et godt lokalt mottaksapparat rundt
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om i landet som er bevisst på å skape gode miljø. Klubber som
er godt organisert med dyktige ressurspersoner, kan skape at -
traktive klubbmiljøer som rekrutterer og ivaretar medlemmene.
Med god ledelse, god struktur på klubbdriften og positivt
engasje ment, kan man i enhver klubb lykkes godt med arbeidet,
uavhengig av klubbens størrelse og beliggenhet. 

Hovedmålsetting for området:
Klubbene skal ha mulighet til å drive godt og effektivt, uav-
hengig av størrelse og ambisjonsnivå. Det skal arbeides for
flere veldrevne og solide klubber med gode mottaksapparat.
Den veldrevne klubben driver et godt arbeid med både
 rekruttering, ivaretagelse av medlemmer og skaper utviklings-
muligheter både for utøvere og tillitsvalgte.

Viktigste innsatsområder:
1. Tilby gode aktivitetskonsepter
2. Verktøy som forenkler klubbhverdagen
3. Kompetanseheving
4. Klubbutviklingsprosesser
NFIF skal legge til rette for at klubbene får hjelp og støtte

til sin klubbdrift. Dette gjøres gjennom å lage aktivitetskonsept
som kan tas i bruk av klubbene. NFIF skal lage verktøy som
kan bidra til å forenkle og effektivisere klubbdriften. Videre
skal det igangsettes kurs og kompetansehevende tiltak, samt
klubbutvikling for klubber som ønsker det.

I denne tingperioden har det vært jobbet godt med området
klubbutvikling gjennom klubbutviklingsprosesser. Norges Fri-
idrettsforbunds Satsingsklubb har de siste to årene vært vårt
prosjekt innen klubbutvikling. Det har i perioden vært gjen-
nomført prosesser i 20 klubber der alle har gjennomført opp-
start- og oppfølgingsmøte og jobbet fram handlingsplaner og
noen har utarbeidet virksomhetsplaner. Prosessene har vært
leder at sertifiserte klubbveiledere som har deltatt på NIF sin
utdanning av klubbveiledere.

Alle som har deltatt på klubbutviklingsprosess har gitt til-
bakemelding på at de har hatt nytte av å være med på dette.
Årets satsingsklubb i 2015 Rjukan IL har vist at det er mulig å
få til en utvikling med å skape stor aktivitet i et lokalsamfunn
med å se på nye måter å gjennomføre arrangement på. Årets
satsingsklubb i 2016 ble Os Turn Friidrett som har blåst liv i
friidretten etter at de har fått nytt friidrettsanlegg.

For de øvrige klubbene som har gjennomført klubbutvikling
er tilbakemeldingene at prosessene har vær nyttige og ut-
viklende for klubben.

For å forenkle klubbhverdagen er det i denne tingperioden
startet et arbeid med å få på plass verktøy og maler som klub-
bene kan ta i bruk i sin daglige klubbdrift. Etter at vi fikk ny
hjemmeside er det gjort et godt arbeid for å lage ny struktur på
område klubbutvikling der hvor klubbene nå kan finne er rekke
verktøy og maler til bruk i sitt daglige arbeid. Et eksempel er
at klubbene nå kan finne en mal på årshjul tilpasset friidrett.
Dette arbeidet er ikke ferdigstilt ennå og vil fortsette i neste
tingperiode.

Under tiltaket «Tilby gode aktivitetskonsepter» er det i pe-
rioden utviklet og lansert et nytt konsept for ungdom mellom
15-19 år som vil trene for treningens skyld. Athletix er trening
på ungdommens premisser - gøy, variert, trendy, fleksibel og
sosial. Konseptet ble lansert i 2016, og det ble valgt ut fem
pilotklubber som har fått noe ekstra utstyr og andre goder. Det
er elleve klubber som er med på konseptet og alle klubber er
velkommen til å ta i bruk konseptet.

Kretsutvikling 
Det er i denne perioden startet arbeid med å gjennomføre ut-
viklingsprosesser i kretsene. Siden høsten 2015 har 15 kretser
fått tilbud om oppfølging av veileder for å utarbeide handlings-
planer og for noen kretser virksomhetsplaner innenfor rammen
av strategisk plan fram mot 2020.

Resultater så langt viser at alle kretser er opptatt av å øke
antall aktive trenere. Flere kretser har allerede etablert en
trenerbank som består av trenere som er villige til å trene ut-
øvere i andre klubber i tillegg til den trening de gjennomfører
i sin klubb. Det er også kommet fram ønske om endring av
styrets arbeidsmåte og rekruttering av utøvere i 13-14 års -
klassene.

Kretsene har en viktig oppgave i arbeidet med å nå hoved-
målsettingen om at NFIF skal bli landets største sommeridrett
innen 2020. De 3 viktigste oppgavene for å nå NFIF sin
hovedmplsetting er at det i kretsene jobbes med å:

1. bidra til å rekruttere trenere og ta eierskap til dette
2. legge til rette for økt rekruttering i 13-14 årsklassene
3. legge til rette for samarbeid mellom klubber i sin krets

Organisasjon
Organisasjonsutvikling
Det er klubbene som står i sentrum og som er avhengig av god
tilrettelegging fra krets og forbund. Vår hovedmålsetting er at
Norsk Friidrett skal være en kompetent organisasjon som inspi -
rerer våre tillitsvalgte til å ta utdanning, verv og roller.

Ung:Leder
Norges Friidrettsforbund startet i 2011 utviklingspro-

grammet Ung:Leder som ble avsluttet i 2015. Over 400 ung-
dommer mellom 15-25 år har vært gjennom lederutdanningen
og tilfører vår organisasjon en stor ressurs. Ung:Leder er følgt
opp gjennom perioden med årlige samlinger, hvor Kompe -
tansehelgen er en årlig møteplass for våre unge ledere. I neste
periode er det viktig å følge opp de unge og klubbene slik at vi
får tatt i bruk de unges kompetase i klubb og krets.

Enklere idrettslag
Gjennom NIF og Enklere idrettslag er det gjort et arbeid for

å gjøre det lettere for klubbene å rapportere inn opplysninger.
Dette medfører blant annet at medlemstallene skal rapporteres
inn via elektronisk medlemsregister. For oss betyr det at det at
vi framover må bidra til at klubbene gjør en aktiv jobb med
medlemsregistrering og sikrer at alle medlemmer blir regist-
rert.

Arrangementsutvikling
Våre arrangementer skal bidra til å markedsføre friidretten

på en god måte. Utvikling av arrangement er et av virkemidlene
for å lykkes med å nå vår visjon.

Hovedmålsetting for området:
Arrangementene våre skal ha en kvalitet som gjør at både

deltakere, funksjonærer, foreldre, tilskuere og media ønsker å
komme tilbake ved neste anledning. Det skal stimuleres til
mange og gode arrangementer, for alle ambisjonsnivå, på ulike
arenaer. Nye Arrangementskonsepter og nye måter å organisere
og gjennomføre arrangementer på skal ønskes velkommen
samtidig som vi tar vare på de gode arrangementene vi har i
dag.

Friidrett handler om utvikling av våre aktive og konkurranse.
Attraktive arrangementer for utøvere i alle aldre og nivåer gir
gode muligheter til utvikling, og kan generere inntekter for
klubben. Gode arrangementer  er også friidrettens ansikt utad.
For å få til de gode arrangementene ble det i 2016 gitt ut en
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oppdatert versjon av Arrangørhåndboka under ledelse av Inger
Steinsland. Arrangørhåndboka tar for seg prosessen for å ar-
rangere friidrettsstevner og er et nyttig verktøy både for de små
lokale og større stevner. Med en revidert arrangørhåndboken
på plass har klubbene fått et nyttig verktøy for deres arbeid for
å arrangere gode friidrettsstevner for deltakere og publikum.
Det er ønskelig å utarbeide kursmoduler på bakgrunn av ar-
rangørhåndboka i neste periode slik at arrangører av større
stevner kan gi sine funsjonærer og dommere opplæring i for-
kant av arrangement. Dette vil være med å kvalitetssikre
stevner. Tilbakemelding fra klubber som arrangerer stevner er
at arranørhåndboka er et viktig verktøy i planlegging- ogjen-
nomføringsarbeidet. Under Kompetansehelgen 2017 ble det
presentert erfaringer fra  klubber som tenker nytt når det gjelder
gjennomføring av arrangement ogsom har gjort  videreutvikling
av eksisterende arrangementsystem. Dette viser at det er finnes
mye kompetanse i klubbene som gjør utviklingsarbeid som kan
komme flere klubber til nytte. Denne ressurser må vi bli finkere
til å utnytte.

2.7 Anlegg
Norges Friidrettsforbund har i tingperioden hatt fokus på tre
hovedfelt:
- Utvikle FriFot, aktivitetsflate i skolegården, et samarbeid

mellom Norges Fotballforbund og Norges Friidrettsforbund.
- Være en aktiv medspiller for friidrettslag  og baneeiere, som

trenger støtte og råd i forbindelse med renovering og ny-
anlegg.

- Være en tydelig støttespiller for friidrettslag der kunstgress-
debatten går.
Styret har i perioden avholdt møter med Kulturdepartemen-

tets Idrettsavdeling to ganger.
Vi har her en årlig anleggspolitisk gjennomgang. Vårt største

gjennomslag her,er at NFIF er høringsinstans for alle anleggs-
eiere som ønsker å endre fotballflaten på et fellesanlegg fra
naturgress til kunstgress. Kulturdepartementet har også uttrykt
forventninger til vårt nye FriFot-konsept, som skal være ut-
arbeidet innen mars 2017.

Styret har hatt møte med to av aktørene som renoverer og
legger nye friidrettsanlegg.

Dette for å sikre at IAAFs krav til anleggskvalitet følges i
prosjektering og utføring av anleggene.

Norges Friidrettsforbunds styre, anleggsutvalget og admi -
nistra sjonen har hatt mange møter med utbyggere, eiere og
klubber i perioden.
- Møte med IL Norodd i Kristiansund om Atlanten stadion.

Den ser nå ut til å bli renovert innen kort tid.
- Møte med Oslo Idrettskrets to ganger om renoveringen av

Ekeberghallen. Friidrettsdekke på golvet ser etter siste møte
ut til å være sikret.

- Møte i Sogndal om Kvåle stadion. Denne saken er fortsatt
ikke løst og saken er under behandling. NFIF avventer svar
og skal befare anlegget i juni 2017.

- Møte med  Idrettsbyråden i Bergen om anleggsplanen.  Her
ser det ut som anleggene i Fana og på Leikvang er sikret,
mens kampen om Seimsmyra fortsetter. Denne kampen mot
kunstgress har NFIF hatt gående siden 2005, og vårt syn er
fortsatt det samme.

- Møte i Moss om lokalisering av Friidrettshall på Kalnes.
- Møte i Trondheim med kommunen om stenging av Øya

sommeren 2017.

- Møte i Narvik med kommunen for å planlegge renovering
av en utslitt bane. Dette arbeidet ser ut til å starte i 2017.

- Møte med Stavenger kommune to ganger ang. renovering
av Stavanger stadion. Dette arbeidet ser ut til å bli utført i
2017.
Disse og mange flere møter og besvarte henvendelser viser

at NFIF følger opp sin strategiske målsetning om å kunne bidra
med anleggskompetanse som kretser,lag og baneeiere kan be-
nytte når anlegg bygges og renoveres lokalt.

Administrasjonen har loggført antall henvendelser i perioden
og har loggført 375 henvendelser.

Dette understreker betydningen av at vi både administrativt
og politisk er klare til å svare på anleggsspørsmål.

I perioden har vi fått 6 nye fulle anlegg og 16 nye mindre
anlegg. 8 anlegg er renovert.

Etter våre befaringer er Alta og Oppdal renovert høsten
2016. Disse to er gode eksempler på at anleggsbefaringene
fører til politisk dagsorden lokalt.

Norges Friidrettsforbund er stolt over den anleggskontroll
Forbundet gjennomfører årlig. Fire rapporter er skrevet etter
fire befaringer i perioden. Sør-Trøndelag, Hordaland, del 2,
Sogn og Fjordane og Hordaland del 3 er denne periodens fylker.
Dette er en unik mulighet til å knytte kontakt mellom klubb-
ledd,kretsledd og sentralledd. Sammen tar vi vare på anleggene
og dokumenterer det for eiere og Kulturdepartementet.

Norges Friidrettsforbund har i perioden stilt i møter med
lokale utbyggere og politikere.

Friidrettspresident, generalsekretær, anleggskonsulent og an-
leggsansvarlig i styret har delt på oppgavene ut fra møtets
karakter. Sentral støtte er et politisk signal og kan ha betydning
når lokale avgjørelser tas, og fagspørsmål skal avklares.

FriFot-prosjektet har avviklet 4 møter i perioden og Fotball-
forbundet deltok under kompetansehelga i Stavanger 2016.
NFIF har fått en god anleggsdialog med Fotballforbundet om
dette skolegårdsanlegget. Kontakten har også gitt oss
muligheten til å drøfte kunstgress generelt.

Friidrettsforbundet har i perioden hatt tre store stadion-
flyttinger inne på dagsorden.

Flytting av Nadderud (Bærum), flytting av Marienlyst
(Drammen) og flytting av Bjønnes (Arendal).

I alle saker har NFIF som policy å følge opp lokale lag gjen-
nom Idrettsråd i et ryddig politisk system.

Innendørs er forrige periodes mål innfridd når Grimstad
åpnes våren 2017. Styret deltok under åpningen på Nes våren
2015. Ennå har vi områder som bør bli dekket. I perioden har
det vært møter om Mørkvedlia i Bodø, Kalnes i Østfold,
Skien/Porsgrunn i Grenland , Berskau i Drammen og Mortens-
rud i Oslo. Disse prosjektene følges tett fra NFIF.

NFIF har også fokus på at innendørsflater i fleridrettshaller
bør få piggskodekke og ha areal til hopp og kast.

Friplassen på Søfteland er et av våre modellanlegg som ble
ferdig i perioden. Ordføreren sa ved åpningen at alle skoler i
Os kommune skulle hatt et slikt anlegg.

Etter denne perioden,med utviklingen av FriFot, bør målet
til NFIF bli at det skal være friidrettsflater som kan gi friidretts-
aktiviteter i alle skolegårder.

2.8 Marked
Markedssituasjonen for forbundet har vært svært krevende i
denne tingperioden.

I tillegg til at flere trofaste sponsorer av ulike grunner av-
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sluttet sitt engasjement med friidrettsforbundet ved utgangen
av 2014 sa DNB opp sin langvarige avtale som Generalsponsor
til forbundet i mai 2015 med virkning fra 1.1.2016.

Det har vist seg svært krevende å få nye hovedsamarbeids-
partnere i perioden og det er det nok flere grunner til. I 2015
fikk forbundet en del negativ omtale både av generell og sports-
lig art, og resultatene på senior nivå var svært blandet. Spesielt
ble VM i Beijing en sportslig skuffelse. I tillegg kom alle
skandalene i IAAF for en dag utover høsten 2015, noe som
heller ikke gjorde situasjonen bedre.

2016 har gitt mange sportslige oppturer der den nye genera-
sjonen utøvere virkelig har visst seg fram med svært gode re-
sultat. Både EM i Amsterdam og OL i Rio og EM terrengløp i
Chia bød på gode resultater for friidretten. Dette merker vi også
i markedsarbeidet.

Dessverre har mange av utfordringene i IAAF vært gjen-
stand for media omtale også i 2016 der Russland blant annet
ble utestengt fra alle internasjonale konkurranser. I tillegg har
norsk idrett opplevd flere negative oppslag med åpenhets-
debatten, dopingsaker i skiforbundet og millionlønningene i
fotballforbundet som de store. Selv om dette ikke berører
Norges Friidrettsforbund direkte trekker ikke disse sakene
sponsorene til idretten.

For forbundet blir det viktig å synliggjøre alle de nye unge
utøverne våre som nå er på vei til å ta steget opp på et interna-
sjonalt nivå. Samtidig er det utrolig viktig at våre utøvere
fremstår som gode forbilder og viser fram samarbeidspartnerne
vår på en god måte. Friidretten har langt færre flater å profilere
sponsorene på enn mange andre forbund og derfor er det eks-
tremt viktig at vi benytter de anledningene vi har godt.

Norges Friidrettsforbund vil sammen med de øvrige nord-
iske forbundene på kongressene til IAAF i London fremme for-
slag om at særforbundene også kan ha sin hovedsponsor på
landslagsdrakten under VM i friidrett. Dette mener vi vil øke
vår markedsverdi.

Forbundet har nå en dedikert medarbeider på forbundskon-
toret som har 50% av sin stilling på marked. Dette er viktig for
å jobbe med å skaffe nye sponsorer, men det er samtidig viktig
at vi også følger opp de sponsorene vi har, slik at disse opplever
NFIF som en god og seriøs samarbeidspartner. Dette arbeidet
går både på oppfølging av sponsor men også på bevisstgjøring
av utøvere i forhold til profilering og oppfølging.

Tilslutt vil vi benytte anledningen til å takke våre sponsorer
for godt samarbeid i ting perioden. Dette gjelder spesielt TINE,
CRAFT og Holta Invest.

Sponsorer for NFIF i tingperioden
DNB (2015)
TINE
CRAFT
Holta Invest
Lerøy
Hertz 
Nordic Choice
Alfacare
Ildne
Bønes Virik (2016)
Electrolux (2016)
Digiflow (2016)
Idk
Deltager.no
Vianor

2.9 Kommunikasjon
Utgangspunktet for arbeidet med kommunikasjon i NFIF i
denne tingperioden er de gjeldende strategidokumenter for om-
rådet. Disse planene består av kommunikasjonsplan, medieplan
og strategi for friidrett.no. Det er også utarbeidet strategier for
bruk av sosiale medier. Den hurtige utviklingen innenfor de for-
skjellige plattformer har gjort at vi kontinuerlig jobber med å
utvikle oss på disse. Kommunikasjonsavdelingen i NFIF har
vært ledet av Kommunikasjonssjef Charlotte Svensen frem til
juli 2016, og deretter av kommunikasjonsrådgiver Morten
Olsen, som er i vikariat for Svensen frem til 1. august 2017.
Under følger en redegjørelse for de viktigste kanalene vi har
jobbet på.

Media
Kommunikasjon mot media har fortrinnsvis blitt gjort med
pressemeldinger, nettsider, sosiale plattformer og direkte kon-
takt med journalister. Det blir lagt stor vekt på ryddighet, åp-
enhet og hjelpsomhet i all kommunikasjon. Vi har hatt med
egen journalist på mange mesterskap som har skrevet for vår
nettside friidrett.no, samt levert nyheter og bilder til utøvernes
lokal presse. Vi har også utvidet tilbudet med streaming på
enkelte nasjonale mesterskap og større arrangement, primært
til friidrett.no. På de store prosjektene som for eksempel TINE-
stafetten er det lagd tilpassede strategier for pressearbeid. Dette
har gitt svært gode resultater i form av antall treff i både lokal-
presse og nasjonal presse. Vi har i perioden hatt nyhetsover-
våkning som gir oss mulighet til å følge friidrettens omtale på
nett og andre plattformer. NFIF har også produsert 3-4 sider til
hver utgave av bladet «Friidrett», som eies av en kommersiell
aktør.

Friidrett.no
Friidrett.no har generalsekretær som ansvarlig redaktør, og
kommunikasjonssjef /kommunikasjonsrådgiver som ansvarlig
for utvikling og innhold. Vi har i perioden også hatt en rekke
freelancere som har levert tekst og bilder. I hovedsak legges
det ut aktuell informasjon fra organisasjonen, og nyheter fra
mesterskap og andre større arrangement.

Facebook og andre sosiale medier
Den siste tiden har vi økt satsingen på vår Facebook-side, og
spesielt fra EM i Amsterdam, OL i Rio og terreng-EM i Italia
oppnådde vi veldig god respons. Bruken av Facebook som en
plattform med lavere terskel enn friidrett.no ønskes videre -
utviklet fremover. Vi har også økt satsingen på Instagram og
Twitter, og vil videreutvikle dette i årene som kommer.

2.10 Økonomi
De vedtatte rammebudsjettene for 2015 og 2016 var vedtatt
med følgende rammer:

2015 Driftsutgifter på kr. 44.350.000 og ett null resultat
2016 Driftsutgifter på kr. 45.650.000 og ett null resultat.
For 2016 vedtok styret høsten 2015 et budsjett med drifts-

utgifter på 38.450.000 og ett underskudd på kr. 2.000.000.
Regnskapet for 2015 viser driftsutgifter på kr.42.356.705 og ett
underskudd på kr. 744.923,- og for 2016 driftsutgifter på kr.
36.922.780 og ett underskudd på kr. 574.805.

Det store avviket i forhold til rammebudsjett skyldes to
hovedområder:
1. Avtalen med Gjensidigestiftelsen om ung leder ble ikke for-
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lenget da stiftelsen generelt ikke gir støtte til drift av tiltak
men til prosjektstøtte. 

2. Kraftig nedgang i markedsinntektene med en halvering av
nivået fra 2014 fra 16.724.805 til kr. 7.360.561,-.
I tillegg har tilskuddene fra NIF gått noe ned spesielt på ak-

tivitetsmidlene etter omleggingen av tildelingskriteriene.
NFIF har imidlertid klart å holde seg innenfor den

strategiske vedtatte egenkapitalen på kr. 10.000.000 og har pr.
31.12.2016 en egenkapital på kr.12.687.164,-.

En nedgang i inntektene til forbundet har krevd streng
kostnadskontroll og medført en rekke tøffe prioriteringer. Ad-
ministrasjonen på Ullevål er redusert med 4 årsverk i perioden
og man har i tillegg innført egenandeler ved deltagelse i interna-
sjonale mesterskap. I tillegg har man måttet avslutte prosjekter
som ung leder og redusert aktiviteten rundt idrettsleker. 

Dette er selvfølgelig ikke ønskelig men helt nødvendig så
lenge man ikke klarer å opprettholde finansieringen av pro-
sjektene.

Som nevnt i beretning for forrige periode var den en del
langvarige samarbeidspartnere som på tampen av 2014 valgte
å avslutte sitt engasjement med Norges Friidrettsforbund. Når
vår Generalsponsor gjennom 15 år DNB i mai 2015 ga beskjed
om at de kom til å avslutte samarbeidet ved utgangen av 2015
fikk dette store økonomiske konsekvenser for driften. Det har
vist seg svært vanskelig å få nye sponsorer i perioden og ved
utgangen av 2016 har vi ikke klart å få en ny generalsponsor
for forbundet, dette er beskrevet ytterligger i kapitelet Marked
i beretningen. Forbundet er imidlertid helt avhengig av å få nye
sponsorer dersom vi skal kunne sette i verk nye tiltak og styrke
aktiviteten på eksisterende områder og det brukes mye tid og
krefter på få nye sponsorer til forbundet.

Lisensinntektene har hatt en positiv utvikling og er i tråd
med de inntektene som ble forutsatt i langtidsbudsjettet. Uten
disse inntektene som netto gir forbundet inntekter på ca kr. 3
mill hadde situasjonen for forbundet vært kritisk og vi hadde
måtte redusere driften vesentlig. I tillegg får kretsene kom-
pensert bortfallet av den tidligere startavgiften med nærmere
kr.1.5 millioner.

NFIF jobber hardt mot Olympiatoppen og NIF for at til-
skuddene vi får skal økes.

Det blir blant annet sett på aktivitetene vår slik at disse er
innrettet slik at de gir størst mulig uttelling på aktivitetstallene
som er grunnlaget for aktivitetsmidlene som forbundet blir
tildelt fra NIF. Her er vi imidlertid avhengig av at klubber og
kretser rapportere all aktivitet i idrettsregistreringen.

Administrativt er det som nevnt tidligere redusert kraftig på
bemanningen, og vi er nå på et minimumsnivå i forhold til å

gjennomføre den aktiviteten vi har i dag. Må vi redusere be-
manningen ytterligere vil dette få konsekvenser for aktiviteten
til forbundet, som i ytterste konsekvens vil gjøre at vi vill miste
ytterligere inntekter gjennom lavere aktivitet og at vi ikke klarer
å overholde forpliktelser i avtaler vi allerede har.

Vi må imidlertid berømme administrasjonen for svært god
kostnadskontroll og at man har tatt grep for at nedgangen i inn-
tekter skal få minste mulige konsekvenser for aktiviteten.

2.11  Administrasjon
Sentraladministrasjonen i Norges Friidrettsforbund er lokalisert
på Ullevål Stadion og en har i perioden redusert antall stil-
linger/årsverk og her har vært relativt store endringer i ansatte
og stillinger. På grunn av nedbemanning har det blitt gjort
nødvendige forandringer i innholdet i stillingene for flere an-
satte for å dekke de behov organisasjonen har på en best mulig
måte. De ansatte har vært fleksible og tilpasningsvillige  for å
kunne opprettholde  aktiviteten i organisasjonen innenfor de
rammer en har hatt.

I kretsene har en også hatt relativt store endringer
personalmessig. Nordland, Troms og Finnmark (FIN) har hatt
en felles 100% stilling som utviklingsansvarlig. Dette pro-
sjektet ble avsluttet 1. februar 2016 og det har etter dette ikke
vært ansattressurs i de tre kretsene.

Norges Friidrettsforbund er arbeidsgiver for alle ansatte i
både i krets og forbund, mens arbeidsledelse i kretsene blir styrt
av den enkelte krets sitt styre ved styreleder. Kretsansatte er
lokalisert primært på idrettens hus i sine fylker og noe via
hjemmekontorløsninger. Lokalene til sentraladministrasjonen
er på162,5m2. Nåværende husleiekontrakt går fremt til 1.juli
2019. Samholdet og lagfølelsen mellom sentraladminist-
rasjonen og kretsadministrasjonen oppfattes som godt og
positivt.

Personalmessige endringer i sentraladministrasjonen  
i perioden:
Dag Gaassand gikk av med pensjon 31. august 2015 etter å ha
hovedsakelig jobbet med gang og mosjon i full stilling. 

Ståle Jan Frøynes ble engasjert som utviklingsansvarlig i
forbindelse med barselpermisjon frem til 15. september 2015.
Fra 1. januar 2016 ble han engasjert i 40% stilling og fra 1. april
2016 ble stillingsprosent utvidet til 60%.

Narve Heggheim har vært ansatt som organisasjonssjef i
50% stilling etter at Trond Håvard Brunes sluttet i heltidsstil-
lingen 31. januar 2015.

Bente Holsing sluttet i sin stilling 31. oktober 2015 og denne
stillingen er ikke erstattet.

Matias Lavik har hatt engasjement både i 2015 og i 2016 i
henholdsvis 70 og 100%. Dette ble avsluttet 31. august 2016
da Tonje L Svenneby var tilbake etter permisjon og gikk inn i
40% stilling. Denne ble 1. januar 2017 økt til 50%.

Ronny Nilsen hadde engasjement som sportssjef i 100%
 stilling frem til 30. september 2016. I denne stillingen ble
Håvard Tjørhom ansatt som toppidrettssjef fra 1. september
2016.

Veslemøy Sjöqvist gikk fra 100% stilling som utviklings-
ansvarlig til 60% stilling som Kompetanseanseansvarlig 1.
desember 2015.

Kommunikasjonssjef Charlotte Svensen gikk ut i 1 års
permisjon fra 1. august 2016 og Morten Olsen er ansatt i 80%
stilling som kommunikasjonsrådgiver i permisjonsperioden. 
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Ole Petter Sandvig hadde frem til 1. oktober 2016 stilling
på 60% som anleggskonsulent, denne ble redusert til 50% stil-
ling etter denne dato.

Roar Uglem har hatt deltidsstilling i 20% på økonomi/regn-
skap, denne stillingen ble redusert til 10% fra 1.2.2016.

Fredrik Samuelsen hadde et toårig engasjement som pro-
sjektleder for DNB-idrettsleker frem til 31.12.2015. Etter utløpt
engasjement ble Fredrik fast ansatt i 100% stilling med ansvar
for lisens, mosjon og marked. 

Kjetil Lorentzen hadde toårig engasjement som mosjons-
ansvarlig med hovedansvar for lisensordningen frem til 31.12.
2015. Dette engasjementet ble avsluttet når åremålet var ute og
han ble ansatt som daglig leder i Oslo og Akershus Friidretts-
kretser i fast 100% stilling.

Kirsti Tomassen ble ansatt som prosjektleder for TINE-
stafetten 1.1.2015 og sluttet i stillingen 1.4.2016. Magnus Tros-
dahl ble ansatt i stillingen fra 11.4.2016.

Personalmessige endringer i kretsene i perioden:
Morten Trane sluttet som utviklingsansvarlig i Friidrett Nord
31.januar 2016 og stillingen er ikke videreført og de tre
kretsene har ikke ansattressurs etter dette. 

Marit Mia Bjørnstad ble ansatt som daglig leder i Oslo og
Akershus 1.1.2015 og sluttet i stillingen 31.12.2015. Fra
1.1.2016 overtok Kjetil Lorentzen stillingen og var i denne
frem til 15.9.2016. Ny daglig leder i de to kretsene var på plass
5.12.2016 da Stian Andersen ble ansatt. De to kretsene har hatt
en felles 100% stilling og dette er videreført ved nyansettelser.

Mona Holm Solberg ble ansatt i 50% stilling i Østfold fra
1.5 .2015 og avløste Kjell Adamski som hadde hatt tilsvarende
stilling.

Mette Forsberg Dale hadde 2-årig engasjement som daglig
leder i Buskerud Friidrettskrets i 50% stilling frem til
31.1.2016. (hadde dette i tillegg til deltidsstilling i Telemark)
Fra 1. februar 2016 ble Petter Torgersen ansatt i 50 % stilling i
Buskerud.

Det har vært jobbet betydelig med rekruttering til nye stil-
linger i den siste perioden både i sentraladministrasjonen og i
krets.  Det har vært vektlagt at de som har blitt ansatt har kom-
petanse på selve idretten men også er gode administratorer og
med god fagkunnskap om sitt arbeidsfelt.

2.12  Organisasjon
Norsk friidretts største aktiva er alle de frivillige som hvert år
legger ned tusenvis av timer for friidretten, enten som leder,
trener, dommer, funksjonær på stevner eller i en annen funksjon
innenfor organisasjonen vår. Uten denne frivilligheten hadde
vi ikke kunnet gi et tilbud til barn og ungdom, arrangert stevner
for eliteutøverne våre eller bidradd til folkehelsen ved at flere
hundre tusen deltar i mosjonsløp over hele landet.

Vi ser samtidig at mange klubber og kretser sliter med å re-
kruttere tillitsvalgte til sentrale posisjoner og at frivilligheten
endrer seg fra langsiktige engasjement til at frivilligheten følger
barnas interesser. Dette er utviklingstrekk vi må være bevisst
og som vi må tilpasse oss, samtidig som vi ivaretar de ildsjelene
som bidrar i idretten vår gjerne i livslangt engasjement. Fri-
idretten trenger alle de frivillige som ønsker å bidra! Det er der-
for viktig hedre alle de som legger ned en stor innsats både fra
forbund, krets og klubb når det er mulig.

Ung:Leder
Ung:Leder har vært ett av de mest suksessrike lederutviklings-
programmene i norsk idrett og ble avsluttet med siste kull i
2015. Gjennom støtte fra Gjensidigestiftelsen har over 400 ung-
dommer fått lederutdanning som Norsk Friidrett må ta i bruk.
Nå er det viktig at organisasjonen bruker disse ressursene i
styret, råd. Som trenere og dommere.

Klubbutvikling
«Norges Friidrettsforbunds Satsingsklubb» ble etablert i 2015
som et utviklingsprogram der motiverte klubber tilbys støtte til
å bli enda bedre og har hatt med 10 klubber i 2015 og 10
klubber i 2016Satsingsklubb tar utgangspunkt i en enkel
 prosess som gjør klubben bevisst på hvilke muligheter som eks-
isterer. Prosessen vil i tillegg bringe hjelp og energi inn i
arbeidet med å komme frem til konkrete tiltak.. Satsingen har
i perioden vært rettet mot klubber med et velfungerende styre
og organisert friidrettsaktivitet for ungdom. Ved å sette fokus
på utvikling, vil klubben kunne arbeide mer riktig og langsiktig,
slik at medlemmene kan bruke tiden sin på friidrettsaktiviteten.
Under kompetansehelgen er årets satsingsklubb kåret.

Administrasjonen
Administrasjonen i Norges Friidrettsforbund består av de dag-
lige lederne i kretsene og sentraladministrasjonen på Ullevål
stadion. Vi har svært mange godt kvalifiserte og engasjerte
medarbeidere i norsk friidrett. Det er et mål at administrasjonen
i Norges Friidrettsforbund skal være mest mulig tilpasset de
oppgavene som til enhver tid skal løses. Dette gjør at mange
av medarbeiderne påtar seg oppgaver som ligger på siden av
det som er hovedarbeidsfeltet, noe som er en stor styrke for
organisa sjonen og som gjør at vi kan ha en meget kostnads-
effektiv organisasjon. Det regionale apparatet som består av de
daglige lederne i kretsene har hatt store endringer i inneværende
tingperiode, og vi har fortsatt arbeidet med å så på både sam-
arbeid og arbeidsdeling i flere av kretsene. Dette vil også være
viktig fremover slik at vi utnytter den store ressursen disse med-
arbeiderne utgjør på en best mulig måte. Det er i perioden jevn-
lig avholdt samlinger for daglige ledere i kretsen og felles
samlinger for daglige ledere og sentraladministrasjonen. Dette
har gjort at samholdet og lagfølelsen mellom kretsadminist-
rasjonen og sentraladministrasjonen oppfattes som god. Norges
Friidrettsforbund har generelt et godt arbeidsmiljø med god
trivsel og lite sykefravær.

Strategi
Friidrettstinget i 2015 ga sin tilslutning til ny strategi for norsk
friidrett i perioden 2015 – 2020. Klubb, forbund, og særlig
kretser har i tingperioden jobbet godt med å følge opp strategien
med handlingsplaner, tiltak og ikke minst en rød tråd i det
arbeidet som gjøres rundt i landet.

Oppsummering
Samfunnet rundt oss er i konstant endring og disse endringene
skjer stadig raskere, derfor er det også viktig at Norsk Friidrett
til en hver tid tilpasser seg og gjør de endringene som må til
både organisatorisk og administrativt. Klarer vi ikke disse end-
ringene vil vi til syvende å sist miste både medlemmer og
omdømme.
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3.1 Anleggsutvalget
Utvalgets sammensetning: Kalle Glomsaker, Styret/Mandal &
Halse IL (Leder), Johnni Håndstad, IL i BUL Tromsø (Leder
anleggskontrollutvalget), Runar Tyssebotn, IL Bjarg, Ane Kris-
tine Rostrup, Sandnes, Anne Farseth, Styret/ (IL BUL Oslo),
Ole Petter Sandvig, IK Tjalve teknisk konsulent,NFIF-ad-
ministrasjon.

Utvalgets mål:
Bidra til å øke friidrettsaktiviteten gjennom å stimulere til flere
og bedre anlegg, sertifisere og sikkerhetsklarere eksisterende
anlegg og være pådriver i utvikling av nye friidrettsanlegg.

Ved kretsbefaringer benyttes muligheten til veiledning i drift
og vedlikehold, samt profilering av friidretten og anleggene i
lokalpressen.

Være en sentral aktør i debatten om kunstgress på flerbruks-
anlegg der friidrett har eller har hatt en plass for aktivitet. Dette
skal kommuniseres gjennom direktekontakt og i media som en
samfunnsaktør.

Gjennomføre 2 anleggsbefaringer i året. Landets kretser får
besøk hvert 8-10 år.

Være tilgjengelig i møter med utbygger/planmyndighet når
viktige avgjørelser tas som berører friidrettsanlegg.

Ha et nært samarbeid med NIF og Norges Fotballforbund
om anleggsutvikling. I perioden har Frifotanlegget blitt planlagt
gjennom fire møter mellom NFF og NFIF.

Ha en god dialog med Idrettsavdelingen i Kultur departe -
mentet om idrettspolitiske spørsmål knyttet til Friidrettsanlegg.

Utvalgets arbeid:
Det er i alt 152 fullverdige anlegg med kunststoff og 6 eller
flere baner, 39 friidrettsanlegg med kunststoffdekke med færre
enn 6 baner, 8 Friplasser, 70 nærmiljøanlegg/delanlegg, 8 fri-
idrettshaller, 13 andre haller med rundbane, 68 anlegg uten
rundbane. Flere nye anlegg er meldt inn som under pro-
sjektering eller bygging.

Utvalget gjennomfører to 2-dagers befaringer årlig, vanlig-
vis juni og september. I 2015 ble Sør-Trøndelag og en del av
Hordaland besøkt. I 2016 en del av Sogn og Fjordane og en
annen del av Hordaland.

Befaringene legges opp i samarbeid med Friidrettskretsen
og fylkeskommunen. Kommuner, idrettslag, anleggseiere og
politikere inviteres til å delta lokalt ved besøk og under be-
faring. Mange møter opp og det blir gode diskusjoner om
drift,aktivitet og anleggspolitikk.

En fyldig rapport med anbefalinger, detaljert anleggsbeskriv-
else og god dokumentasjon av banens tilstand sendes de re-
spektive deltagere og Kulturdepartementets Idrettsavdeling.I
tillegg inneholder rapporten en orientering om anleggsutvalget,
mandat og om sertifisering av friidrettsbaner. Anleggsutvalget
mener at gjennom denne direkte kontakten med anleggseiere
og brukere, påvirker NFIF positivt til at våre anlegg blir
vedlikeholdt og tatt vare på. Vår fagkompetanse blir etterspurt,
etter befaringene der kontakt opprettes.

Utvalgets arbeid i perioden.
Det er i perioden gjennomført befaringer av i alt 40 anlegg.

Rapport er sendt de respektive deltagere. De fleste anlegg er

sertifisert eller er i gang med utbedringer i tråd med gjeldende
krav.

Vi har deltatt i følgende faglige prosjekt.
Vi har bidradd med faginnlegg på kompetansehelga i januar
2016 og 2017. I 2016 deltok også NFF med Frifotinfo. Kom-
petanse om spillemiddelordning og anlegg knyttet til skoler,
har hatt fokus.

Vi har deltatt i Drammens Idrettsråds gruppe for flytting av
friidrett fra Marienlyst.

Vi har deltatt i møter knyttet til Friidrettshall i Oslo øst og
møter med Oslo Idrettskrets om rehabilitering av Ekeberg-
hallen.

Vi har deltatt på møter i Telemark om friidrettshall i Gren-
land.

Vi har hatt møter med utbyggere av friidrettshall i Grimstad.
Vi har hatt møter med fotballforbundet om felles anleggs-

forståelse og sambruk. Hovedfokus har vært på utvikling av
vårt felles Frifotanlegg.

Vi har hatt møter med Idrettsavdelinga i Kultur departe -
mentet om friidrettsanlegg. Det viktigste i perioden er at NFIF
er blitt høringsinnstans for alle kommuner som planlegger om-
legging fra naturgress til kunstgress på stadionanlegg.

Vi har deltatt i oppfølging av rehabiliteringsprosjekt etter
anleggsbefaringer. Stadion i Alta og på Oppdal har vært to av
anleggene som er rehabilitert i perioden.

Vi har hatt møte med Byråden i Bergen med ansvar for
idrettsanlegg for å fremme friidrettens behov for anlegg i
Bergen.

Vi har deltatt i møter og vært involvert i debatten rundt legg-
ing av kunstgress på Kvåle stadion i Sogndal og spørsmål
knyttet til Kuventræbanen i Os.

Vi har stilt opp som faglig råd på Stord og i Sveio i reklama-
sjonssak knyttet til rehabiliteringsarbeid.

Vi har avholdt møter med to firma som er sentrale aktører i
nybygging og rehabilitering av friidrettsanlegg for å klargjøre
NFIFs krav knyttet til å følge IAAFs standardkrav.

Vi har avholdt møte med leverandør av boblehaller som
ønsker å se på overbygde Friplasser.

Vi har deltatt i møter om Friidrettshall i Østfold.
Vi har deltatt i forarbeidet rundt flytting av friidrettsanlegg

i Bærum fra Nadderud til Rud.
Vi har deltatt med planarbeid og befaring knyttet til Atlanten

stadion i Kristiansund.
I tillegg er en rekke anleggstekniske spørsmål besvart på

telefon og med e-post fra mange eksisterende og fremtidige
 anlegg.

3.2  Barne- og Ungdomsutvalget
Utvalgets sammensetning:
Ragnfrid M.N. Llano, Styret/Laksevåg T&IL, Stine Haugum,
Styret /Strindheim IL, Helena Seland Myhre, Ungdoms-
komiteen/ Ullensaker/Kisa IL, Randi Bergh, Haugesund IL,
Kent Rune Grande, Furuset IF, Mari Bjone, IL i BUL, Matias
Lavik, administrasjonen (til aug. 2016), Magnus Trosdahl, ad-
ministrasjonen.
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Utvalgets arbeid:
I perioden 2015-2016 har utvalget hatt fokus både på for-
bedring av barneaktivitetene og hvordan beholde ungdommen
i friidrettsmiljøet.

Vi startet perioden med å revidere håndboken. Et omfattende
arbeid der vi gikk gjennom formålet med boken, hvordan den
ønskes brukt og hva som bør være med i den. I tillegg hadde vi
en revisjon av øvelsesutvalget til barn og ungdom. Her ble det
gjort noen mindre endringer som ble fremlagt for styret og
vedtatt høsten 2016. I håndboken har vi og lagt inn eksempler
og introduksjon av kids athletix. Et konsept som skal fremme
idrettsgleden for yngre barn der de kan få prøve ulike friidretts-
øvelser som er bedre tilpasset deres alder. Her kan nevnes bl.a.
stavhopp i sandkassen. Vi håper håndboken blir godt mottatt
og vil bli brukt som en oppslags- og informasjonsbok for klub-
bene.

Med fokus på frafall har vi denne perioden også startet opp
et nytt konsept med fokus på ungdom. Vi ser at vi de siste årene
har mistet en del ungdommer og ønsker å snu denne trenden,
og en utfordring er hvordan få ungdommen til å bli i våre
klubber istedenfor å flytte inn på treningssentre. Konseptet som
startet vinteren 2016 heter Athletix. Athletix er et nytt konsept
for ungdom mellom 15-19 år som vil trene for treningens skyld.
Athletix er trening på ungdommens premisser - gøy, variert,
trendy, fleksibel og sosial Tilbakemeldingene til nå har vært
veldig gode, og vi ønsker å videreføre konseptet.

Selv om vi det siste året sto uten sponsor etter at DNB trakk
seg fra samarbeidet med NFF, valgte vi å fortsette med Idretts-
leker. Klubbene fikk gratis påmelding og gratis T-skjorter, og
også i 2016 var det god deltagelse selv om klubbene måtte stå
for markedsføringen selv uten hjelp av DNB. Idrettsleker vil vi
fortsette med i årene fremover, og håper på sikt å få med oss
en ny samarbeidspartner. 

Tinestafetten fortsetter sin positive utvikling, og i år måtte
vi si stopp for påmelding. Med andre ord så oppnådde vi maks-
taket for deltagelse. Hele 105.930 skoleelever deltok på Tine-
stafetten i mai 2016.

I perioden har vi og påbegynt et arbeid med revidering av
kravene til idrettsmerkene på skolene. Vi ser her at det er andre
aktører inne som og selger idrettsmerker og som opererer med
noe ulike krav enn oss. Vi ser på dette som vårt område og vil
«ta det tilbake». I den anledning har vi startet en revidering av
kravene som vi vil sende ut til skolene samt informasjon om
kjøp av våre merker. Her er det viktig å operere med kon-
kurransedyktige priser.

Ungdomskomiteen har i perioden gjennomført sin årlige
sommerleir i Sigdal. Her har vært bra deltagelse, men noe ned-
gang har vi opplevd. Det kan bl.a. skyldes at ikke alle skolene
i Norge var begynt sommerferien da leiren ble arrangert.

Vi i utvalget er glad for å kunne oppsummere med at re-
krutteringen til friidretten fortsatt er god. Vi har oppnådd målet
om å rekruttere flere barn til friidretten, og er godt i gang med
jobben med å stoppe frafallet gjennom å tilrettelegge for gode
aktiviteter og miljøer som skal friste ungdommen til å fortsette.

Noen aktuelle deltagertall for 2016:
Tinestafetten: 105.930
Friidrettens Dag: 3548 (ikke reelle tall - kun antall solgte
medaljer)
Friidrettsmerke og knappen : Ca 2550 (solgte merker)
Idrettsleker: 4361
Ungdomssamlinger: 46 samlinger (Rundt 1200 deltagere)
Nissemarsjen: 8000 solgte merker.

3.3  Forbundets Dommerutvalg
Utvalget har i perioden bestått av: Nils Kristen Wiig, Ullens -
aker/Kisa IL (leder), Terje Hoffmann, IL i BUL (nestleder),
Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF, Jan Olav Hay, Tønsberg
FIK, Nina Roos Andersen, Søfteland T&IL, Ann-Iren Guttuls-
rød, Fredrikstad IF, Stein Alvær, Norna-Salhus IL, Stein
 Kalstad, Nidelv IL, Espen Jahren, Asker Skiklubb og ung doms -
representant Mathias Ludde Vangsnes, Oppegård IL. Kari Ann
Nygård har vært kontaktperson mot Sentralstyret. Ole Petter
Sandvig fra NFIF’s administrasjon har også denne perioden
vært utvalgets sekretær (fram til høsten 2016) og en viktig støt-
tespiller. Etter høsten 2016 har Veslemøy Hausken Sjöqvist
overtatt som utvalgets sekretær.

Utvalget har i perioden hatt 10 møter, i tillegg har
medlemmene hatt kommunikasjon via telefon og e-post. Det
arrangeres årlige dommerseminar med ca 40 deltakere fra
kretsene og andre inviterte hvor aktuelle dommerspørsmål be-
handles. Dommerseminaret er det viktigste tiltak for kom-
munikasjon og utvikling av friidrettsdommere. I januar 2016
og 2017 ble seminaret gjennomført under kompetansehelga på
Stavanger Hotel Clarion Energy. 

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. 

I perioden er det vedtatt kursplaner for Kretsdommerkurs,
Forbundsdommerkurs, Forbundsdommerkurs for startere, For-
bundsdommerkurs for kappgangdommere og for Instruktører
for dommerkurs. Oppdaterte kurs er tilgjengelig på friidrett.no
for kretsdommere, forbundsdommere og startere. I kretsdom-
merkurset er kappgang inkludert. E-læringskurs foreligger også
på internett for kursdeltakere og andre som ønsker å forstå mer
av friidrettens konkurranseregler. I løpet av de siste 4 år har 42
forbundsdommere gjennomgått kurs for instruktører og dette
er vi fornøyd med. 

Våre registre, som vi stadig arbeider med å forbedre, viser
nå at vi totalt har 4389 dommere og 422 startere:

Antall kretsdommere: 3557
Antall forbundsdommere: 663
Antall kretsstartere 337
Antall forbundsstartere 85
Antall kursinstruktører 58
Vi har tre internasjonale dommere (ITO), en av disse kapp-

gangdommer. Utvalget arbeider for å få fram kandidater til
EAA level II kurs høsten 2017.

Utvalget innstiller dommere overfor Styret for oppnevning
til oppgaver som TD, jury og startere ved NM og elitestevner.
Utvalget har etablert et panel av erfarne forbundsdommere som
har sagt seg villig til å ta slike oppgaver.

Utvalget har i mange år arbeidet med registrering av kastbur
på våre anlegg etter vedtak på Tinget i 2007: «Det kan bare ap-
proberes stevner med kastøvelser (slegge og diskos) på baner
hvor kastbur av tilfredsstillende standard finnes. Friidretts-
kretsene gir tillatelse til bruk av kastbur på de enkelte kon-
kurransestedene etter at anleggseier har sendt inn skjema med
beskrivelse av bur og angivelse av sikkerhetstiltak».

Til tross for gjentatte henvendelser til kretsene, senest høsten
2016 med questback, er det mange anlegg vi ikke har klart å
innhente oversikt over. Utvalget ber om styrets hjelp til å av-
klare situasjonen for å sikre tilfredsstillende sikkerhet for kas-
tøvelsene på våre anlegg.

Vi ha hatt utveksling av dommere og startere med Sverige
siste år. Vi håper å videreføre utveksling av dommere med
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andre land. Utvalgsmedlemmer har deltatt i Nordic Technical
Conference i Helsingfors høsten 2016 og leder deltok på
Atletics Officials Management System Seminar i Lisboa i mars
2016. To av våre startere deltok i Europeisk seminar for startere
i Tallin høsten 2015.

Ny revidert «Arrangørhåndbok» ble ferdigstilt i mai 2016,
distribuert, lagt ut for salg og lagt på www.friidrett.no. Inger
Steinsland ledet arbeidet med oppdatering av boka.

Utvalget har videre arbeidet med restrukturering av dom-
merstoff på www.friidrett.no og nasjonalt og internasjonalt lov-
verk er gjort tilgjengelig her.

Prisen ”Årets dommer” ble for 2015 tildelt Knut Lunde,
Breimsbygda IL, og for 2016 Leif Engebretsen, FIK Orion.

Utvalget deltar i arbeidsgruppe i NIFs regi om felles rammer
for dommerutvikling i norsk idrett.

Ellers har utvalget i perioden fulgt opp og løst spørsmål i
forbindelse med dommeroppgaver som har kommet opp.

3.4  Friidrettens Ungdomskomité
Norsk friidretts ungdomskomité har i perioden hatt
følgende¨medlemmer:

Fredrik Forsberg Ellingsen (leder), Fredrikstad IF, Stine
Haugum (nestleder og ungdomsrepresentant i Styret), Rana
FIK/Strindheim IL, Mathias Ludde Vangsnes, Oppegård IL,
Helena Seland Myhre, Ullensaker/Kisa IL, Cidi Nzita, IL
Norna-Salhus og Helge Sveindal Rosfjord, TIF Viking.

Kort oppsummering:
Stine Haugum har vært ungdomskomiteens sin repre sen tant i
Styret denne perioden.

Ungdomskomiteen har vært representert i følgende
 utvalg/styringsgrupper: Barne- og ungdomsutvalget, trener -
utvalget, klubb- og arrangementsutvalget, dommerutvalget og
mosjonsutvalget.

To ganger i denne perioden har komitéen vært representert
under Sommerleiren i Sigdal. Stine, Cidi og Helena har vært
med som ledere.

Under Ung:leder-utdanningen har Fredrik, Helena og
Mathias vært med som foredragsholdere og ledere. Samtlige i
ungdomskomiteen har vært gjennom utdanningen.

Ungdomskomiteen har vært representert under en nettverks-
samling for særforbund og idrettskretser, arrangert av NIF. Her
representerte Fredrik ungdomskomiteen. 

Nordic-British Youth Conference ble avholdt i 2016, her var
Fredrik tilstede. Stine har deltatt på NIF sitt Ting, samt Ung-
domskonferanse i regi av NFIF i perioden. Ungdomskomiteen
har vært representert på Høstmøtet i 2015 og 2016, samt Fri-
idrettstinget 2015 hvor de også holdt sitt Ungdomsting. Ung-
domskomiteen har også bidratt med ungdomssamlinger i
forbindelse med Kompe tanse helgen 2016 og 2017.

Fredrik og Mathias representerte ungdomskomiteen under
Young Leader Forum under EM i Amsterdam. Stine ble i 2015,
etter deltakelse på forumet i Zürich, plukket ut til arbeids-
gruppen i European Athletics som jobbet med forumet for
2017, og var av den grunn også med som leder/arrangør i
 Amsterdam.

På alle arrangørstedene av PEAB-lekene/Bendit-lekene har
ungdomskomiteen vært representert begge årene. Vi har også
vært representert på samtlige innendørs- og utendørs-UM, og
Jr.NM-utendørs, samt vært representert på under hoved-NM og
under Bislett-Games.

Ungdomskomiteen har hatt 10 møter i inneværende
 perioden. Fra administrasjonen har barne- og ungdomsansvar-
lig Matias Lavik vært kontaktpersonen til ungdomskomiteen
og vært tilstede på en del av møtene. Stine har deltatt på
styremøtene til NFIF, samt hatt ulike representasjonsoppdrag i
forbindelse med mesterskap og kretsting. 

Hovedområder i perioden
Dommerkurs:
Vi har fortsatt fokuset på å få dommerkursene mer ungdoms-
vennlige og Mathias har bidratt i dommerutvalget. E-læring for
dommere ble presentert under Young Leader Forum, og høstet
gode tilbakemeldinger fra våre europeiske friidrettsvenner. Vi
ser på dommervervet som et viktig verv, og at dette er i tråd
med vårt fokus på at ungdom har flere arenaer for deltagelse i
friidretten.

Deltagelse på innendørs- og utendørs-UM.
Ungdomskomiteen har vært tilstede på samtlige innendørs- og
utendørs-UM. Vi har holdt stand, hvor ungdom kan henvende
seg, samt vært et samlingspunkt for ungdom. Dette har vært et
godt tiltak for å fremme ungdomskomiteen og våre verdier.

Ungdomssamling under Kompetansehelg:
Vi har arrangert 2 samlinger for ungdom og kretsrepresentanter
under

kompetansehelgene i 2016 og 2017. Her har vi lagt vekt på
utveksling av erfaringer, samt gode bekjentskaper. Dette mener
vi er viktig for å få frem hva ungdomsrepresentanter kan utrette
i klubb og krets, samt hvordan man kan legge til rette for ung-
dom på best mulig måte.

Årets Ungdomsarrangement:
I utgangspunktet er tiltaket om en pris for å verdsette ar-
rangement som har til hensikt å fremme ungdommelige verdier
positivt. Da dette har fått dårlig oppslutning, og særdeles få
søkere, har ungdomskomiteen besluttet å avvikle konseptet
Årets Ungdomsarrangement.

Markedsføring:
Sosiale medier har vært en viktig arena for ungdomskomiteen
under denne perioden. Facebook har fungert som ungdoms-
komiteen sin viktigste informasjonsside. På facebooksiden
legger vi ut informasjon om hva vi er aktuelle med og hvor vi
er representert, samt relevant informasjon for friidrettsungdom.
Siden forrige periode har siden fått rekordmange følgere. Dette
er en trend vi ønsker skal fortsette. Instagram har blitt en me-
dieplattform vi tar del i, dette har i perioden blitt en god arena
å nå ut til ungdommen på. Vi har en egen nettside på
friidrett.no. Her ligger all informasjon om komiteen, og nyttig
informasjon for ungdom. Det jobbes kontinuerlig for å forbedre
denne siden.

Arrangørhåndboken:
Ungdomskomiteen har vært med i planleggingen av den nye
arrangørhåndboken som kom ut i 2016. Fredrik var deltagende
i denne prosessen.

Norsk Friidretts speakerteam:
Ungdomskomiteen har i perioden støttet oppunder tiltaket om
Norsk Friidretts Speakerteam, da dette er en tjeneste som setter
ungdom i fokus på stevner og i konkurranser. Ungdoms-
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speakere, ungdommelig musikk, og fokus på å se alle friidretts-
grener, er viktige faktorer å trekke frem. Vi ønsker at NFIF ser
potensiale i dette speakerteamet og det de tilfører friidretten. 

Ung:leder-utdanning og -oppfølging:
Her har ungdomskomiteen bistått med kompetanse som fo-
redragsholdere, samt bidratt som ledere når det har vist seg
nødvendig. Samtlige i UK har vært gjennom utdanningen. Vi
har lagt til rette for oppfølging av unge:ledere, blant annet gjen-
nom vårt satsningsområde Håndbok for ungdom.

Håndbok for ungdom:
Mot slutten av perioden startet arbeidet med å lage en håndbok
for ungdom for å sette fokus på hvordan ungdom på best mulig
måte kan bli inspirert til å delta i og påvirke egen friidretts-
hverdag. Håndboken er ment som en inspirasjonsbank med
ideer på ulike områder hvor det er naturlig at ungdom deltar i
større grad. Alt fra verv i klubb og krets, inspirasjon til hvordan
en kan bidra til å skape et bedre ungdomsmiljø på trening, ulike
oppgaver ved arrangement, og lignende. Målet er å gjøre fri-
idretten mer attraktiv for ungdom, for å beholde dem i idretten.
Dette gjennom å la dem være med å bidra og påvirke idretten.
Håndboken vil, når den blir ferdigstilt, bli lagt ut på ungdoms-
komiteens nettside på friidrett.no, og spredt ut til klubb og krets.
Dette arbeidet ser en for seg at den nye ungdomskomiteen skal
fortsette med i neste periode.

3.5  Kappgangutvalget
Utvalgets sammensetning: Ragnfrid Llano, Styret/Lakse våg
T&IL, Arild Fotland, Søfteland T&IL. Erling Andersen, Søfte-
land T&IL, Kristiane Rygg, IL i BUL, Eva Nordquist, Moss IL.

Kappgangsutvalgets hovedfokus har vært å ivareta kapp-
gangen og ha et særlig fokus på rekruttering. 

Det har vært gjennomført fire samlinger i perioden. Her må
ildsjelene Arild Fotland og Erling Andersen trekkes frem.
Hadde det ikke vært for de, hadde det ikke blitt noen samlinger.
Samlingene er fortrinnsvis en rekrutteringsarena og holdes på
Søfteland. Det har vært god deltagelse på samlingene.

Noen kretser har i perioden holdt treningssamlinger der
kappgang har vært en av øvelsene. Disse samlingene har gjerne
vært lagt i tilknytning til Ungdomslekene. Her har utvalgets
medlemmer enten stilt opp som trenere eller så har de vært be-
hjelpelig med å skaffe trenere.

Det jobbes bra med rekrutteringsarbeidet i kappgang. Økt
deltagelse på Ungdomslekene og UM viser dette. Her vil vi
påsto at samlingene har veldig mye, om ikke alt å si. Det er
viktig at disse videreføres i kommende perioder.

En utfordring kappgangen står over er antall stevner. Det er
få stevner som har med kappgang som øvelse. Dette ønsker vi
en bedring på. At kappgang er en del av øvelsesutvalget er
viktig bl.a. for miljøet blant utøverne og i arbeidet med å in-
tegrere kappgang som en del av friidretten.

Ellers kan vi trekke frem at vi i perioden har fått utøvere med
på rekrutteringslandslaget, noe som er veldig gledelig. Kjersti
Tysse Plätzer er kommet med som en ressursperson for kapp-
gang. Det gror godt i kappgang og vi har mange gode resultater.
Spesielt på jentesiden hvor vi har fått flere jenter som har klart
kvalifiseringskravene til junior NM og NM.

Selv om vi har kommer flere steg i riktig retning er det er
viktig at det gode rekrutteringsarbeidet og samlingene fortsetter
i kommende periode.

3.6  Klubb- og arrangements -
utviklingsutvalget
Klubbutviklingsutvalget har i perioden bestått av Kari Ann
Nygård, Narvik IL/styret (leder), Magnus Borander,
Bækkelaget SK, Anne Kristiansen, IK Hind, Fredrik Forsberg
Ellingsen, Fredrikstad IF/Ungdomskomitéen, Anders Hoff,
NIF, Matias Lavik, administrasjonen til 01.08.16 og Tonje L.
Svenneby, administrasjonen fra 01.09.16.

Utvalget har hatt 3 møter i 2015 og 4 møter i 2016.

Klubbutvikling
I denne perioden har Klubbutvikling vært et av satsings-
områdene. Da klubbutvikling gjennom NECON-satsingen falt
bort fra og med 2015 hadde vi ikke lenger en sponsor til å bidra
med midler og gaver til de beste klubbene. Utvalget har jobbet
med å få på plass nytt innhold i Satsingsklubbpakkene. Inn-
holdet ble mer rettet mot tilbud og veiledning og utvikling og
ikke så mye på pengegaver til vinneren. 20 klubber av vært
gjennom en utviklingsprosess etter mal for satsingsklubb og
med oppstarts- og oppfølgingsmøte leder av godkjent veileder
sertifisert gjennom NIF sin utdanning av klubbveiledere. God-
kjente veiledere i perioden har vært Henrik Carstens, Mette
Dale og Vegard Henriksen.

Arrangementsutvikling
Utvalget satt ønske om enklere arrangementsverktøy for banes-
tevner på dagsorden. Det er gjort en kartlegging av hvem som
tilbyr system for stevnearrangement, samt hatt dialog med
dagens leverandør av resultatsystem. Vårt ønske er at sys-
temene må bli enklere å bruke for arrangørene. Det er lovet en
forenkling av dagens FriRes på sikt.

Arrangørhåndboken er blitt revidert og utgitt i perioden
under ledelse av Inger Berit Steinsland. For å sikre at våre bane-
arrangement blir enda bedre er neste steg å lage kursmoduler
knyttet til banearrangement.

Norsk Friidretts Speakerteamet er etablert av ungdommene
og har i perioden utviklet sittspeakerkonsept basert på at
publikum og deltakere skal ha en god opplevelse på ar-
rangementet. Ungdommene i teamet har gjenomført flere
speakeroppdrag over hele landet og er fortsatt under utvikling
og ønsker flere speakere i teamet. 

Enklere verktøy for klubbene
Da forbundet fikk ny hjemmeside høsten 2015 gjorde utvalget
en jobb med å foreslå ny struktur for innholdet på kompetanse-
området. Den nye strukturen kom på plass høsten 2016 og
målet har vært å gjøre det enklere for brukerne å finne maler
og verktøy til bruk i klubbene. Eksempelvis er det lageten mal
på klubbhjul tilpasset årshjulet til friidretten. Dette arbeidet er
ikke ferdigstilt og det vil komme informasjon på nettsidene.

Organisasjonutvikling
I denne perioden er Ung:Lederprosjektet blitt avsluttet. Det er
gjennom prosjektperioden utdannet 400 unge ledere som
 organisasjonen må ta i bruk. En av de viktigste oppgavene for
utvalget i denne perioden har vært å legge til rette for at ung-
dommene blir sett at deres kompetanse blir tatt i bruk.

For å styrke kretsleddet i organisasjonen har 15 kretser
startet med utviklingsprosesser etter mal for klubbutvikling.
Arbeidet har resultert i at deltakende kretser har laget hand-
lingsplaner og noen kretser  har utarbeidet virksomhetsplaner.
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I neste periode er det viktig at kretsene gjennomfører og følger
opp tiltak i henhold til plan.

3.7  Mosjonsutvalget
Mosjonsutvalget har i tingperioden bestått av Anne Farseth, IL
i BUL/Styret (leder), Tim Bennett,  SK Vidar, Vegard Hen-
riksen, IK Tjalve (til høst 2016), Helge Sveindal Rosfjord, TIF
Viking/Ungdomskomiteen, Trond Atle Smedsrud, Per Morten
Hoff, Ready, Kjetil Lorentzen, Administrasjonen (2015) og
Fredrik Samuelsen (administrasjon) (2016).

Utvalget har hatt 5 møter i tingperioden. I tillegg har utvalget
mellom møtene fulgt opp saker via e-post.

Mosjonsutvalget har arbeidet for best mulig å realisere
målsetningene i strategiske plan for perioden 2015 - 2020. Sær-
lig viktig aktiviteter har vært sertifisering av mosjonsløp, sikre
eierskap til mosjonsidretten og arbeid for bedre rammebeting-
elser for arrangører. Et viktig tiltak igangsatt i slutten av pe-
rioden som vil fortsette inn i neste tingperiode er
løpeinstruktørkurs. Gjennom dette vil man bidra til å gjøre egen
organisasjon rustet til å bruke vår gode kompetanse og en-
gasjement for friidretten inn i et viktig og stadig voksende løps-
marked.

Mosjonsutvalget har utarbeidet en Questback for arrangører
av mosjonsløp for å kartlegge utfordringer og eventuelt behov
for tiltak og bistand. Resultatene fra undersøkelsen har lagt
grunnlag for prioriteringer i 2016.

Under Kompetansehelgen 2016 var mosjon og løpekurs et
på agendaen og utvalget gjennomfører et mosjonsseminar for
arrangører 4. mars 2017 under tittelen «Best mulig løps-
arrangement».

Mosjon er fortsatt et område med utviklingspotensiale, og
for utvalget har det vært en prioritert oppgave å finne tiltak som
kan bidra til videre vekst, kvalitativt gode og attraktive ar-
rangementer og ikke minst sikre eierskapet til mosjonsidretten.
Dialog med offentlige myndigheter og andre samarbeids-
partnere om rammebetingelser og tiltak for å øke andelen ar-
rangementer i regi NFIF har vært andre viktige områder for
utvalget.

3.8  Motbakkeløpsutvalget
Motbakkeløpsutvalget har i tingperioden vore samansett av: Jo-
stein Hatteberg, Rosendal Turnlag (leiar), Narve Heggheim,
Jølster IL (nestleiar), Ingrid Kristiansen, IL i BUL, Per Inge
Fjellheim, Sauda IL, Helge Kårstad, Gaular IL og May Britt
Buer, IL Gular (utøvarrepresentant).

Utvalet har hatt 6 protokollførte møter i tingperioden. Møta
skjer pr telefon eller via epost, då vi diverre ikkje har hatt øko-
nomiske ressursar til anna. 

Stor aktivitet i motbakkeløp
Også i denne tingperioden registrerer vi ein veldig stor ak-
tivitetsauke innan motbakkeløp. Mange nye arrangement har
dukka opp over heile landet, og har har skapt ny og auka ak-
tivitet både i mosjons og aktivitetsklassane. Antal løp overstig
no 150 på årsbasis, og dette talet er framleis stigande.

Motbakkeløp har hatt ei sterkt aukande mediainteresse, noko
som gjer arrangementa attraktive for sponsorar som vil profi -
lera seg både mot mosjon, folkehelse og konkurranseaktivitet.

Bakgrunnen for oppturen i motbakke er at den kan opplevast

av born, unge og eldre - i same løype og til same tid – uav-
hengig av ambisjonar. Dette saman med flotte naturopp-
levingar, 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 ar-
rangementa føregår innan lag som er tilslutta Norges Friidretts-
forbund. Fleire nye klubbar er innmelde i organisasjonen som
fylgje av dette.

NM og Norgescup
Utvalet har vidareført den tradisjonsrike Norgescupen i mot-
bakkeløp 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 aukande,
noko som viser at det er viktig å vidareføra og vidareutvikla
konseptet.

Nettportalen www.motbakkecup.no som vart etablert for ein
del år sidan, er etter kvart blitt ein god informasjonskanal for
cupen.

I perioden har ILDNE og LERØY vore sponsorar for
Norgescupen, som har gått under det enkle namnet Motbak-
kecup.

NM motbakkeløp vart i 2015 arrangert i Treungen, medan
NM i 2016 gjekk i Luster. Desse arrangementa inngjekk òg i
Norgescupen. Deltakinga på 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.

Kvaliteten og konkurransen mellom deltakarane i Norges-
cupen er blitt breiare, betre og jamnare, og syner at norske mot-
bakkeløparar har teke eit stort steg framover. Og mange av
utøvarane våre har synt godt igjen i fleire konkurransar med
den internasjonale eliten.

Denne utviklinga forventar vi vil halda fram i åra som kjem,
men for å ta skrittet heilt opp i den ypparste verdenseliten, må
Norges Friidrettsforbund leggja tilrettes for betre meisterskaps-
førebuing. Kanskje kan etablering av eit framtidig motbak-
kelandslag vera ein tanke?

Internasjonale meisterskap
2015 var i det heile fantastisk for norsk motbakkeløping. I EM
i låglandet i Porto Moniz på Madeira - Portugal, sprang Johan
Bugge, Eidsvåg IL inn til gull i seniorklassen i hard kon-
kurranse med 65 deltakarar. 

Same plassering oppnådde junioren Stian Øvergaard Aarvik,
IL Gneist i skarp konkurranse med 41 andre, medan Eli Anne
Dvergsdal, IL Gular, i konkurranse med 52 andre, sprang inn
til sølv i kvinner senior. 

Også junioren Daniel May Instanes, IL Varegg (nr 17), og
seniorane Merete Weng, BUL (nr 22) og Torstein Tengsareid,
Egersunds I.K. (nr 21) gjorde strålande prestasjonar i det som
må kallast eit jubelmeisterskap for den norske motbak-
ketroppen.

I VM 2016, som gjekk i høgda i Sapareva Banya – Bulgaria,
greidde sisteårsjunioren Stian Øvergaard Aarvik, ein flott
åttande plass i konkurranse med 65 deltakarar, medan Torstein
Tengsareid vart nr 14 i eit svært sterkt seniorfelt med heile 140
deltakarar. 

24



I kvinneklassen sprang fyrsteårssenioren Hanne Mjøen
Maridal, Lillehammer IF inn til ein respektabel 34, medan
meisterskapsdebutanten Antita Iversen Lilleskare, Bergen
Løpeklubb vart nr 38 i konkurranse med 67 utøvarar frå heile
verda. 

Totalt sett må VM-innsatsen kallast god. Men, felles for alle
dei norske utøvarane, er at dei grunna manglande høgdeak-
klimatisering slit betydleg når konkurransen går i høgda. Dette
er forsåvidt eit årleg og gjentakande problem, og forbundet må
her gjera grep om vi ynskjer internasjonale motbakkemedaljar
i framtida! 

3.9  Serieutvalget
Serieutvalget har i perioden 2015-2016 bestått av:
Bjørge Pedersen, Bergens TF (eleder), Petter Wessel, Nittedal
IL, Tore Bredesen, Snøgg Friidrett, Helge Brueland, IL Skjalg,
Stian Flo,IK Tjalve

I tillegg bidrar enkeltpersoner med flott innsats. Spesielt vil
vi nevne Børre Lilloe som gjør en fantastisk jobb med inn-
henting av utenlandske resultater, Stein Fossen som kvalitets-
ikrer landets største krets Hordaland og Arnt Heggelund som
gjør det samme for fylkene i nord.

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 poengstil-
linger 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.

Mange arrangører sender resultatlister elektronisk svært
kjapt etter at stevnet er ferdig.  Det er veldig bra. Fortsatt gjens-
tår noe, og vi må dessverre fortsatt bruke tid etter sesongslutt
på å etterspørre manglende resultatlister. Det forsinker tids-
punktet for ferdigstillelse av serien noe, og bidrar dessuten til
merarbeid.

Serien favner alle friidrettsresultater ut fra et seniorper-
spektiv, og kan som sådan fungere som måleparameter for
bredden i norsk friidrett. Antall lag over utvalgets minimums-
grense på 5.000 poeng var 343 både i 2015 og 2016. Det er en
fin framgang fra et historisk bunn nivå på 322 lag i 2014, men
langt bak toppnoteringen på 380 lag i 2006. Det er på
herresiden utviklingen er negativ. Fra et toppnivå på 215 lag i
2006, er det i 2014 kun 175 lag, men gledelig nok en framgang
fra 164 lag i 2014. For kvinnene er situasjonen betydelig bedre.
De to beste årene er de to seneste med rekorden på 174 lag i
2015 og 168 lag i 2016. 2015 kan sånt sett sies å være et his-
torisk år hvor antall kvinnelag for første og så langt eneste år
var høyere enn antall herrelag.

Framtidsutsikter
Inntil videre har vi valgt å ajourføre grunnlagsfiler med alle re-
sultater selv. Det er svært positivt at det er etablert en sentral
resultatdatabase. Foreløpig er situasjonen slik at resultater
sendes inn i ulikt format med den konsekvens at det tar tid før
resultatene kommer inn i databasen. For å kunne sende ut fo-

reløpige poengstillinger underveis med tilstrekkelig grad av
aktualitet har vi inntil videre valgt å ajourføre grunnlagsfiler
med alle resultater selv. På sikt ønsker vi at det skal bygges opp
serierapporter automatisk, enten direkte fra databasen eller ved
eksport til excel.

3.10  Statistikk- og Rekordutvalget
Statistikk-og Rekordutvalget ble ikke oppnevnt i denne pe-
rioden.

3.11  Toppidrettsutvalget
Toppidrettsutvalget har i perioden hatt følgende sammenset-
ning:

Tore Hordnes, Styret/IL Bjarg (Leder), Atle Guttormsen,
Styret/Ski IL, Ronny Nilsen, administrasjonen (til august
2016), Håvard Tjørhom, administrasjonen (fra september
2016), Ståle Jan Frøynes, administrasjonen, Lars Ola Sundt,
Trenerforeningen/Kolbotn IL, John Ertzgaard, IK Tjalve, Sølvi
Meinseth, Sørild FIK, Grethe Etholm, Aktives representant/IK
Tjalve, Torbjørn Lysne, Aktives representant/ IL Gular, Petter
Løvberg, Svømmeforbundet.

Utvalget har i perioden hatt 3 møter. Arbeidet i toppidretts-
utvalget vært påvirket av skifte av toppidrettssjef noe som har
gjort at det har vært ett møte mindre enn i foregående periode.

Arbeidet i utvalget har bygget videre på den sportslige
planen som ble vedtatt høsten 2014. I 2015 fikk utvalget en
grundig gjennomgang av Svømmeforbundets toppidrettssatsing
fra Petter Løvberg. Svømmeforbundet har siden Løvberg over-
tok som Landslagssjef jobbet mye med endring av fokus fra et
«kvalifiserings fokus» til prestasjons fokus i landslaget.

I 2016 behandlet utvalget og ga tilslutning til den nye topp-
idrettssjefen sin satsingsmodell som bygger på en tredeling med
Team Tokyo som den øverste satsingsgruppen etterfulgt av
Team Berlin og rekrutteringslandslaget.

Utvalget har også brukt mye tid på krav og kriterier for
internasjonale konkurranser og mesterskap, samt prioriteringer
av mesterskap i forhold til alder og utvikling.

3.12  Trenerutvalget
Trenerutvalget har hatt følgende medlemmer:
Ellen Strøm Juliussen, Styret (leder), Mona Holm Solberg, IK
Tjalve, Leif Olav Alnes, IK Tjalve, Cidi Nzita, IL Norna-Sal-
hus, Henning Hofstad, Bergens TF, Odd Ivar Nyheim, IL i
BUL, Espen Tønnesen, Håvard R.F. Johansen, Fredrikstad IF,
Matias Lavik, Administrasjonen Veslemøy Hausken Sjöqvist,
Administrasjonen.

Utvalgets arbeid:
Trenerutvalget er Norges friidrettsforbund øverste faglige organ
innen trenerutvikling, herunder trenerkompetanse. Utvalget har
arbeidet for å følge opp strategien mot 2020 der viktige inn-
satsområder er:

Trenerkurs
Rekruttering av trenere
Etterutdanning av trenere
Kompetanseutveksling, formell og uformell
Samarbeid med Olympiatoppen og andre fagmiljøer
Hjelpemidler og dataverktøy
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Trenerutvalget har startet prosessen med å revidere ut-
viklingstrappene. Utviklingstrappene har som formål å sikre at
treningsprosessen henger sammen fra 13-14 års alder til
senioralder. Hovedhensikten er å beskrive en hensiktsmessig
og langsiktig treningsprogresjon som sikrer utvikling av egen-
skaper og ferdigheter som det stilles krav til i de Olympiske fri-
idrettsøvelsene. Verdiene i utviklingstrappene må sees på som
veiledende minimumsverdier for utøvere som har målsetting
om å nå et internasjonalt nivå i friidrett.

Dette målet for utviklingstrappene står fast, men vi ser at
man må gjøre noe med både innpakningen og innholdet.
Dagens utviklingstrapper vektlegger i for liten grad tekniske
ferdigheter og de er svært kategoriske og absolutte for hvert
årstrinn.

I de nye versjonene vil teknikk og metodikk vies en
fremtredende plass og må filmes. I stedet for alderstrinn, ønsker
man fasene «før pubertet», «i puberteten» og «etter puber -
teten».

Utviklingsgruppene vil best komme til sin rett dersom de
publiseres sammen med en utviklingsfilosofi. Arbeidet med ut-
viklingstrappene og utviklingsfilosofi bør fortsette i neste ting-
periode.

3.13  Ultraløpsutvalget
Utvalget har i perioden bestått av Sharon Broadwell, SK Vidar
(leder), Olav Engen, Romerike Ultraløperklubb, Geir
Frykholm, Spiridon LLL, Marit Berg Bjerknes, Romerike
Ultraløperklubb , Ragnar Nygård fra Romerike Ultraløperklubb
og utøverrepresentant John Henry Strupstad, FIK Re-Eng. I til-
legg har Runar Gilberg fra SK Vidar møterett som sportslig
rådgiver.

Ultraløpsutvalget har i perioden 2015-2016 jobbet mye med
tilrettelegging av deltagelse i internasjonale mesterskap og ut-
fordringer knyttet til utvalgets økonomi. Dette er utvalgets
hovedutfordring også i starten av en ny toårsperiode – der ut-
valget håper å utvikle samarbeidet med NFIF sentralt på dette
området.

Sterk vekst
Også i denne toårsperioden har ultraløping som gren hadde en
formidabel vekst i Norge. Antall norske ultraløp har vokst fra
24 i 2014 til 41 i 2016 (+71%) mens deltagelsen i de norske
løpene i toårsperioden har vokst fra 1541 starter i 2014 til 3443
starter i 2016 (+123%). En svært tydelig trend er at flatløping
har stabile deltagertall mens terrengløping dobler seg for hvert
år.

Norske mesterskap
Det har vært avhold fire norske mesterskap i perioden; 100 km
i Kristiansand 2015 og i Bergen 2016, samt 24-timers i Oslo
2015 og terreng i Hornindal 2016.  På 100 kilometer var det
henholdsvis 21 og 24 deltagere, men i tillegg var det kortere
distanser som bidro til en flott ramme rundt arrangementene i
sentrum av Kristiansand og Bergen. Arrangementet i Bergen
ble dessverre skjemmet av en stor tidtagertabbe som bidro til
at alle resultatene måtte underkjennes. NM i terrengultra ble
arrangert første gang i 2016 med 69 deltagere i NM-klassene
(140 deltagere totalt).  NM 24-timers på Bislett 2015 hadde 56
deltagere i NM-klassene (153 totalt på 24/48-timers).

Akkurat som den generelle utviklingen i terrengultra er det
lettere å finne nye arrangører til NM i denne disiplinen enn for

100 km og 24-timers. Utvalget ønsker likevel å fortsette med
dagens NM-program som tilsier NM terrreng hvert år og
NM24-timers/NM100 km annethvert år.

Internasjonale mesterskap
I denne perioden har mesterskapsprogrammet for ultraløp i
IAU-regi endret seg slik at det nå er mesterskap på 4 distanser.
De årene det ikke er VM arrangeres regionale (EM) mester-
skap. Ultraløpsutvalget har konsentrert arbeidet om de tre
lengste distansene; 24-timers løp, 100 kilometer og terrengultra.

I perioden har Norge vært representert med 41 starter på de
internasjonale mesterskapene, og med flere svært gode re-
sultater. Spesielt nevnes Didrik Hermansens 10. plass i VM
terrengultra 2015 og samme løpers 15. plass i VM 100 km 2016
der det norske herrelaget sikret en imponerende 4. plass i lag-
konkurransen. Siste års mesterskap ga også to 12. plasser i VM
terrengultra (Hilde Aders og Lars Erik Skjervheim) og 4. og 7.
plass i EM 24-timers (Therese Falk og Bjørn Tore Taranger).

Fra og med 2017 har utvalget skjerpet kvalifiseringskravene
for deltagelse i internasjonale mesterskap. For 24-timers og 100
kilometer er de nye kravene midt mellom IAUs A- og B-krav.

Ytterligere skjerpelse kan komme – spesielt til mesterskap
som arrangeres utenfor Europa.

Interesse for å løpe på landslaget i IAU mesterskap har økt
betraktelig de siste to år. Flere gode løpere tar regelmessig kon-
takt med utvalget om muligheten/forutsetningen for å bli
kvalifisert og hvilke løp de bør stille opp i.

Økonomi
Etter å ha mistet Hytteplan som sponsor i 2015 hadde Ultra-
løpsutvalget en veldig dårlig økonomi i 2015 – 2016. Uten en
sponsor var landslagsutøvere nødt til å betale for hele turen til
mesterskap selv, i tillegg til kostnader knyttet til å sende lag-
leder og support-team. De høye egenandelene har ført til en del
misnøye blant landslagsutøvere.

I 2016 fikk ultraløpsutvalget 10 000 koner fra forbundet som
bidrag til reiseledere. Men fordi flere av landslagsutøvere
kommer fra Tromsø ble egenandelene enda dyrere enn i 2015
(5000 – 8500 kroner).

IAU
Ultraløpsutvalgets tidligere leder, Per Lind, fikk IAU Career
Award i 2015, det første året den utmerkelsen ble delt ut.

Nåværende leder, Sharon Broadwell, er med i de følgende
IAU komitéene:

-Career Award Committee 
-Trail Running Committee
-Newsagents commission
Deltagerutvikling norske ultraløp:
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3.14  Veteranutvalget
Samansetning og oppgåver:
Utvalet har sidan august 2015 vore samansett slik: Johnny
Solheimsnes, Jølster IL, Utvalsleiar, leiar for underutval «in-
formasjon og organisasjon», web og sosiale media, kontakt
NM-arrangørar, møteinnkalling, reglements-oppdatering m.v.,
Grete Rivenes, Tønsberg FIK, leiar utval internasjonale reiser
og arrangement, drakter, Torrey Enoksen, Lyngdal IL, sekretær,
web og sosiale media. internasjonale reiser og arrangement,
Stein Fossen, IL Fri, veteranstatistikken, web, Kalle Glomsaker,
Mandal og Halse IL/Styret, iternasjonale reiser og arrangement,
Harald Nygård, FIL AKS-77, kassèrar, medaljar og premiar,
Jan Rolstad, T&IF Viking, Kappgang, reglement, arrangement
og retningslinjer, Arne Warem, Gjesdal IL, veteranserien.
Møter:
Veteranutvalet (VU) har to større møter i løpet av året.  I tillegg
prøver vi å få til mindre møter i samband med NM-ar-
rangementa. Elles har vi god kontakt om enkeltsaker via epost
og telefon.

Kontakt- og informasjonskanalar:
Veteransidene på www.friidrett.no er VU sin hovedkanal for
informasjon. Det er elles oppretta ei gruppe på Facebook som
blir brukt til «ad-hoc-diskusjonar» og informasjon, samt for å
tipse om nye saker på web-sida.

Økonomi:
VU har ein forholdsvis kontrollèrbar økonomi utan rom for dei
store aktivitetane. Våre inntekter er frå NM-arrangementa (del
av startkontingent), og frå sal av medaljar og drakter. I tillegg
mottek vi litt støtte frå Friidrettsforbundet sentralt. Vi prøver å
finne rom til å kunne yte meir til våre, for eksempel å kunne
dekke (deler) av utgifter for reise-leiarar på internasjonale meis-
terskap. Ei anna sak vi vurdèrer er å kunne gje tilskot til ar-
rangørane av hovedmeisterskapa - ute og inne.

Arrangement:
Å finne arrangørar til dei to hoved-meisterskapa er uten tvil det
som skapar mest arbeid. Vi har så langt klart å finne arrangørar,
men ser at dette vert krevjande, til spesielt innandørsmeister-
skapa.  

I tillegg til desse tek vi initiativ til andre og mindre stevner,
som kast-5kamp og 4/5-kamp.

Gjennomførte og kommande meisterskap.
År Utandørs Innandørs
2015 Finnsnes Leikvang
2016 Modum Nes Arena
2017 Knarvik Nes Arena

Aktivitet:
VU har under arbeid saker som vedkjem vår del av friidretten.
For uten dette med å finne arrangørar har følgjande hovedtema
vore arbeidd med:

Organisering: Vi omorganiserte VU høsten 2015, der to
underutval vart etablert:

Informasjon- og organisasjon.
Internasjonale reiser og arrangement.
Etter litt tid har dette gått seg til og vi ser at dette fungerer.

Verving
Forsøk på å trekke nye utøvarar til vår idrett, med fokus på
yngre veteranar. Prosjektet må så langt seiast å ikkje ha gitt dei
store resultata, men vert forsøkt igjen i 2017.

Heimesida:
Fokus på meir aktivitet på veteransida www.friidrett.no/
veteran

Fellesreiser internasjonale meisterskap:
Lage gode og konkurransedyktige reiseopplegg. Samle dei
norske deltakarane med mål om å skape ei god sosial ramme
når vi er utanlands.

Internasjonale meisterskap i perioden:
Oppslutninga om dei større internasjonale meisterskapa
varierer med reiseavstandane. I snitt reiser 30-40 utøvarar.
Mange av desse held høgt internasjonalt nivå, og det må
nemnast spesielt at under VM i Perth vart Norge 11. beste na-
sjon!

Internasjonal deltaking og prestasjonar i 2015 og 2016:
EM innendørs, Torun, Polen, 16-21 mars 2015: 4 gull-, 12
sølv- og 8 bronsemedaljar.  35 norske utøvarar.
VM Lyon, Frankrike 4-16 august 2015: 6 gull-, 7 sølv- og  
3 bronsemedaljar.  60 norske utøvarar.
EM innendørs, Ancona Italia,  30. Mars – 4. April 2016: 
3 gull-, 5 sølv- og 8 bronsemedaljar.  24 norske utøvarar.
VM i Perth Australia, 25. Oktober – 6. November 2016: 
14 gull- 7 sølv- og 4 bronsemedaljar.  25 norske utøvarar.

Utmerkingar:
Hausten 2016 vart Arne Sæther tildelt «Torsten Carlius Fair
Play Award 2016» av det Europeiske Veteran Friidrettsfor-
bundet for sitt livslange arbeid innan veteranfriidrett nasjonalt
og internasjonalt.

Veteranseriane:
2015: 1. divisjon menn: 1. Tønsberg FIK, 

2. GTI, IL Fri.
1 divisjon kvinner: 1. GTI, 

2. Florø T&IF, 
3. IL Fri.

2016: 1 divisjon menn: 1. Tønsberg FIK, 
2. GTI, 
3. Bækkelagets SK

1. divisjon kvinner: 1. Gloppen FIL, 
2. IL Tyrving, 
3. IL Fri.

Avslutning:
Veteranane er viktig for norsk friidrett på mange vis. Mange av
våre utøvarar er, ved sida av å drive idrett sjølv, også aktive
som leiarar og trenarar i sine lag. Vi finn veteranane som
sentrale personar i dei mange arrangementa rundt om i landet.

Gjennom veteran-idretten knyter ein band og kameratskap
som varer livet ut, der også folkehelse-perspektivet er sentralt.
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117 norske rekorder innendørs og utendørs viser at dette har
vært en tingperiode med både høy aktivitet og gode resultat for
norsk friidrett.

Men vi kan ikke legge skjul på at tingperioden 2015-2017
har ellers vært en krevende periode for Norges Friidrettsfor-
bund med flere negative saker både i norsk og internasjonal fri-
idrett, krevende økonomi og sterkt press på omdømmet til
norsk idrett.

Den største utfordringen er at vi ikke har klart å få på plass
en ny generalsponsor for forbundet i løpet av perioden, men
med alt det positive som skjer i norsk friidrett har styret stor
tro på at en ny generalsponsor vil være på plass i løpet av 2017.

Spesielt doping og kampen mot doping har preget friidretten
internasjonalt i perioden, der den ene sjokkerende avsløringen
etter den andre dukket opp. Det internasjonale friidrettsfor-
bundet med nyvalgt president Sebastian Coe har satt seg i
førersetet for å få ryddet opp. Blant annet har Russland blitt
utestengt fra all internasjonal friidrett frem til de har fått orden
på antidopingarbeidet. Flere andre land har også fått krav om
betydelige forbedringer i antidopingarbeidet for ikke å bli
utestengt. På ekstraordinær kongress i IAAF i desember ble det
vedtatt endringer i IAAFs lov som skal forhindre at utro tjenere
kan drive ulovlige handlinger og berike seg selv.

Svein Arne Hansen overtok vervet som president i det eu-
ropeiske friidrettsforbundet etter kongressen i Bled våren 2015,
og har der virkelig satt kampen mot doping på agendaen. Vi er
stolte av å ha en norsk president i det europeiske forbundet som
tar tak og vitaliserer organisasjonen.

Mosjonsløp er fremdeles svært populært i Norge, og selv om
det internasjonalt er en liten nedgang ser vi at løping holder
stand som den mest populære aktiviteten for å holde seg i form
og mosjonere i Norge. Våre lag utfordres imidlertid på ar-
rangørsiden av både andre idretter og kommersielle aktører. Det

har i tingperioden vært en prioritert oppgave å jobbe for å sikre
eierskap til arrangementer og bedre rammebetingelsene for
norske mosjonsløpsarrangører.

Vi har svært mange gode resultater på ungdomssiden, der vi
tok medaljer i alle de internasjonale ungdomsmesterskapene.
Det kommer også stadig nye talenter. Dette betyr at det jobbes
svært godt i friidrettsklubbene.

2015 ga oss varierende resultater på seniorsiden og ingen
medaljer i internasjonale seniormesterskap på bane. I bakkeløp
tok Norge tre medaljer under EM på Madeira og en
bronsemedalje i EM terrengløp. 2016 ble sportslig et betydelig
bedre år, og vi så at flere av våre unge utøvere tok steget opp
på internasjonalt seniornivå. Spesielt vil vi fremheve Karoline
Bjerkli Grøvdal og Henrik og Filip Ingebrigtsen som alle tok
medaljer under i EM i Amsterdam. Også andre utøvere
markerte seg sterkt i 2016, noe som lover godt for 2017.

Under EM i Amsterdam fikk vi oppleve at Trond Nymark
fikk sin velfortjente gullmedalje fra VM i 2009 etter at den russ-
iske vinneren ble tatt for doping.

OL og Paralympics i Rio ble også oppløftende for norsk fri-
idrett, selv om vi ikke tok noen medaljer. De norske utøverne
leverte stort sett over forventning.

Året ble avsluttet med EM i terrengløp der Norge fikk en
gull og en bronsemedalje. 

(Når det gjelder representasjon og resultater for øvrig vises
det til vedlegg til beretningen om aktiv innsats i 2015-2016 der
all deltagelse og plasseringer er nevnt.)

Konklusjonen er at selv om særlig 2015 var et litt tungt år
for norsk friidrett, peker pilene oppover igjen og vi ser fram til
2017 med både forventning og stor spenning. 

Styret retter også en stor takk til administrasjonen og alle
frivillige ledere og trenere som har bidradd for Norsk Friidrett
i perioden. 
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4. Styrets konklusjon

Gullmedaljen for aktiv idrett
Gullmedaljen for aktiv idrett for 2015 ble tildelt Henrik Inge-
brigtsen, Sandnes IL
Gullmedaljen for aktiv idrett for 2016 ble tildelt Isabelle
Pedersen, IL i BUL

Fortjenestemedaljen for administrativ innsats.
Fortjenestemedaljen for adminsitrativ innsats for 2014 ble
tildelt Olav Hansen, Dimna IL
2015 og 2016 deles ut på Friidrettstinget

Kongepokalene
Kongepokalene ble i 2015 tildelt Karsten Warholm, Dimna IL
og Isabelle Pedersen, IL i BUL
Kongepokalene ble i 2016 tildelt Karsten Warholm, Dimna IL
og Line Kloster, SK Vidar

Fortjenestediplomer i perioden
Stein Engen, Ski IL
Geir Hansen, Ås IL

Stig Roar Husby, Nesodden IF
Heidi Hvistendahl, IL Tyrving
Ole Edvard Høiby, Ski IL
Stig Vangsnes, Oppegård IL
Kalle Wiggen, IL Tyrving
Anne Stunes Isene, IF Sturla
Carl Erik Mo, Kongsberg IF
Laila Stegane, Sigdal FIK
Anira Bolstad Raa, Fana IL
Ole M. Kvalsvik, Ålesund FIK
Svein Arne Myhre, Ålesund FIK
Elin Opsal Ørsta IL
Reidun Solberg, Midsund IL
An-Magrit Hasås, IL Gneist
Jostein Lie, IL Gneist
Kari Lundestad Myrold, Ørsta IL
Erkjentlighetsbevis i perioden
Helga Reigstad, Osterøy IL
Anne Brit S. Sandberg, Sandnes IL
Narve Heggheim, Jølster IL

5. Vedlegg til styrets beretning



Aktiv innsats 2015 – 2016
2015
E-cup klubblag Guadalajara, Spania
IK Tjalve (herrer) nr. 7. Følgende individuelle plasseringer:
Asbjørn Ellefsen Persen nr. 20,
Hans Kristian Fløystad nr. 23, Erik Udø Pedersen nr. 36,
Audun Nordveit nr. 50, Magnus
Hannevig Pettersen nr. 58.
IL Gular (damer) nr.10. Følgende individuelle plasseringer:
Eli Anne Dvergsdal nr. 39, Kjersti Fresvik nr. 44, Ingeborg
Kristine Lind nr. 51, Ingrid Festø nr. 52, Lena Indrebø nr. 56,
Guro Nyland nr. 60.

Nordisk innendørslandskamp, Bærum Idrettspark, Norge
Menn
60 m: Salumu Ageze Kashafali, IL Norna Salhus 6.77 (4),
Thomas Wiborg, Herkules Friidrett 6.80 (5)
200 m: Jonas Grønnhaug, Ranheim IL 21.66 (5), Carl Emil
Kåshagen, Moelven IL 21.83 (6)
400 m: Karsten Warholm, Dimna IL 47.25 (1), Mauritz Kås-
hagen, Moelven IL 48.73 (6)
800 m: Emil Oustad, FIK Ren-Eng  1.50.73 (3), Håkon Mus-
hom, SK Vidar 1.51.67 (6)
1500 m: Erik Udø Pedersen, IK Tjalve 3.45.73 (2), Sindre
Løchting, IK Tjalve 3.47.71 (5)
3000 m: Marius Vedvik, IL Gular 8.05.35 (2), Hans Kristian
Fløystad, IK Tjalve 8.08.55 (3)
60 m hekk: Karsten Warholm, Dimna IL 8.14 (6), Henrik
Holmberg, Vik IL 8.22 (7)
4x200 m stafett: Jonas Grønnhaug, Ranheim IL, Carl-Emil
Kåshagen, Moelven IL, Håkon Morken, Lillehammer IF,
Karsten Warholm, Dimna IL. Laget løp på 1.25.77 (3)
Høyde: Henrik Holmberg, Vik IL 2.00 (7), Sindre Gelius
Eikje, Haugesund IL, 1.95 (8)
Lengde: Ingar Kiplesund, Trondheim Friidrett 7.39 (6), Jonas
Mögenburg, IL Tyrving 7.00 (8)
Tresteg: Vetle Utsi Onstad, IK Tjalve 15.76 (3), Jonathan
Varela Byrkjenes, IL Norna Salhus 13.99 (8)
Stav: Eirik Dolve, IL Fri 5.45 (1), Odd Eiken, Ranheim IL
4.95 (6)
Kule: Sven Martin Skagestad, IL Norna Salhus 16.47 (7), Ola
Stunes Isene, IF Sturla 16.07 (8)
Kvinner:
60 m: Ezinne Okparaebo, IL i BUL 7.31 (1), Astrid Mangen
Cederkvist, SK Vidar 7.57 (6)
200 m: Astrid Mangen Cederkvist, SK Vidar 23.94 (3), Ida
Bakke Hansen, Sandnes IL 24.46 (4)
400 m: Line Kloster, SK Vidar 53.44 (2), Sara Dorthea
Jensen, Bryne FIK disket
800 m: Hedda Hynne, Strindheim IL 2.05.61 (3), Trine Mjå-
land, Kristiansands IF 2.06.47 (5)
1500 m: Ida Fillingsnes, Herkules Friidrett 4.22.43 (2), Chris-
tina Toogood, IK Tjalve 4.28.63 (6)
3000 m: Heidi Hestmark, Namdal Løpeklubb 9.56.30 (6)
60 m hekk: Isabelle Pedersen, IL i BUL 8.01 (1), Lene Secher
Myrmel, IL Fri 8.70 (6)
4x200 m stafett: Astrid Mangen Cederkvist, SK Vidar, Sara
Dorthea Jensen, Bryne FIK, Ida Bakke Hansen, Sandnes IL,
Line Kloster, SK Vidar, Laget løp på 1.37.07 (1)
Høyde: Katarina Mögenburg, IL Tyrving 1.83 (2), Caroline
Fleischer, Ski IL (6)
Lengde: Nadia Akpana Assa, IL i BUL 6.26 (2), Synnøve

Bjørgo Adam, Fagernes IL 5.72 (6)
Tresteg: Mari Sellevåg Aarø, IL Norna Salhus 12.29 (6),
Ingrid Bøthun Leganger, Laksevåg TIL 12.12 (7)
Stav: Lene Retzius, IL i BUL 4.00 (6), Ida Beate Østhus,
Ranheim IL 4.00 (7)
Kule: Kristin Sundsteigen, IL Tyrving 14.19 (6), Camilla
Rønning, Nittedal IL 13.09 (8)

EM innendørs, Praha
Ezinne Okparaebo, IL i BUL, 60 meter 7.17 forsøk, 7.15 i
semifinale og 7.10 i finale nr. 4
Line Kloster, SK Vidar, 400 meter 54.21 nr. 22 og utslått i
forsøket
Katarina Mögenburg, IL Tyrving , høyde 1.87 nr. 11 og utslått
i kvalifisering
Trine Mjåland, Kristiansands IF, 800 meter 2.04.71 nr. 12 og
utslått i forsøket
Isabelle Pedersen, IL i BUL, 60 meter hekk 8.07 i forsøk,
7.95 i semifinale og 7.96 i finale nr. 5
Nadia Akpana Assa, IL i BUL, Lengde 6.08 nr. 19 og utslått i
kvalifisering
Thomas Roth, Ullensaker/Kisa IL, 800 meter 1.49.73 nr. 17
og utslått i forsøk
Andreas Roth, Ullensaker/Kisa IL, 800 meter 1.49.09 i for-
søk, 1.57.56 nr. 6 i semifinale og utslått
Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL, 1500 meter 3.50.15 og utslått
i forsøk
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL, 1500 meter og 3000 meter,
1500 m 3.49.36 i forsøk nr. 2, 3.39.70 i finale og nr. 6, 3000
m 7.47.83 i forsøk nr. 4, 7.45.54 i finale og nr. 3
Eirik Dolve, IL Fri, Stav 5.25 nr.17 i kvalifisering
Per Magne Florvaag, Sandnes IL, Stav 5.45 nr. 14 i
kvalifisering

European Cup Winter Throwing, Leiria, Portugal
Beatrice Nedberg Llano, Laksevåg TIL,slegge 63.93 nr. 1
Sigrid Borge, Osterøy IL, spyd 48.22 nr.7
Matilde Roe, IL Fri, diskos 43.27 nr.13
Ola Stunes Isene, IF Sturla, diskos 55.69 nr. 6

EM/VM 24 timers, Torino, Italia
Bjørn Tore Taranger, IL Gular nr. 31 på 234.089
Lars Christian Dørum, Spiridon LLL nr. 38 på 229.405
Gjermund Sørstad, IF Sturla nr. 40 på 228.326
Peter Tubaas, Stord IL nr. 67 på 211.267
Hans Edgard Rakeie, Romerike Ultraløperklubb på 201.846
Laget nr. 7 sammenlagt (Taranger, Dørum, Sørstad) 
Ninette Banoun, SK Vidar nr. 17 på 218.156
Therese Falk, Romerike Ultraløperklubb nr. 38 på 200.694
Cecilie Holmgren, Romerike Ultraløperklubb nr. 59 på
188.147
Hilde Johansen, Romerike Ultraløperklubb nr. 67 på 180.665
Edna Leikvoll, BFG Bergen FIK nr. 100 på 125.650
Laget nr. 7 sammenlagt (Banoun, Falk, Holmgren)

European Cup Race Walking, Murcia, Spania
Erik Tysse, IL Norna Salhus, 20 km nr. 19 1.24.34
Håvard Haukenes, IL Gular, 20 km – disket
Joakim Sælen, TIF Viking, 20 km – disket
Fredrik Vaeng Røtnes, IL i BUL Tromsø 10 km nr. 19 43.41
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VM Ultratrail, Annecy, Frankrike (85 km)
Didrik Hermansen, SK Vidar nr. 10 på 8.59.39 
Eirik Dragsønn Haugsnes, IL Pioner nr. 31 på 9.43.51
Sverre Morten Slethaug, Bergen Løpeklubb, brøt
Lars Erik Skjervheim, Voss IL, brøt
Thomas Andersen, Bergen Løpeklubb, brøt

Nordic 10000 m, Århus, Danmark
Stian Bekkevold, Kristiansand Løpeklubb nr. 12 med
30.44.35
Dadafo Dhaqabi Tesama, SK Vidar nr. 7 med 30.18.63

Nordisk landskamp maraton innlagt i Stockholm
maraton
Marthe Kathrine Myhre, SK Vidar nr. 3 på 2.43.37
Cecilie Klungtveit, Sandnes IL nr. 11 på 3.08.22
Ann Kristin Mosbron, Stavanger FIK nr. 7 på 2.53.41
Anne Elin Vatnaland, Stavanger FIK nr. 9 på 2.55.32
Andreas Myhre Sjurseth, SK Vidar nr. 5 på 2.26.31
Bjørn Ivar Nilsen, SK Vidar brøt
Dadafo Dhaqabi Tesama, SK Vidar nr. 2 på 2.23.19
Norge nr. 2 i landskampen for damer (3 tellende) med total
tid 8.32.50
Ikke tellende for herrer da en brøt.

Nordisk mesterskap mangekamp, Tårnby, København
Menn U23
Jostein Kvikstad, IK Tjalve – Brøt konkurransen
Menn U18
Toralv Opsal, Ålesund FIK nr. 1 med 7444 poeng, Sondre
Guttormsen, Ski IL nr. 11 med 4995 poeng
Kvinner U23
Frida Thorsås, Urædd Friidrett nr. 8 med 4625 poeng, Anne
Engen Andersen, Frol IL nr. 4 med 5132 poeng
Kvinner U20
Caroline Fleischer, Ski IL nr. 4 med 5132 poeng, Emilie
Berge, Iveland IL nr. 6 med 4358 poeng
Kvinner U18
Amanda Marie Grefstad Frøynes, Sem IF nr. 7 med 4960
poeng, Ida Eikeng, Urædd Friidrett nr. 4 med 5171 poeng,
Line Myhrestøl Johansson, Sørild FIK nr. 10 med 4694
poeng

ETCH, Superleague, Cheboksary, Russland
Menn:
100 m: Salum Ageze Kashafali, IL Norna Salhus, 10.78 nr. 9
200 m: Even Meinseth, Sørild FIK, 21.13 nr. 11
400 m: Karsten Warholm, Dimna IL, 46.40 nr. 7
800 m: Thomas Roth, Ullensaker/Kisa IL, 1.48.01 nr. 10
1500 m: Snorre Holtan Løken, Herkules Friidrett, 3.52.88 nr. 7
3000 m: Erik Udø Pedersen, IK Tjalve, 8.40.18 nr. 10
5000 m: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar, 14.31.25 nr. 9
3000 m H: Snorre Holtan Løken, Herkules Friidrett, 
9.03.07 nr. 12
110 m H: Vladimir Vukicevic, SK Vidar, 14.53 nr. 12
40 m H: Øyvind Strømmen Kjerpeset, Florø T&IF, 
51.21 nr. 11
Høyde: Ivan Kristoffer Nilsen, IL i BUL, 2.04 nr. 12
Stav: Eirik G. Dolve, IL Fri, 5.45 nr. 5
Lengde: Karsten Warholm, Dimna IL, 7.16 nr. 12
Tresteg: Joachim Henrik Urdahl, Syril IL, 14.01 nr. 12
Kule: Sven Martin Skagestad, IL Norna-Salhus, 16.96 nr. 12

Diskos: Sven Martin Skagestad, IL Norna-Salhus, 56.83 nr. 7
Slegge: Eivind Henriksen, IK Tjalve, 71.20 nr. 8
Spyd: Håkon Løvenskiold Kveseth, FIK Orion, 71.53 nr. 9
4x100m: Jonas Halonen, IL Tyrving, Even Meinseth, Sørild
FIK, Even Pettersen, Urædd Friidrett, Salum Ageze Kas-
hafali, IL Norna-Salhus Disket
4x400m:Simen Sigurdsen, Herkules Friidrett, Karsten
Warholm, Dimna IL, Josh-Kevin Ramirez Talm, IL Norna-
Salhus, :Mauritz Kåshagen, Moelven IL 3.10.65 nr. 11
100 m: Ezinne Okparaebo, IL i BUL, 11.80 nr. 7
200 m: Elisabeth Slettum, IL Skjalg, 23.76 nr. 9
400 m: Tara Marie Norum, Steinkjer FIK, 54.37 nr. 11
800 m: Trine Mjåland, Kristiansands IF, 2.03.32 nr. 9
1500 m: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar 4.16.22 nr. 2
3000 m: Elisabeth Angell Bergh, Haugesund IL, 
10.02.81 nr. 12
5000 m: Live Solheimdal, Steinkjer FIK, 17.21.45 nr. 12
3000 m H: Karoline E Skatteboe, IL Tyrving, 10.44.13 nr. 12
100 m H: Isabelle Pedersen, IL i BUL, 13.56 nr. 9
400 m H: Marlen Aakre, Fredrikstad IF, 59.76 nr. 12
Høyde: Tonje Angelsen, Trondheim Friidrett, 1.84 nr. 10
Stav: Katrine Haarklau, IL Gular, 4.25 nr. 8
Lengde: Nadia Akpana Assa, IL i BUL, 6.21 nr. 10
Tresteg: Monika Benserud, IL Gneist, 12.10 nr. 12
Kule: Kristin Sundsteigen, IL Tyrving, 14.21 nr. 11
Diskos: Grete Etholm, IK Tjalve, 48.04 nr. 11
Slegge: Beatrice Llano, Laksevåg TIL, 64.40 nr. 12
Spyd: Sigrid Borge, Osterøy IL, 49.63 nr. 12
4x100 m: Ezinne Okparaebo, IL i BUL, Elisabeth Slettum, IL
Skjalg, Isabelle Pedersen, IL i BUL, :Ida Bakke Hansen,
Sandnes IL 43.94 nr. 7
4x400 m:Trine Mjåland, Kristiansand IF, Tara Marie Norum,
Steinkjer FIK, Sara Dorthea Jensen, Bryne FIK, Emily Rose
Norum, Steinkjer FIK 3.36.22 nr. 11
Russland 368.5, Tyskland 346.5, Frankrike 319.5, Polen 317,
Storbritannia 291, Italia 288, Ukraina 281.5, Spania 230.5,
Hviterussland 217, Sverige 187, Finland 149.5, Norge 121
De tre siste nasjonene rykket ned til first league i 2017.

EM motbakkeløp, Porto Moniz, Portugal
Kvinner junior:
Hanne Mjøen Maridal, Vollan IK nr. 39
Kvinner senior:
Eli Anne Dvergsdal, IL Gular nr. 2, Merete Weng, IL i BUL
nr. 22
Menn junior:
Stian Øvergaard Aarvik, IL Gneist nr. 1, Daniel May Instanes,
Varegg fleridrett nr. 17
Menn senior:
Johan Bugge, Eidsvåg IL n r. 1, Torstein Tengsareid,
Egersunds IK nr. 21

Europacup mangekamp, Inowroclaw, Polen
Martine Bye, Ogndal IL – brøt konkurransen, Martin Roe, IL
Fri nr. 1 med 7875 poeng,Lars Vikan Rise, Sandnes IL nr. 4
med 7742 poeng

EYOF, Tbilisi, Georgia
Ingvild Meinseth, Sørild FIK, 100 m 11.91 i forsøket, 11.74 i
semifinale og 12.17 i finale og nr. 3
Tonje Fjellet Kristiansen, Orion FIK, 200 m 25.29 i forsøket
og 24.68 i finale og nr. 5
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Karoline Daland, Sørild FIK, 400 m 55.18 i forsøket og
disket i finalen
Malin Edland, Larvik T&IF, 800 m 2.09.80 i forsøket og
2.07.43 i finalen og nr. 1
Ida Eikeng, Urædd Friidrett, 100 m hekk 14.02 i forsøket og
14.04 i finalen og nr. 8
Marie Skjæggestad, IL Tyrving, 400 m hekk 61.41 i forsøket,
61.06 i finalen og nr. 3
Thea Leirfall Bremseth, Stjørdal FIK, høyde 1.69 i
kvalifisering, 1.70 i finalen og nr. 8
Arianne Duarte Morais, IL i BUL, spyd 49.84 i kvalifisering
og 52.62 i finalen og nr. 3
4 x 100 m stafett: Ingvild Meinseth, Sørild FIK, Tonje Fjellet
Kristiansen, FIK Orion, Ida Eikeng, Urædd Friidrett og Live
Haugstad Hilton, Bergens TF. Forsøk 46.08 og 46.54 i finalen
og nr. 1
Fredrik Øvereng, Overhalla IL, 200 m nr. 5 i forsøket med
23.10 utslått
Kristian Skage Nordlund, Trones IL 800 m nr. 5 i heat med
1.58.35 utslått
Anders Søgnebotten Lang-Ree, FIK Orion 3000 m nr. 8 med
9.14.98
Sondre Guttormsen, Ski IL stav nr. 6 med 4.30
Torkel Bjørbæk, Bodø FIK, diskos 50.66 i kvalifisering og nr.
11 i finalen med 46.94

EM U23 Tallinn, Estland
Menn:
Salum Ageze Kashafali, IL Norna-Salhus, 100 m, 
10.73 utslått i forsøket. Nr. 22 totalt
Even Pettersen, Urædd Friidrett, 100 m, 10.61 forsøk, 10.57 i
semifinale og utslått. Nr. 15 totalt, 200 m, 21.21 forsøk, 22.99
i semifinale og utslått. Nr. 14 totalt
Joachim Sandberg, Sandnes IL, 400 m, 47.19 i forsøk og
 utslått. Nr. 15 totalt
Andreas Roth, Ullensaker/Kisa IL, 800 m, 1.49.34 forsøk,
1.48.74 i semifinale, 1.48.64 i finale nr. 5
Roald H Frøskeland, Steinkjer FIK, 800m, 1.50.00 i forsøk,
DNS i finalen
Håkon Mushom, SK Vidar, 800m, 1.49.93 forsøk, 1.52.40 og
utslått i semifinale. nr. 15 totalt
Snorre Holtan Løken, IK Tjalve, 1500m, 3.46.94 og utslått i
kvalifisering
Erik Udø Pedersen, IK Tjalve, 1500m, 3.46.11 og utslått i
kvalifisering
Eirik G Dolve, IL Fri, stav, 5.10 i kvalifisering, 5.40 i finale
nr. 4
Sven Martin Skagestad, IL Norna-Salhus, diskos, 57.65 i
kvalifisering, 52.68 i finale nr. 11
Ola Stunes Isene, IF Sturla, diskos, 59.16 i kvalfisering, ikke
resultat i finalen
Kjetil Røste Ringen, Brandbu IF, slegge, 60.50 i kvalifisering
og utslått. Nr. 27 totalt
Håkon L Kveseth, FIK Orion, spyd, 67.32 i kvalifisering og
utslått. Nr. 18 totalt
Vetle Brunvatne, Søgne IL, spyd, 65.01 i kvalifisering og
 utslått. Nr. 21 totalt
4x 100 m stafett, Jonas Halonen, IL Tyrving, Joachim Sand-
berg, Sandnes IL, Even Pettersen, Urædd Friidrett og Salum
Ageze Kashafali, IL Norna-Salhus. forsøk 40.50 nr. 5. 
I finalen nr. 6 med 40.04, Jonas Halonen, IL Tyrving,
Joachim Sandberg, Sandnes IL, Håkon Morken,

Lillehammer, Salum Ageze Kashafali, IL Norna-Salhus
4 x 400 m stafett, Joachim Sandberg, Sandnes IL, Simen
Sigursen, Herkules Friidrett, Håkon Solli Henriksen, Nittedal
IL, Torbjørn Fossum Heldal, Herkules Friidrett.Nr. 6 i direkte
finale med 3.09.66

Kvinner:
Astrid Mangen Cederkvist, SK Vidar 100 m: 12.23 i forsøket
og utslått. Nr. 21 totalt. 200 m: 24.45 i forsøket og utslått. Nr.
23 totalt
Christine Bjelland Jensen, IL Gular, 200 m: 24.27 i forsøket
og utslått. Nr. 20 totalt
Ida Bakke Hansen, Sandnes IL 200 m: 23.88 i forsøket og ut-
slått. Nr. 15 totalt. 100 m hekk 13.87 og utslått i forsøket. 
Nr. 17 totalt
Julie Frøslev Mathisen, Askim IF 800m 2.19.21 i forsøket og
utslått. Nr. 17 totalt
Karoline Egeland Skatteboe, IL Tyrving, 5000m 16.41.60 i
direkte finale.
Agathe Holtan Wathne, Sandnes IL, 100mh 14.15 i forsøket
og utslått. Nr. 23 totalt.
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving 400 m hekk 58.51 i for-
søket, 56.60 i semifinale og nr. 5 i finalen med 56.36
Marlen Aakre, Fredrikstad IF, 400 m hekk 60.15 og utslått i
kvalifiseringen. Nr. 22 totalt.
Anne Engen Andersen, Frol IL, høyde1.75 i kvalifisering og
utslått. Nr. 22 totalt
Nadia Akpana Assa, IL i BUL, lengde 6.48 i kvalifisering og
6.42 i finalen nr. 8.
Sigrid Borge, Osterøy IL, spyd 49.80 i kvalifisering og 55.72
i finale nr. 4
Lena Marie Hansen, Nittedal IL, spyd 48.25 i kvalifisering og
utslått. Nr. 15 totalt
Kristina Kristianslund, Bækkelagets SK, spyd 44.44 i
kvalifisering og utslått. Nr. 19 totalt
Frida Thorsås, Urædd Friidrett, sjukamp – DNF
4 x100 m stafett nr. 5 i heat og utslått 46.19. Nr. 9 totalt.
Astrid Cederkvist, SK Vidar, Ida Bakke Hansen, Sandnes IL,
Agathe Holtan Wathne, Sandnes IL, Marlen Aakre, Fredrik-
stad IF.

Junior VM U18, Cali, Colombia
Helene Rønningen, IL Tyrving 100 m og 200 m., 100 m på
11.96 i forsøket, 11.94 i semifinalen og utslått. Totalt nr. 18,
200 m på 24.76 og utslått i forsøket. Totalt nr. 24.
Nathalie O. Johnsen, Sørild FIK 100 m på 12.15 og utslått i
kvalifiseringen. 29. plass totalt
Kristine Berger Akervold, Fagernes IL 200 m på 25.17 og ut-
slått i forsøket. Totalt nr. 32
Mari Drabløs, IL Tyrving 400 m på 55.89 i forsøket og 56.33
i semifinalen og utslått. Totalt nr. 20
Amanda Grefstad Frøynes, Sem IF syvkamp – DNF
Kristi Strømmen Kjerpeset, Florø T&IF 100 m hekk på 14.13
og utslått i forsøket. 27.plass totalt.
Linn Louise W. Kvaale, IK Tjalve kule med 14.69 og utslått i
kvalifiseringen. Totalt nr. 21.
Elise Gravningen, IL Sandvin, kule med 13.30 og utslått i
kvalifiseringen. Totalt nr. 32.
Berit Stunes Isene, IF Sturla diskos med 43.71 og utslått i
kvalifiseringen. Totalt nr. 14.
Stella Weinberg, Mandal & Halse IL spyd (500 g) med 53.46
i kvalifiseringen og nr. 2 i finalen med 57.11.

31



Mathias Hove Johansen, IL Skjalg 200 m 22.05 nr. 7 og
 utslått i forsøk. 32.plass totalt
Thomas J. Byrkjeland, IK Tjalve 2000 m hinder på 5.55.35 i
forsøk nr. 5. I finalen nr. 12 på 5.58.63
Henrik Irgens Gravdal, IL Gneist 3000 m på 8.45.12 nr. 9 i
heat og utslått. 21.plass totalt.
Marcus Thomsen, IK Tjalve kule (5 kg). Nr. 5 i kvalifisering
med 19.38. Nr. 11 i finale med 19.16
Alexander Skorpen, Halden IL spyd (700 g). Nr. 25 i
kvalifisering med 62.92 og utslått
Sondre Alexander Høyland, IL Tyrving spyd (700 g). Nr. 19 i
kvalifisering med 67.01 og utslått
Toralv Opsal, Ålesund FIK, tikamp med 7474 poeng og nr. 5
Mixstafett 4 x 400 m: Mathias Hove Johansen IL Skjalg,
Toralv Opsal, Ålesund FIK, Kristine Berger Akervold,
Fagernes IL og Mari Drabløs, IL Tyrving. Løp på 3.32.95 
nr. 13 og utslått.

U20 EM Eskilstuna, Sverige
Even Meinseth, Sørild FIK 200 m forsøk 21.34 nr. 2, finale
20.94 nr. 3
Jonathan Tetteh Quarcoo, FIK Orion, 200 m forsøk 21.40 
nr. 2, finale 20.99 nr. 4
Josh-Kevin Ramirez Talm, IL Norna Salhus, 400 m forsøk
48.41 og utslått.Nr. 18 totalt
Karsten Warholm, Dimna IL 400 m forsøk 47.98 nr. 1,
semifinale 46.91 nr. 2, finale 46.50 nr. 2,mangekamp 7764
poeng nr. 2.
Markus Einan, Ullensaker/Kisa IL, 800 m 1.53.39 forsøket
nr.6, semifinale 1.55.53 nr. 7 og utslått. 22. plass totalt.
Edvard Kamperud Nygaard, IK Tjalve, 1500 m 3.50.18 nr. 6
og utslått. Nr. 13 totalt.
Sigurd Blom Breivik, Ullensaker/Kisa IL 1500 m 3.51.07 nr.
8 og utslått. Nr. 15 totalt.
Markus Borge Harbo, IL Skjalg, 5000 m 15.28.68 nr. 21
Lars Lunde, Stord IL 5000 m 15.10.19 nr. 17.
Alexander Kirkeberg, Malm IL 10000 m DNF
Fredrik Vaeng Røtnes, IL i BUL Tromsø 10000 m kappgang
46.50.81 nr. 25
Ingar Kiplesund, Trondheim Friidrett lengde 6.96 og utslått i
kvalifisering. 16. plass totalt
Thomas Mardal, Sandane T&IL diskos (1.75 kg) 52.31 og
 utslått i kvalifisering. 21. plass totalt
Thor Olav Rosvold, Asker Skiklubb diskos (1.75 kg) 53.47
og utslått i kvalifisering. 17. plass totalt
Jon Nerdal, IL Norna Salhus slegge (6 kg) 62.72 og utslått i
kvalifisering. 23. plass totalt
4 x 100 m stafett menn: Sondre Loftås Kåstad, Osterøy IL,
Even Meinseth, Sørild FIK, Jonathan Tetteh Quarcoo, FIK
Orion, Øystein Klareng, FIK Orion nr. 2 i forsøket 40.46.
Finalen 41.07 nr. 7. Reserver: Sebastian Guillen Perez, IL
Norna-Salhus og John-Kevin Ramirez Talm, IL Norna-Salhus
Sara Dorthea Jensen, Bryne FIK 400 56.17 nr.7 i heat og
 utslått. 17. plass totalt.
Emily Rose Norum, Steinkjer FIK 400 m 54.30 nr. 3 i heat.
53.78 i finale og nr. 5.
Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Raufoss IL 800 m 2.10.31 
nr. 5 i heat og utslått. 16. plass totalt.
Ingrid Halvorsen Folvik, IL Gular 1500 m 4.26.56 nr. 7
Elisabeth Angell Bergh, Haugesund IL 1500 m 4.32.30 nr. 13
Live Solheimdal, Steinkjer FIK 3000 m 9.41.54 nr. 9. 5000 m
16.45.21 nr. 7

Synnøve Bjørgo Adam, Fagernes IL 100 m hekk 14.99 nr. 6
og utslått. 24. plass totalt
Lene Retzius, IL i BUL, stav 4.00 i kvalifisering. Nr. 10 i
finalen med 4.00
Matilde Roe, IL Fri diskos 44.69 i kvalifisering og utslått. 
16. plass totalt
Helene Sofie Ingvaldsen, IL Norna Salhus slegge 57.55 i
kvalifisering og utslått. 17. plass totalt
Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg T&IL slegge 66.15 i
kvalifisering, 64.76 i finalen nr. 2
Marie-Therese Obst, IK Tjalve spyd  50.86 i kvalifisering,
53.60 i finale nr. 5
Caroline Fleischer, Ski IL 7-kamp 5110 poeng nr. 19
4x400 m stafett: Emily Rose Norum, Steinkjer FIK, Sara
Dorthea Jensen, Bryne FIK, Karoline Daland, Sørild FIK ,
Ingrid Linn Nordahl, Fredrikstad IF 3.38.98 og nr. 4

Døve EM i Bydgoszcz, Polen 
Trude Raad, Gloppen FIL, slegge med 63.03 m nr. 1

VM Beijing, China
Ezinne Okparaebo, IL i BUL – 100 m 11.12 i forsøk – 11.19 i
semifinale og utslått. Nr. 18 totalt.
Isabelle Pedersen, IL i BUL – 100 m hekk 12.96 i forsøket,
12.86 i semifinale. Nr. 9 totalt.
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving– 400 m hekk 56.49 utslått
nr. 26 totalt
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar – 5000 m 16.02.20 
nr. 20.
Ida Marcussen, IK Våg – mangekamp – 5684 poeng 25. plass
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL – 1500 m 3.43.97 nr. 31
 utslått i forsøket
Sindre Buraas, SK Vidar – 5000 m 13.59.07 nr. 30
Erik Tysse, IL Norna Salhus – 20 km kappgang – DNF
Håvard Haukenes, IL Gular – 50 km kappgang 3.56.50 nr. 24.

Nordisk jr.landskamp, Esboo, Finland
Menn:
100 m: Even Meinseth, Sørild FIK 10.38 (1), Sebastian
Guillen Perez, IL Norna Salhus 10.52 (2)
200 m: Josh-Kevin Ramirez Talm, IL Norna Salhus – DNF,
Even Meinseth, Sørild FIK disket
400 m: Josh-Kevin Ramirez Talm, IL Norna Salhus 47.09 (1),
Sondre Dingsør, IL Gular 48.96 (5)
800 m: Markus Einan, Ullensaker/Kisa IL 1.50.74 (1), Sverre
Blom Breivik, Ullensaker/Kisa IL 1.53.11 (4)
1500 m: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL 3.53.59 (2), Henrik
Irgens Gravdal, IL Gneist 3.55.01 (3)
5000 m: Sigurd Ruud Skjeseth, Orion FIK 15.01.53 (2),
Joakim Sødal, Kyrksæterøra IL 16.05.15 (4)
110 m hekk: Karsten Warholm, Dimna IL 13.97 (1), Eivind
Kleven Hagen, Fagernes IL 14.76 (7)
400 m hekk: Karsten Warholm, Dimna IL 51.47 (1), Markus
Berner, IL Tyrving 56.06 (6)
3000 m hinder: Thomas Jefferson Byrkjeland, IK Tjalve
9.10.80 (2), Ola Martin Gåsvær, Ranheim IL 9.34.68 (4)
Høyde: Toralv Opsal, Ålesund FIK 2.00 (4), Jon Hilstad
Mangset, Moelven IL 1.90 (7)
Stav: Sondre Guttormsen, Ski IL 4.55 (4), Audun Bakke
Jensen, IK Tjalve 4.40 (delt 5.)
Lengde: Ingar Kiplesund, Trondheim Friidrett 7.37 (3),
Toralv Opsal, Ålesund FIK 7.33 (4)
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Tresteg: Ingar Kiplesund, Trondheim Friidrett 14.50 (5),
Marius Tronslien, IF Sturla 13.73 (6)
Kule: Marcus Thomsen, IK Tjalve 18.68 (1), Thomas Mardal,
Gloppen FIL 16.49 (4)
Diskos: Thomas Mardal, Gloppen FIL 54.99 (2), Thor Olav
Rosvold, IK Tjalve 54.46 (3)
Slegge: Jon Nerdal, IL Norna Salhus 62.88 (5), Hans Sande,
Gloppen FIL 60.67 (6)
Spyd: Alexander Skorpen, Halden IL 57.12 (6), Jarl
 Bjørklund, Halden IL 56.46 (7)
4 x100 m stafett: Sondre Loftås Kåstad, Osterøy IL, Even
Meinseth, Sørild FIK, Jonathan Tetteh Quarcoo, FIK Orion
FIK, Karsten Warholm, Dimna IL 40.18 (1)
4 x 400 m stafett: Markus Einan, Ullensaker/Kisa IL, Markus
Berner, IL Tyrving, Sondre Dingsør, IL Gular, Karsten
Warholm, Dimna IL 3.15.35 (1)

Kvinner:
100 m: Helene Rønningen, IL Tyrving 11.59 (1), Ingvild
Meinseth, Sørild FIK 11.71 (2)
200 m: Emily Rose Norum, Steinkjer FIK 23.97 (1), Ingvild
Meinseth, Sørild FIK 24.39 (3)
400 m: Emily Rose Norum, SteinkjerFIK  53.96 (1), Sara
Dorthea Jensen, Bryne FIK 54.19 (3)
800 m: Malin Edland, Larvik T&IF 2.07.09 (1)Amalie Sæten,
Kristiansands IF 2.10.67
1500 m: Ingrid Halvorsen Folvik, IL Gular 4.19.20 (1),
Camilla Ziesler, Sandnes IL 4.41.84 (7)
3000 m: Live Solheimdal, Steinkjer FIK 9.45.73 (4), Inga
Kårstad Skaar, Førde IL 10.10.66
100 m hekk: Kristi Strømmen Kjerpeset, Florø T&IF 14.09
(4), Ida Eikeng, Urædd Friidrett 14.26 (5)
400 m hekk: Karoline Daland, Sørild FIK 59.32 (3), Marie
Skjæggestad, IL Tyrving 60.68 (4)
3000 m hinder: Live Solheimdal, Steinkjer FIK 10.49.12 (3),
Clara Sagnes Wågan, Namsen FIF 11.30.05 (8)
Høyde: Caroline Fleischer, Ski IL 1.69 (7), Thea Leirfall
Bremset, Stjørdal FIK 1.60 (8)
Stav: Lene Retzius, IL i BUL 4.17 (1), Johanne Larsen,
Urædd Friidrett 3.55 (4)
Lengde: Emilie Berge, Iveland IL 5.68 (6), Caroline
 Fleischer, Ski IL 5.50 (8)
Tresteg: Mari Sellevåg Aarø, IL Norna Salhus 12.72 (3),
Anna Eikebrokk, IL Tyrving 11.92 (6)
Kule: Matilde Roe, IL Fri 12.87 (4), Beatrice Nedberge
Llano, Laksevåg T&IL 11.90 (8)
Diskos: Matilde Roe, IL Fri 45.29 (4), Berit Stunes Isene, IF
Sturla 40.47 (7)
Slegge: Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg T&IL 65.34 (1),
Helene Sofie Ingvaldsen, IL Norna Salhus 58.39 (6)
Spyd: Marie-Therese Obst, IK Tjalve 54.98 (1), Stella Wein-
berg, Mandal & Halse IL 48.81 (3)
4 x 100 m stafett: Live Haugstad Hilton, IL Gular, Ida
Eikeng, Urædd Friidrett, Ingvild Meinseth, Sørild FIK,
Helene Rønningen, IL Tyrving 46.12 (1)
4 x 400 m stafett: Emily Rose Norum, Steinkjer FIK,
Karoline Daland, Sørild FIK, Ingrid Nordahl, Fredrikstad IF,
Sara Dorthea Jensen, Bryne FIK 3.38.39 (1)
Sammenlagt: Norge: 188 poeng, Finland: 186 poeng,
Sverige: 166 poeng, Danmark/Island: 117 poeng

Nordisk landskamp og mesterskap i kappgang, Esboo,
Finland
U18 jenter: Vilde Lundin, Il i BUL Tromsø nr. 3 med
26.47.37, Ellen Norqvist Sjøblom, Moss nr. 4 med 27.42.98,
Josefin Greiff, Tønsberg FIK nr. 5 med 28.42.11
U20 jenter: Fride Flatin, Dimna IL nr. 3 med 28.14.19,
U16 gutter: Knut Wang Ørjavik, IL i BUL Tromsø nr. 3 med
26.23.67
U20 menn: Fredrik Vaeng Røtnes, IL i BUL Tromsø nr. 1
med 44.38.73

100 km Winschoten, Nederland
Bjørn Tore Taranger, IL Gular 7.28.02 - 49. plass, Erik
Bergersen, Kristiansand Løpeklubb 7.17.59 – 40.plass, Jarle
Rise, Undheim IL 7.11.54 – 32.plass

VM for funksjonshemmede, Doha, Qatar
Runar Steinstad, IL Runar, spyd  50.26 nr. 8, Vegard Drags-
und Nilsen, IK Tjalve  100 m  11.67 og nr. 12 og utslått i
semifinalen. Disket på 200 m

Nordisk mesterskap terrengløp, Gøteborg, Sverige
Menn senior:
Hans Kristian Fløystad, IK Tjalve nr. 4, Audun Nordveit, IK
Tjalve nr. 9, Erik Udø Pedersen, IK Tjalve nr. 12, Marius
Vedvik, IL Gular nr. 12, Johan Bugge, Eidsvåg IL nr. 15
Norge nr. 3 i lagkonkurransen
Menn junior:
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL nr. 1, Stian Aarvik, IL Gneist
nr. 2, Sigurd Skjeseth, FIK Orion nr. 4, Andreas Wathne, IL
Skjalg nr. 9, Albert Sperstad, IL Tyrving nr. 12
Norge nr. 1 i lagkonkurransen
Kvinner senior:
Eli Anne Dvergsdal, IL Gular nr. 6, Kirsten M. Melkevik, IL
Gular nr. 8, Heidi Pharo, Bøler IF nr. 9, Anne Nevin,
Strindheim IL nr. 11
Norge nr. 4 i lagkonkurransen
Kvinner junior:
Live Solheimdal, Steinkjer FIK nr. 6, Marianne Roe, IL
Skarphedin nr. 9, Stine Wangberg, Varteig IL nr. 12, Hanne
Maridal, Lillehammer IF nr. 18, 
Norge nr. 3 i lagkonkurransen

EM terrengløp, Toulon-Hyeres, Frankrike
Kvinner junior
Live Solheimdal, Steinkjer FIK nr. 19
Kvinner senior
Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar nr. 3, Kristin Størmer
Steira, SK Vidar nr. 39
Menn junior
Stian Aarvik, IL Gneist nr. 38, Sigurd R. Skjeseth, FIK Orion
nr. 46
Menn U23
Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL nr. 19, Erik Udø Pedersen, IK
Tjalve brøt
Menn senior
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL nr. 26, Hans Kristian Fløy-
stad, IK Tjalve nr. 34, Marius Vedvik, IL Gular nr. 35, Sindre
Buraas, SK Vidar nr. 54, Ørjan Grønnevig, Stavanger FIK nr.
71, Audun Nordtveit, IK Tjalve nr. 48
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VM 50 km Doha, Qatar
Svein Ove Risa, Undheim IL nr. 22 med 3.20.31

2016
E-cup klubblag Kastamonu, Tyrkia
IK Tjalve (herrer) nr. 3. Følgende individuelle plasseringer:
Asbjørn Ellefsen Persen nr. 6, Hans Kristian Fløystad nr. 8,
Erik Udø Pedersen nr. 9 og Snorre Holtan Løken nr. 20.

Nordisk Innendørslandskamp, Växjø, Sverige
Menn
60 m: Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL 6.81 (4), Jonathan
Tetteh Quarcoo, FIK Orion 6.86 (6)
200 m: Karsten Warholm, Dimna IL 20.92 (1), Even
 Meinseth, Sandnes IL 21.41 (4)
400 m: Mauritz Kåshagen, Moelven IL 47.36 (2), Joachim
Sandberg, Sandnes IL 49.35 (7)
800 m: Thomas Roth, Ullensaker/Kisa IL 1.48.60 (1), Markus
Einan, Ullensaker/Kisa IL 1.50.01 (4)
1500 m: Tom Erling Kårbø, Stord IL 3.50.10 (3), Erik Hov-
landsdal, IL Norna Salhus 3.52.42 (6)
3000 m: Erik Udø Pedersen, IK Tjalve 8.14.95 (3), Snorre
Holtan Løken, IK Tjalve 8.24.08 (6)
60 m hekk: Eivind Kleven Hagen, SK Vidar 8.35 (7), Henrik
Holmberg, Vik IL 8. 40 (8)
Høyde: Ivan Kristoffer Nilsen, IL i BUL 2.06 (4), Henrik
Holmberg, Vik IL 1.86 (8)
Stav: Per Magne Florvaag, Sandnes IL 5.21 (2), Eirik Dolve,
IL Fri 5.06 (5)
Lengde: Karsten Warholm, Dimna IL 7.44 (4), Jonas
Mögenburg, IL Tyrving 7.23 (7)
Tresteg: Vetle Utsi Onstad, IK Tjalve 15.73 (2), Jesper
Vestbø, IK Tjalve 14.92 (5)
Kule: Marcus Thomsen, IK Tjalve 18.03 (5), Sven Martin
Skagestad, IL Norna Salhus 17.50 (6)
4 x 200 m stafett: Karsten Warholm, Dimna IL, Jonathan
Tetteh Quarcoo, FIK Orion, Even Meinseth, Sørild FIK,
Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL 1.24.59 (1)

Sluttstilling menn:
Sverige: 146 poeng, Norge: 117 poeng, Finland: 111 poeng,
Danmark/Island 85 poeng

Kvinner:
60 m: Ezinne Okparaebo, IL i BUL 7.34 (1), Helene
 Rønningen, IL Tyrving 7.55 (6)
200m: Helene Rønningen, IL Tyrving 23.95 (3), Astrid
Mangen Cederkvist, SK Vidar 24.21 (5)
400 m: Emily Rose Norum, Steinkjer FIK 53.92 (2), Karoline
Daland, Sørild 55.72 (8)
800 m: Hedda Hynne, Strindheim IL 2.01.82 (2), Caroline
Fleischer, Ski IL 2.11.57 (7)
1500 m: Camilla Ziesler, Sandnes IL 4.32.87 (4), Ida
 Fillingsnes, Herkules Friidrett 4.41.11 (7)
3000 m: Live Solheimdal, Steinkjer FIK 9.56.86 (6), Anniken
Amos Ruud, Strindheim IL 10.14.85 (8)
60 m hekk: Kristi Strømmen Kjerpeset, Florø T&IF 8.63 (6),
Renate Grimstad, Dimna IL 8.78 (7)
Høyde: Katarina Mögenburg, IL Tyrving 1.85 (2), Caroline
Fleischer, Ski IL 1.75 (6)
Stav: Lene Retzius, IL i BUL 4.30 (4), Cathrine Larsåsen, IL i
BUL 3.72 (6)

Lengde: Nadia Akpana Assa, IL i BUL 6.30 (4), Margrethe
Renstrøm, IK Tjalve 5.99 (6)
Tresteg: Monika Benserud, IL Gneist 12.43 (6), Chiamaka
Okparaebo, IL i BUL 12.43 (7)
Kule: Kristin Sundsteigen, Ask Friidrett 14.91 (4), Matilde
Roe, IL Fri 13.40 (8)
4 x 200 m stafett: Ezinne Okparaebo, IL i BUL, Astrid
Mangen Cederkvist, SK Vidar, Emily Rose Norum, Steinkjer
FIK, Tonje Fjellet Kristiansen, FIK Orion 1.35.60 (1)

Sluttstilling kvinner:
Sverige: 155 poeng, Danmark/Island: 103.5 poeng, Finland:
101.5 poeng, Norge 100 poeng

European Winter Throwing, Arad, Romania
Sigrid Borge, Osterøy IL, spyd 59.33 (1), Beatrice Nedberge
Llano, Laksevåg T&IL, slegge 58.48 (9), Thor Olav Rosvold,
IK Tjalve diskos – 6 døde kast

VM innendørs, Portland , USA
Hedda Hynne, Strindheim IL 800 m 2.03.96  9. plass

VM halvmaraton, Cardiff, England
Asbjørn Ellefsen Persen, IK Tjalve 1.04.32 31.plass

IAAF Race Walking, Roma, Italia
Håvard Haukenes, IL Gular 1.23.15 (38.plass), Erik Tysse, IL
Norna Salhus – brøt 

Nordic 10000 Challenge, Allerød, Danmark
Kristian Tjørnhom, Kristiansand Løpeklubb – brøt, Per Svela,
IL Gular 30.37.17 nr. 8, Eli Anne Dvergsdal, IL Gular, stilte
ikke

European Champion Clubs Cup Track & field, Leiria,
Portugal
IK Tjalve stilte herrelag og ble nr. 4 i gruppe B.

Nordisk mesterskap mangekamp, Huddinge Sverige
Menn U20
Toralv Opsal, Dimna IL nr. 5 med 6027 poeng
Menn U18
Sondre Guttormsen, Ski IL nr. 7 med 6191 poeng, Gjert
Sjursen, IL Gneist nr. 8 med 5930 poeng
Kvinner U23
Frida Thorsås, Urædd Friidrett nr. 2 med 5337 poeng,
Caroline Fleischer, Ski IL nr. 3 med 5160 poeng
Kvinner U20
Amanda Grefstad Frøynes, Sem IF nr. 2 med 5321 poeng
Kvinner U18
Ida Eikeng, Urædd Friidrett nr. 7 med 5038 poeng, Sigrid
Kleive, Ålesund FIK nr. 8 med 4874 poeng, Solveig
Hernandez Vråle, IF Sturla nr. 9 med 4741 poeng

EM funksjonshemmede, Grossetto, Italia
Vegard Nilsen, IK Tjalve 100 m 11.90 9. plass 200 m 24.32
10.plass, Martin Smedstad, SK Vidar spyd 32.47 11. plass,
Hanne Vadseth, SK Vidar spyd 21.77 3. plass, Stephan Hem,
IL Runar 35.94 7. plass, Anna Dalhaug, Sandefjord TIF 100
m 18.82 4. plass,. Ann Selda Deliler, Sandefjord TIF 100
21.27 6. plass, Runar Steinstad, IL Runar spyd 50.34 3. plass
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VM døve, Stara Zagora, Bulgaria
Trude Raad, Gloppen FIL nr. 1 slegge med 62.62 m

EM Amsterdam, Nederland
Ezinne Okparaebo, IL i BUL, 100 m forsøk 11.45 nr. 9,
semifinale 11.44 nr. 10 utslått
Benedicte Hauge, IK Tjalve 400 m, forsøk 53.13, semifinale
54.50 utslått nr. 24
Hedda Hynne, Strindheim IL 800 m, 2.01.85 i forsøk,
semifinale 2.01.57, finale 2.00.94 nr.7
Yngvild Elvemo, SK Vidar 800 m, 2.05.96 utslått i forsøket
Trine Mjåland, Kristiansand IF 800 m, 2.03.13 i forsøket,
semifinale 2.01.73 utslått
Ingvill Måkestad Bovim, IK Tjalve 1500 m 4.11.54 i forsøk,
finale 4.34.15 4.plass
Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve 10000 m 31.23.45
3.plass
Isabelle Pedersen, IL i BUL, 100 m hekk forsøk 13.07,
semifinale 13.20 utslått nr. 17
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving, 400 m hekk forsøk 56.98,
semifinale 55.79 nr. 4, finale 56.24 nr. 6
Ingeborg Løvnes, SK Vidar 3000 m hinder 9.47.50 nr. 15
 forsøk, finale 9.45.75 nr. 11
Runa Skrove Falch, SK Vidar halvmaraton 1.19.11 nr. 75
Marthe Katrine Myhre, Gjøvik FIK, halvmaraton 1.19.38
nr. 78
Kristine Helle, IK Tjalve, halvmaraton 1.17.50 nr. 68
Veronika Brennhovd Blom, SK Vidar, halvmaraton 1.17.45
nr. 64
Eli Anne Dvergsdal, IL Gular, halvmaraton 1.18.29 nr. 73
Katarina Mögenburg, IL Tyrving, høyde 1.85, 18.plass
Nadia Akpana Assa, IL i BUL, lengde 6.48 i forsøk, finale
6.51 nr. 8
Sigrid Borge, Osterøy IL, spyd 56.30 nr. 19
4 x 100 m stafett: Helene Rønningen IL Tyring , Ida Bakke
Hansen, Sandnes IL, Astrid Mangen Cederkvist, SK Vidar,
Ezinne Okparaebo, IL i BUL, disket
4 x 400 m stafett: Sara Dorthea Jensen, Sørild FIK, Line
Kloster, SK Vidar, Ida Bakke Hansen, Sandnes IL, Benedicte
Hauge, IK Tjalve 3.31.73 nr. 12
Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL, 200 m, ikke forsøk da han
var blant de 12 beste. Semifinale 20.92 utslått nr. 15
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL 1500 m 3.39.66 nr. 2, finale
3.3.47.18 nr. 3, og 5000 m 13.40.86 nr. 4
Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL 1500 m 3.40.23 nr. 6, finale,
3.46.65 nr. 1
Snorre Holtan Løken, IK Tjalve, 1500 m 3.42.97 utslått i
 forsøket nr. 17
Sindre Buraas, Ready, 5000 m 14.26.05 nr. 18
Vladimir Vukicevic, SK Vidar 110 m hekk 13.76 i forsøk,
13.54 i finale nr. 14
Karsten Warholm, Dimna IL, 400 m hekk, direkte til
semifinale 48.84, finale 49.82 nr. 6
Øyvind Strømmen Kjerpeset, Florø T&IF, 400 m hekk, 51.05
og utslått i forsøket nr. 11
Tom Erling Kårbø, Stord IL, 3000 m hinder, 8.42.72 utslått i
forsøket nr. 16
Bjørnar Ustad Kristensen, Sandnes IL, 3000 m hinder,
8.54.73 utslått i forsøket nr. 20
Asbjørn Ellefsen Persen, IK Tjalve, halvmaraton 1.05.56
nr. 30
Hans Kristian Fløystad, IK Tjalve, halvmaraton 1.08.55 nr. 68

Ørjan Grønnevig, Stavanger FIK, halvmaraton 1.18.12 nr. 84
Marius Vedvik, IL Gular, halvmaraton 1.06.29 nr. 37
Eirik Gramstad, SK Vidar, halvmaraton 1.09.55 nr. 75
Jonas Lurås Hammer, Lørenskog FIL, halvmaraton 1.08.06
nr. 60
Eirik Greibrokk Dolve, Fana IL stav 5.15 og utslått nr. 24
Sven Martin Skagestad, IL Norna Salhus, diskos 62.04 utslått
i kvalifisering nr. 16
Eivind Henriksen, IK Tjalve, slegge 71.93 utslått i
kvalifisering nr. 16
Lars Vikan Rise, Nidelv IL, mangekamp brøt
Martin Roe, IL Fri, mangekamp 7795 poeng nr. 11
4x100 m stafett: Jonas Halonen, IL Tyrving, Jonathan Tetteh
Quarcoo, FIK Orion, Håkon Morken, Lillehammer IF,
Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL 39.35 nr. 10
4 x 400 m stafett: Karsten Warholm, Dimna IL, Mauritz
 Kåshagen, Moelven IL, Torbjørn Lysne, IL Gular, Josh-Kevin
Ramirez Talm, IL Norna Salhus 3.10.76 nr. 16

EM U18 Tbilisi, Georgia
Kvinner
Ingvild Meinseth, Sørild FIK, 100m 11.68 forsøk, 11.79
semifinale, 11.86 finale nr. 5
Live Haugstad Hilton, Bergens TF, 100 m 11.90 forsøk, 12.07
semifinale og utslått, nr. 16, 200 m 24.84 i forsøk, 24.74 i
semifinale og utslått, nr. 17
Tonje Fjellet Kristiansen, FIK Orion, 200 m 24.79 i forsøk,
25.25 i semifinale og utslått, nr. 23 
Josefine Tomine Eriksen, Larvik T&IF, 400 m 56.58 i forsøk,
56.08 i semifinale, 55.26 i finale, nr. 5
June Sæbøe Tveit, IL Norna-Salhus, 400m  56.78 i forsøk,
57.81 i semifinale og utslått, nr. 15
Malin Edland, Larvik T&IF, 800m 2.13.92 i forsøket, brøt i
semifinalen
Camilla Ziesler, Sandnes IL, 1500 m 4.38.66 nr. 11
Christine Næss, Asker Skiklubb, 3000m 10.00.52 nr. 10
Stine Wangberg, Varteig IL, 3000m  9.26.55 nr. 2
Ida Eikeng, Urædd Friidrett, 100 m hekk 13.59 i forsøk,
13.74 i semifinale, 13.65 i finale nr. 4
Karoline Daland, Sørild FIK, 400m hekk 61.78 i forsøk,
59.72 i seminfinale, 59.23 i finale nr. 5
Vår Aasheim, Ullensaker/Kisa IL, 400m hekk 62.92 i forsøk
og utslått nr. 20
Birgitte Kjuus, Raumnes & Årnes IL, stav 3.85 i
kvalifisering, 3.70 i finale nr. 9
Arianne Duarte Morais, IL i BUL, spyd 57.51 i kvalfisering,
60.89 i finale nr. 1
Solveig Hernandez Vråle, IF Sturla, sjukamp 4899 poeng nr.
22
Sigrid Kleive, Ålesund FIK, sjukamp 4975 poeng nr. 21
Medley stafett: Ida Eikeng, Urædd Friidrett, Ingvill Meinseth,
Sørild FIK, Karoline Daland, Sørild FIK, Solveig Hernandez
Vråle, IF Sturla 2.12.10 i forsøk, disket i finale.
Menn
Filip Bøe, Fana IL, 100m 10.85 forsøk, 10.84 semifinale nr.
10, 200m 22.14 i forsøk, 21.64 i semifinalen og utslått nr. 9
Fredrik Øvereng, Overhalla IL, 200 m 22.53 i forsøket, 22.15
i semifinalen og utslått nr. 17 totalt
Didrik Hexeberg Warlo, IL Tyrving, 800m, 1.58.49, 25.plas
Sondre Juven, Nesbyen IL, 1500m 4.06.60 utslått i forsøk,
18. plass
Petter Myhr, FIK Orion, 3000m 8.47.01 utslått, 13. plass,

35



2000 m hinder 6.05.93, 19. plass
Marcus Moen, Ullensaker/Kisa IL, 110m hekk , 13.90 i
 forsøket, 14.18 i semifinalen og utslått, 10.plass 
Gjert Høie Sjursen, IL Gneist, 110m hekk 14.58 i forsøket og
utslått 27. plass
Martin Berntzen Engevik, Nittedal IL, 2000m hinder 6.41.04,
33. plass
Sondre Guttormsen, Ski IL, stav 4.80 i forsøket og 5.05 i
finalen nr. 3 
Erlend Bolstad Raa, Fana IL, tresteg 14.21 i forsøket og
 utslått, 14. plass
Myron Weinberg, Kristiansands IF, spyd 48.72 i kvalifisering
og utslått, 20. plass
Torkel Andreassen Bjørbæk, Bodø FIK, diskos 53.66 i
kvalifisering, 51.80 i finale, 12. plass

VM U20, Bydgoszcz, Polen
Helene Rønningen, IL Tyrving 100 m 11.69 i forsøket, 11.69 i
semifinalen og utslått, 15.plass, 200 m 23.92 i forsøket og
24.04 i semifinalen og utslått, 18. plass
Vilde Aasmo, Sandnes IL, 100 m 11.71 i forsøket, 11.89 i
semifinalen og utslått, 23. plass
Amalie Sæten, Kristiansands IF 800 m 2.09.67 og utslått i
forsøket, 25. plass
Kristi Strømmen Kjerpeset, Florø T&IF 100 m hekk, 13.73 i
forsøket, 14.01 i semifinalen og utslått, 22.plass
Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg T&IL slegge 63.60 i
kvalifisering, 64.33 nr. 1
Stella Weinberg, Kristiansands IF, spyd, 48.29 i kvalifisering
utslått, 23. plass
Amanda Grefstad Frøynes, Sem IF 7-kamp nr. 11 med 5493
poeng
Mathias Hove Johansen, IL Skjalg 200 m, forsøk 21.00,
21.19 i semifinalen og utslått nr. 13
Markus Einan, Ullensaker/Kisa IL 800 m 1.53.61 utslått i for-
søket, 30.plass
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL, 3.46.53 i forsøk, 3.51.09
nr. 9 i finalen
Joakim Sødal, Kyrksæterøra IL, 10000 m brøt
Thomas Byrkjeland, IK Tjalve 3000 m hinder, 9.01.17 utslått
18.plass
Marcus Thomsen, IK Tjalve, kule 19.34 i kvalifisering, 19.39
i finale nr. 9
Thomas Mardal, Sandane T&IL, diskos 55.82 utslått i
kvalifisering, 22.plass
Toralv Opsal, Dimna IL, 10 kamp 7815 poeng og 5.plass

OL Rio de Janeiro, Brasil
Jaysuma Saidy Ndure, IL i BUL 200 m, 20.78 og utslått i
 forsøk, 57.plass
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL 1500 m, 3.38.50 i forsøket,
3.42.51 i semifinale og utslått, 20. plass
Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL 1500 m, disket i forsøket
Karsten Warholm, Dimna IL 400 m hekk, forsøk 48.49,
semifinale 48.81 nr. 9 og utslått
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar maraton 2.14.17 nr. 19
Erik Tysse, IL Norna Salhus 20 km kappgang 1.26.06 nr. 48
Håvard Haukenes, IL Gular 50 km kappgang 3.46.33 nr. 7
Sven Martin Skagestad, IL Norna Salhus diskos, 62.45 i
kvalifisering nr. 13
Ezinne Okparaebo, IL i BUL 100 m, forsøk 11.43 og utslått,
28.plass

Hedda Hynne, Strindheim IL 800 m, 2.01.64 utslått i for-
søket, 38. plass
Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve 5000 m, 15.17.83 og
videre fra forsøk, finale 14.57.33  nr. 7, 10000 m 31.14.07
nr. 9
Isabelle Pedersen, IL i BUL 100 m hekk, 12.86 i forsøk,
12.88 i semifinale og utslått nr. 10
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving 400 m hekk, forsøk 56.75
og utslått, 28. plass
Ingeborg Løvnes, SK Vidar 3000 m hinder, 9.44.85 utslått i
forsøk, 23. plass
Tonje Angelsen, IK Tjalve høyde, 1.80 i kvalifisering og
 utslått, 32. plass

Nordisk juniorlandskamp U20, Hafnarfjördur, Island
Kvinner:
100 m: Helene Rønningen, IL Tyrving 11.80 (1), Ingvild
Meinseth, Sørild FIK 11.91 (2)
200 m: Helene Rønningen, IL Tyrving 24.61 (1), Ingvild
Meinseth, Sørild FIK 24.66 (2)
400 m: Karoline Daland, Sørild FIK 55.10 (1), Josefine
Tomine Eriksen, Larvik T&IF 56.05 (3)
800 m: Amalie Sæten, Kristiansands IF 2.09.07 (2), Camilla
Ziesler, Sandnes IL 2.13.10 (6)
1500 m: Camilla Ziesler, Sandnes IL 4.31.96 (4), Stine
 Wangberg, Varteig IL 4.29.27 (2)
3000 m: Stine Wangberg, Varteig IL 9.25.89 (1), Christine
Næss, Asker Skiklubb 9.53.58 (3)
100 m hekk: Ida Eikeng, Urædd Friidrett 14.42 (2), Kristi
Strømmen Kjerpeset, Florø T&IF 14.43 (3)
400 m hekk: Solveig Vråle, IF Sturla 62.35 (7), Nora
Kollerød Wold, Fredrikstad IF 62.18 (5)
3000 m hinder: Clara Sangnes Wågan, Namsen FIF 11.22.98
(2), Emilie Fossumstuen Grøterud, Moelven IL 11.29.27 (3)
4x100 m st.: Helene Rønningen, IL Tyrving, Ida Eikeng,
Urædd Friidrett, Ingvild Meinseth, Sørild FIK, Kristi
Strømmen Kjerpeset, Florø T&IF 57.45 (5)
4 x 400 m st.: Solveig Hernandez Vråle, IF Sturla, Josefine
Tomine Eriksen, Larvik T&IF, Amalie Sæten, Kristiansands
IF, Karoline Daland, Sørild FIK 3.46.68 (1)
Lengde: Amanda Marie Grefstad Frøynes, Sem IF 5.47 (7),
Sigrid Kleive, Ålesund FIK 5.44 (8)
Høyde: Thea Leirfall Bremseth, Sjørdal FIK 1.70 (5), Tonje
Nedberg, IL Sandvin 1.65 (7)
Tresteg: Anna Eikebrokk, IL Tyrving 12.10 (6), Mari
Sellevåg Aarø, IL Norna Salhus 12.22 (5)
Stav: Birgitte Kjuus, Raumnes & Årnes IL 3.60 (4), Karoline
Wea Johansen, Ski IL 3.60 (6)
Kule: Elise Gravningen, IL Sandvin 13.46 (5), Linn Louise
W. Kvaale, IK Tjalve 12.02 (7)
Diskos: Linn Louise W. Kvaale, IK Tjalve 35.50 (8), Berit
Stunes Isene, IF Sturla 42.49 (5)
Slegge: Beatrice Nedberg Llano, Laksevåg T&IL 64.85 (1),
Vilde Emilie Ingvaldsen, IL Norna Salhus 49.43 (6)
Spyd:. Arianne Duarte Morais, IL i BUL 48.01 (2), Mali
Vollan Marstad, Stjørdal FIK 44.58 (5)

Menn:
100 m: Mathias Hove Johansen, IL Skjalg 10.88 (3), Filip
Bøe, Fana IL 10.95 (4)
200 m: Mathias Hove Johansen, ILSkjalg 21.88 (2), Filip
Bøe, Fana IL 22.10 (5)
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400 m: Emanuel Quarcoo, FIK Orion 49.86 (5), Muhammed
Dodou Jatta, IK Tjalve 49.75 (4)
800 m: Markus Einan, Ullensaker/Kisa IL 1.49.38 (2), Henrik
Irgens Gravdal, IL Gneist 1.59.89 (8)
1500 m: Mats Hauge, Haugesund IL 4.10.41 (2), Henrik
Irgens Gravdal, IL Gneist 4.11.51 (4)
5000 m: Jens Larsen Åstveit, IL Gneist 15.10.88 (2), Thomas
Byrkjeland, IK Tjalve 15.11.00 (3)
110 m hekk: Marcus Moen, Ullensaker/Kisa IL 14.66 (3),
Markus Nikolai Berner, IL Tyrving 15.44 (7)
400 m hekk: Toralv Opsal, Dimna IL 54.57 (3), Markus
Nikolai Berner, IL Tyrving 54.40 (2)
3000 m hinder: Thomas Byrkjeland, IK Tjalve 9.23.80,
Vincent Sondre Førde, Gloppen FIL 9.31.64 (4)
4 x 100 m st.: Mathias Hove Johansen, IL Skjalg, Filip Bøe
Fana IL, Marcus Moen Ullensaker/Kisa IL, Pål H. Lillefosse,
IL Gneist. Disket
4 x 400 m st: Toralv Opsal, Dimna IL, Emanuel Quarcoo,
FIK Orion, Markus Nikolai Berner IL Tyrving, Markus
Einan, Ullensaker/Kisa IL 3.18.50 (2)
Lengde: Erik Lund, IL i BUL 7.26 (3), Toralv Opsal, Dimna
IL 5.34 (8)
Høyde: Storm Koksvik, Grue IL 2.00 (2), Erlend Bolstad
Raa, Fana IL 2.00 (5)
Stav: Sondre Guttormsen, Ski IL 5.00 (3), Pål Haugen
Lillefosse, IL Gneist 4.60 (4)
Tresteg: Erik Lund, IL i BUL 14.66 (2), Erlend Bolstad Raa,
Fana IL 13.96 (6)
Kule: Marcus Thomsen, IK Tjalve 19.04 (2), Thomas Mardal,
Gloppen FIL 16.99 (5)
Diskos: Thomas Mardal, Gloppen FIL 58.68 (2), Marcus
Thomsen, IK Tjalve 50.29 (6)
Slegge: Martin Kornerud, IF Sturla 57.02 (4), Thomas
Mardal, Gloppen FIL 67.74 (3)
Spyd: Jarl Bernhard Bjørklund, Halden IL 60.11 (7), Sondre
Høyland, IL Tyrving 62.01 (4)

Totalt:
Kvinner: Finland: 204 poeng, Norge: 181 poeng, Sverige:
173 poeng, Danmark/Island 98 poeng

Menn: Finland: 200 poeng, Norge: 181.5 poeng, Sverige:
179.5 poeng, Danmark/Island: 96 poeng

Nordisk Baltisk U23, Espoo, Finland
Menn:
100 m: Jonathan Tetteh Quarcoo, FIK Orion  10.33 (3), Jonas
Halonen, IL Tyrving 10.33 (3)
200 m: Jonathan Tetteh Quarcoo, FIK Orion  20.94 (2), Jonas
Halonen, IL Tyrving 21.26 (3)
800 m: Sigurd Blom Breivik, Ullensaker/Kisa IL 1.52.27 (4)
1500 m: Snorre Holtan Løken, IK Tjalve 3.48.36 (1)
5000 m: Sigurd Ruud Skjeseth, FIK Orion 14.34.00 (1)
400m hekk: Joachim Sandberg, Sandnes IL 53.22 (5)
Høyde: Sindre Gelius Eikje, Haugesund IL 2.03 (4)
Stav: Eirik Dolve, Fana IL 5.35 (1)
Lengde: Ingar Kiplesund, Trondheim Friidrett 7.56 (5)
Kule: Ola Stunes Isene, IF Sturla 16.85 (5)
Diskos: Ola Stunes Isene, IF Sturla 60.66 (2), Thor Olav
 Rosvold, IK Tjalve, ikke resultat
Slegge: Jon Nerdal, IL Norna Salhus, 56.70 (7), Evald Osnes
Devik, Gloppen FIL 61.63 (4)

Spyd: Gardar Johann Fridriksson, IL Norna Salhus 64.73 (6)
4x100m staf: Jonas Halonen, IL Tyrving, Jonathan Tetteh
Quarcoo, FIK Orion, Amund Høie Sjursen, IL Gneist,
Joachim Sandberg, Sandnes IL 40.15 (2)

Kvinner:
100 m: Astrid Mangen Cederkvist, SK Vidar 11.86 (3)
200 m: Astrid Mangen Cederkvist, SK Vidar 24.02 (4)
200 m: Christine Bjelland Jensen, IL Gular 24.38 (5)
400 m: Sara Dorthea Jensen, Sørild FIK 53.79 (1)
800m: Emily Rose Norum, Steinkjer FIK 2.07.05 (1)
100 m hekk: Agathe Holtan Wathne, Sandnes IL 13.74 (5)
400 m hekk: Emily Rose Norum, Steinkjer FIK 58.70 (3)
Høyde: Anne Engen Andersen, Frol IL 1.76 (2), Caroline
Fleischer, Ski IL 1.70 (4)
Stav: Lene Retzius, IL i BUL 4.15 (2)
Tresteg: Monika Benserud, IL Gneist 12.73 (1)
Kule: Camilla Rønning, Nittedal IL 12.92 (5)
Diskos: Matilde Roe, IL Fri 45.81 (6)
Spyd: Sigrid Borge, Osterøy IL 56.46 (3), Emilie Ingerø,
Halden IL 49.82 (5)
4x100m stafett: Agathe Holtan Wathne, Sandnes IL, Astrid
Mangen Cederkvist, SK Vidar, Emily Rose Norum, Steinkjer
FIK, Sara Dorthea Jensen Sørild FIK, 45.97 (3)
4x400m m stafett: Agathe Holtan Wathne, Sandnes IL, Emily
Rose Norum, Steinkjer FIK, Christine Bjelland Jensen, IL
Gular, Sara Dorthea Jensen, Sørild FIK, 3.37.67 (1)

Paralympics OL Rio de Janeiro, Brasil
Runar Steinstad, IL Runar spyd 50.78 nr. 11 (klasse F44)
Ida Yessica Nesse, IL Tyrving diskos 27.08 (klasse F44)

VM motbakkeløp Sapareva Banya, Bulgaria
Menn junior: Stian Øvergaard Aarvik, IL Gneist nr. 8
Menn senior: Torstein Tengsareid, Egersunds IK nr. 15
Kvinner senior: Hanne Mjøen Maridal, Lillehammer IF nr.
34, Anita Iversen Lilleskare, BFG Bergen Løpeklubb nr. 38

Nordisk mesterskap kappgang, Fredrikstad
Menn U18: Tobias Lømo, IK Tjalve (5 km) 24.59.14 nr. 3
Menn U23: Fredrik Vaeng Røtnes, IL i BUL Tromsø (20 km)
1.28.17 nr. 2
Kvinner U18: Lisa Måren Løseth, IL Høyang (5 km) 27.39.35
nr. 4, Vilde Lundin, IL i BUL Tromsø (5 km) 26.58.86 nr. 3
Kvinner U20: Fride Møller Flatin, Dimna IL (5 km) 27.13.50
nr.3
Kvinner U23: Josefin Greiff, Tønsberg FIK (10 km) 1.00.21
nr. 3

EM IAU 24 timers, Albi, Frankrike
Joar Flynn Jensen, Ski IL 58. plass 193.456 km, Gjermund
Sørstad, IF Sturla 28.plass 217.585 km, Bjørn Tore Kronen
Taranger, FIK BFG Fana 10.plass 247.058 km, Lars Christen
Dørum, Spiridon LLL 80.plass 133.793 km, Therese Falk,
Romerike Ultraløpsklubb 4 plass 228.323 km, Cecilie Holm-
gren, Romerike Ultraløpsklubb 30.plass 201.245 km, Hilde
Johansen, Romerike Ultraløpsklubb 27.plass 204.040 km

VM i terrengultraløp, Braga, Portugal
Hilde Aders, Troms Løpeklubb 12. plass 10.52.36, Kathrine
Kvernmo, Bardu IL, brøt, Malene Blikken Haukøy, 
IL Høyang, brøt
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Erik Haugsnes, IL Pioner 23. plass 9.35.38, Lars Erik
Skjervheim, Voss IL 12. plass 9.11.44, Tom Erik Halvorsen,
GTI FIK 26. plass 9.43.33, Torbjørn Ludvigsen, Varegg
 Fleridrett 49. plass 10.32.37

Nordisk mesterskap terrengløp, Kristiansand
Menn senior:
Ørjan Grønnevig, Stavanger FIK nr. 1, Marius Vedvik, IL
Gular nr. 3, Hans Kristian Fløystad, IK Tjalve nr. 5, Tom
 Erling Kårbø, Stord IL nr. 7, Eirik Gramstad, SK Vidar nr. 11,
Bjørnar Lillefosse, IL Gular nr. 16, Sigurd Ruud Skjeseth,
FIK Orion nr. 23, Vegard Ølstad, Ren-Eng FIK, DNF
Laget 1.plass sammenlagt

Menn junior:
Stian Øvergaard Aarvik, IL Gneist nr. 2, Simen Halle
Haugen, IL Runar nr. 3, Birk Nagell Skogland, Haugesund
Triathlonklubb nr. 8
Laget 2. plass sammenlagt

Kvinner senior:
Lene Selen, Strindheim IL nr. 6, Maria Wågan, Namdal
Løpeklubb nr. 7, Anne Nevin, Strindheim IL nr. 9
Laget 2. plass sammenlagt

Kvinner junior:
Christine Næss, Asker Skiklubb nr. 1, Stine Wangberg,
Varteig IL nr. 2, Mariann Roe, IL Skarphedin nr. 3
Laget 1. plass sammenlagt

VM 100 km, Los Alcazares, Spania
Didrik Hermansen, Romerike Ultraløperklubb 15.plass
6.45.43, Jarle Risa, Undheim IL 21.plass 6.54.34, John Henry
Strupstad, FIK Ren-Eng 26.plass 6.58.48, Svein Ove Risa,
Undheim IL 32.plass 7.07.45, Bjørn Tore Taranger, BFG
Bergen FIK 51.plas 7.35.3, Erik Bergersen, Kristiansand
Løpeklubb 61.plass 7.44.45
Laget ble nr. 4 sammenlagt
Guro Skjeggerud, Romerike Ultraløperklubb 23.plass
8.20.08, Edna Leikvoll, BFG Bergen FIK 37.plass 9.12.57

EM terrengløp, Chia, Italia
Kvinner junior:
Stine Wangberg, Varteig IL 12. plass, Christine Næss, Asker
Skiklubb 41. plass

Kvinner senior:
Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve 3.plass

Menn junior:
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL 1.plass

Menn senior:
Sondre Nordstad Moen, SK Vidar 13. plass, Marius Vedvik,
IL Gular 34. plass, Tom Erling Kårbø, IL Stord 35. plass,
Ørjan Grønnevig, Stavanger FIK 71. plass

Dette er rekordene som er satt i tingperioden.
Det er registrert 117 nye rekorder (66 utendørs og 51
innendørs) i tingperioden mot 73 i 2013-2014, 75 i 2011-
2012, 102 i 2009-2010, 97 i 2007-2008, 54 2005-2006, 23 i
2003-2004 og 34 i 2001-2002.

Utendørs:
Menn senior:
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m 46.10, Kristiansand
31.08.16
Vladimir Vukicevic, SK Vidar, 110m hekk 13.54,
 Amsterdam, NED 09.07.16
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m hekk 49.62, Florø
04.06.16
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m hekk 49.45, Göteborg,
SWE 01.07.16
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m hekk 48.84, Amsterdam,
NED 07.07.16
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m hekk 48.49, Rio de
Janeiro, BRA 15.08.16

Kvinner senior:
Karoline B. Grøvdal, IK Tjalve, 1 mile 4:26.23, Oslo/Bi
09.06.16
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving, 400m hekk 55.79,
 Amsterdam, NED 09.07.16
Sandnes IL 4x100m stafett 45.64, Trondheim 22.05.16
(Vilde Aasmo-Ida Bakke Hansen-Agathe Holtan Wathne-
Natalie Johnsen)
Sandnes IL 4x100m stafett 45.60, Trondheim 22.05.16
(Vilde Aasmo-Ida Bakke Hansen-Agathe Holtan Wathne-
Natalie Johnsen)
Norge 4x100m stafett 43.94, Cheboksary, RUS 20.06.15
(Isabelle Pedersen-Ida Bakke Hansen-Elisabeth Slettum-
Ezinne Okparaebo)
Norge, 4x400m stafett 3:31.73, Amsterdam, NED 09.07.16
(Benedikte Hauge-Sara Dorthea Jensen-Ida Bakke Hansen-
Line Kloster)
SK Vidar 1000m stafett 2:08.00, Ravnanger 31.07.16
(Karin Busch-Astrid Mangen Cederkvist-Line Kloster-
Yngvild Elvemo)

Menn junior 22:
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m 46.23, Oslo/Bi 11.06.15
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m 46.10, Kristiansand
31.08.16
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m hekk 49.62, Florø
04.06.16
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m hekk 49.45, Göteborg,
SWE 01.07.16
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m hekk 48.84, Amsterdam,
NED 07.07.16
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m hekk 48.49, Rio de
Janeiro, BRA 15.08.16
Eirik Greibrokk Dolve, IL Fri, Stav 5.45, Cheboksary, RUS
21.06.15
Eirik Greibrokk Dolve, IL Fri, Stav 5.50, Göteborg, SWE
03.07.15
Eirik Greibrokk Dolve, Fana IL, Stav 5.66, Praha, CZE
22.06.16
Sven Martin Skagestad, IL Norna-Salhus, Diskos 65.20,
 Wiesbaden, GER 15.05.16
Norge 4x100m stafett 40.04, Tallinn, EST 12.07.15
(Jonas Halonen-Joachim Sandberg-Håkon Morken-Salumu
Kashafali)
Norge 4x400m stafett 3:09.66, Tallinn, EST 12.07.15
(Joachim Sandberg-Simen Sigurdsen-Håkon Solli Henriksen-
Torbjørn Fossum Heldal)
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IL Norna-Salhus, 1000m stafett 1:53.71, Haugesund 02.08.15
(Samuel Gyedu-Salumu Kashafali-Sebastian Salas Guillen
Perez-Josh-Kevin Ramirez Talm)

Kvinner junior 22:
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving, 200m 23.41, Seattle, USA
07.05.16
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving, 400m 52.85, Oslo/Bi
24.06.16
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving, 400m hekk 56.60, Tallinn,
EST 11.07.15
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving, 400m hekk 56.36, Tallinn,
EST 12.07.15
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving, 400m hekk 55.79, Amster-
dam, NED 09.07.16
Nadia Akpana Assa, IL i BUL, Lengde 6.48, Tallinn, EST
11.07.15
Nadia Akpana Assa, IL i BUL, Lengde 6.53, København,
DEN 18.06.16
Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL, Slegge 64.40,
 Cheboksary, RUS 21.06.15
Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL, Slegge 66.15,
 Eskilstuna, SWE 17.07.15
Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL, Slegge 67.05,
Haugesund 02.08.15
Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL, Slegge 67.86, Fana
10.07.16
Sigrid Borge, Osterøy IL, Spyd 59.33, Arad, ROM 12.03.16
Norge 4x400m stafett 3:38.39, Espoo, FIN 30.08.15
(Emily Rose Norum-Karoline Daland-Ingrid Linn Nordahl-
Sara Dorthea Jensen)
Norge 4x400m stafett 3:37.67, Espoo, FIN 21.8.16
(Agathe Holtan Wathne-Emily Rose Norum-Christine
 Bjelland Jensen-Sara Dorthea Jensen)

Menn junior 19:
Even Meinseth, Sørild FIK, 200m 21.07, Mannheim, GER
28.06.15
Even Meinseth, Sørild FIK, 200m 20.96, Byrkjelo 16.08.16
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m 46.23, Oslo/Bi 11.06.15
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m hekk 51.09, Haugesund
01.08.15
Marcus Thomsen, IK Tjalve, Kule (6) 19.47, Lloret de Mar,
ESP 29.03.16
Marcus Thomsen, IK Tjalve, Kule (6) 19.97, Heggedal
16.05.16
Marcus Thomsen, IK Tjalve, Kule (6) 20.03, Halle, GER
21.05.16
Marcus Thomsen, IK Tjalve, Kule (6) 20.23, Göteborg, SWE
02.07.16
Marcus Thomsen, IK Tjalve, Kule (7,26) 18.26, København,
DEN 10.09.16
Karsten Warholm, Dimna IL, 10-kamp (Jr) 7764 poeng,
 Eskilstuna, SWE 19.07.15
(10.53-7.66-12.19-2.00-48.72/13.84-39.30-4.30-45.82-
4:44,73)
Toralv Opsahl, Dimna IL, 10-kamp (Jr) 7815 poeng,
Bydgoszcz, POL 20.07.16
(11.30-7.11-13.73-1.98-49.17/14.66-43.08-4.70-50.30-
4:21.61)
Norge, 4x100 m stafett 40.46, Eskilstuna, SWE 19.07.15
(Sondre Kåstad-Even Meinseth-Jonathan Tetteh Quarcoo-

 Øystein Klareng)
Norge, 4x100m stafett 40.18, Espoo, FIN 29.08.15
(Sondre Kåstad-Even Meinseth-Jonathan Tetteh Quarcoo-
Karsten Warholm)

Kvinner junior 19:
Live Solheimdal, Steinkjer FIK, 10 000m 35:15.85, London,
GBR 16.05.15
Live Solheimdal, Steinkjer FIK, 10 000m 34:49.88,
Haugesund 02.08.15
Lene Retzius, IL i BUL, Stav 4.15, Göteborg, SWE 05.07.15
Lene Retzius, IL i BUL, Stav 4.16, Byrkjelo 15.08.15
Lene Retzius, IL i BUL, Stav 4.17, Espoo, FIN 29.08.15
Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL, Slegge 63.93, Leira,
POR 15.03.15
Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL, Slegge 64.40,
 Cheboksary, RUS 21.06.15
Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL, Slegge 66.15,
 Eskilstuna, SWE 17.07.15
Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL, Slegge 67.05,
Haugesund 02.08.15
Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL, Slegge 67.86,
Bergen/Fa 10.07.16
Larvik T&IF, 4x400m stafett 3:47.17, Trondheim 22.05.16
(Malin Edland-Kaja Rolfsen-Synne Frydenlund-Josefine
 Tomine Eriksen)
Norge, 4x400m stafett 3:38.39, Espoo, FIN 30.08.15
(Emily Rose Norum-Karoline Daland-Ingrid Linn Nordahl-
Sara Dorthea Jensen)
Sørild FIK, 1000m stafett 2:11.65, Byrkjelo 16.08.15
(Line Myrestøl Johansson-Nathalie O. Johnsen-Ingvild
 Meinseth-Karoline Daland)

Innendørs:
Menn senior:
Mauritz Kåshagen, Moelven IL, 400m 46.88, Rud 30.01.16
Karsten Warholm, Dimna IL 400m 46.82, Steinkjer 26.02.16
Karsten Warholm, Dimna IL 400m 46.31, Rud 05.03.16
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL, 1500m 3:39.70, Praha, CZE
08.03.15
Vegard Ølstad, FIK Ren-Eng, 1 mile 4:01.55, Fayetteville,
USA 31.01.15
Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL, 3000m 7:45.54, Praha, CZE
07.03.15
Dimna IL, 4x200m stafett 1:27.66, Rud 06.03.16
(Karsten Warholm-Henrik Overvåg-Nicolas Masters Roppen-
Toralv Opsal)
Norge, 4 x 200m stafett 1:25.77, Rud 14.02.15
(Jonas A. Grønnhaug-Carl Emil Kåshagen-Håkon Morken-
Karsten Warholm)
Norge, 4 x 200m stafett 1:24.59, Växjö, SWE 13.02.16
(Karsten Warholm-Jonathan Tetteh Quarcoo-Even Meinseth-
Jaysuma Saidy Ndure)

Kvinner senior:
Ezinne Okparaebo, IL i BUL, 60m 7.10, Praha, CZE 08.03.15
Helene Rønningen, IL Tyrving, 200m 23.63, Rud 05.03.16
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving, 400m 52.73, Albuquerque,
USA 06.02.16
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving, 400m 52.52, Fayetteville,
USA 12.02.16
Hedda Hynne, Strindheim IL, 800m 2:02.76, Göteborg, SWE
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30.01.16
Hedda Hynne, Strindheim IL, 800m 2:01.82, Växjö, SWE
13.02.16
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving, 5-kamp 4425 poeng,
Birmingham, USA 11.03.16
(8.48-1.80-11.08-6.15-2:12.41)
IL Tyrving, 4 x 200m stafett 1:38.91, Rud 06.03.16
(Helene Rønningen-Christine Gloppestad-Mari Drabløs-
Heidi Hessan Næss)
Norge, 4 x 200m stafett 1:35.60, Växjö, SWE 13.02.16
(Ezinne Okparaebo-Astrid Mangen Cederkvist-Emily Rose
Norum-Tonje Fjellet Kristiansen)

Menn junior 22:
Karsten Warholm, Dimna IL, 200m 20.94, Ulsteinvik
30.01.16
Karsten Warholm, Dimna IL, 200m 20.92, Växjö, SWE
13.02.16
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m 46.82, Steinkjer 26.02.16
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m 46.31, Rud 05.03.16
Andreas Kramer, SK Vidar, 800m 1:47.85, Stockholm, SWE
17.02.16
Eirik Greibrokk Dolve, IL Fri, Stav 5.36, Göteborg SWE
17.01.15
Per Magne Florvaag, Sandnes IL, Stav 5.37, Oslo/NIH
19.01.15
Eirik Greibrokk Dolve, IL Fri, Stav 5.45, Rud 14.02.15
Per Magne Florvaag, Sandnes IL, Stav 5.45, Praha, CZE
06.03.15
Dimna IL, 4 x 200m stafett 1:27.66, Rud 06.03.16
(Karsten Warholm-Henrik Overvåg-Nicolas Roppen Masters-
Toralv Opsal)

Kvinner junior 22:
Helene Rønningen, IL Tyrving, 200m 23.63, Rud 05.03.16
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving, 400m 52.94, Birmingham,
USA 23.01.16
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving, 400m 52.73, Albuquerque,
USA 06.02.16

Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving, 400m 52.52, Fayetteville,
USA 12.02.16
Lene Retzius, IL i BUL, Stav 4.30, Växjö, SWE 13.02.16
Nadia Akpana Assa, IL i BUL, Lengde 6.36, Stockholm,
SWE 19.02.15
Nadia Akpana Assa, IL i BUL, Lengde 6.37, Rud 06.03.16
Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving, 5-kamp 4425 poeng,
Birmingham, USA 11.03.16
(8.48-1.80-11.08-6.15-2:12.41)

Menn junior 19:
Karsten Warholm, Dimna IL, 200m 21.05, Ulsteinvik
08.03.15
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m 47.29, Steinkjer 07.02.15
Karsten Warholm, Dimna IL, 400m 47.25, Rud 14.02.15
Andreas Kramer, SK Vidar, 800m 1:47.85, Stockholm, SWE
17.02.16
Karsten Warholm, Dimna IL, 60m hekk (Jr) 7.82, Ùlsteinvik
06.03.15
Sondre Guttormsen, Ski IL, Stav 5.20, Rud 25.08.16
Karsten Warholm, Dimna IL, Lengde 7.49, Ulsteinvik
08.03.15
Marcus Thomsen, IK Tjalve, Kule (6) 19.73, Rud 09.01.16
Marcus Thomsen, IK Tjalve, Kule (6) 19.93, Växjö, SWE
13.02.16
Marcus Thomsen, IK Tjalve, Kule (6) 20.30, Steinkjer
28.02.16
Marcus Thomsen, IK Tjalve, Kule (7,26) 18.03, Växjö, SWE
13.02.16
Marcus Thomsen, IK Tjalve, Kule (7,26) 18.29, Aarhus, DEN
30.12.16

Kvinner junior 19:
Helene Rønningen, IL Tyrving, 200m 23.63, Rud 05.03.16
Sara Dorthea Jensen, Bryne FIK, 400m 54.57, Steinkjer
15.02.15
Lene Retzius, IL i BUL, Stav 4.15, Steinkjer 07.02.15
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1.  Kontrollutvalget
Utvalget har i perioden bestått av Anne Merethe Moe Dahlen,
Stovnerkameratene (leder), Øivind Røraas, Moss IL og Arne
Skogsbakken, Søndre Land IL. Varamedlem har vært Hans Kr.
Sætrum, KFUM-kameratene 

Utvalget har hatt to arbeidsmøter i perioden.
Kontrollutvalgets viktigste oppgaver er å følge opp NFIFs

økonomi ved å se til at organisasjonens midler er anvendt i
henhold til lover og fattede vedtak og se til at forbundets interne
kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. Arbeidet baseres i høy
grad på mottatte styresaker og protokoller samt møter med
 administrasjonen og revisor.

Kontrollutvalget har avgitt sine kommentarer til NFIFs års-
regnskap foruten andre forhold utvalget har funnet grunn til å
ha en mening om.

2.  Lovutvalget
Lovutvalget har i perioden bestått av: Leder: Odd Bjørn Bratt,
Oppsal IF.

Medlemmer: Knut Alme, Oslo Politis IL Asgeir Thomassen,
IL Gular, Inger Brit Steinsland, Kristiansands IF, og Gunnheid
Eidissen Berg, IL Pioner.

Varamedlemmer: Anne Margrete Katteland, Drammen og
Omegn Rideklubb og Nils Kristen Wiig, Ullensaker/Kisa IL.

Ole Petter Sandvig, Administrasjonen har fungert som
 utvalgets sekretær/referent. 

Utvalget har i perioden avholdt 8 møter, foruten at det har
vært kontakt og utvekslet løpende informasjon både via e-mail
og telefon. Utvalgets leder har i tillegg hatt møter med både
Administrasjon og fungerende President.

Utvalgets medlemmer har deltatt i komplettering og jus-
tering av lover og bestemmelser i henhold til vedtak på siste
Friidrettsting.

Utvalget har i perioden sluttført arbeidet med tilpasning av
vårt lovverk til NIF`s nye basislovnorm. Dette arbeidet har
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II  Beretning tingvalgte utvalg

 utgjort en alt vesentlig del av utvalgets arbeide i perioden. I
særdeleshet må nevnes en av våre jurister, Anne Margrete
Katteland, for en formidabel innsats med implementeringen av
lovverket. I forbindelse med dette har utvalget hatt møte med
NIF’s Juridiske avdeling.

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  Asgeir Thomassen har deltatt i
NIF`s Lov- og Domsseminarer i den siste perioden.

Flere av utvalgets medlemmer har vært oppnevnt både som
Teknisk Delegert, medlem og leder av Juryer i både interna-
sjonale og nasjonale stevner og mesterskap.

Før 2015-tinget har utvalget i flere møter og samtaler be-
handlet og redigert de innkomne tingforslagene til NFIF`s Ting
2015.

Videre vil det alltid etter et Ting være et oppdaterings- og
redigerings-behov som vil kreve kompetanse, kapasitet og inn-
sats 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 med lem -
mer i utvalget. Mange av sakene som er meldt inn har hatt
relevans innenfor både Dommerutvalgets og Lovutvalgets om-
råder. 

En slik utvalgssammensetning vil medføre at Lovutvalget
vil være meget godt skodd også til fremtidige oppgaver og
regel- og lovmessige uttalelser. Videre er det også en styrke at
utvalget har hatt 2 medlemmer med juridisk kompetanse, ikke
minst i forhold til lov-fortolkninger. Utvalget er også svært for-
nøyd med den bistand og deltakelse fra utvalgets sekretær, Ole
Petter Sandvig, både i våre møter og som den som i stor grad
mottar de fleste henvendelser til Lovutvalget.



Årsresultatet Norges Friidrettsforbund 2016 og 2015.

Noter Budsjett Regnskap Noter Budsjett Regnskap

2016 2016 31.12.16 2015 2015 31.12.15

DRIFTSINNTEKTER

Overføringer fra NIF 8 200 000 8 275 554 9 050 000 8 524 676

Olympiatoppen 2 600 000 2 937 500 2 800 000 2 651 300

Samarbeidsavtaler 3 7 875 000 7 360 561 3 12 350 000 12 900 434

Regionstilskudd 2 450 000 2 497 497 2 100 000 2 443 954

Aktivitetsmidler 5 000 000 4 507 001 5 000 000 4 943 954

Spillemidler til utstyr 1 500 000 736 639 1 500 000 1 133 722

Lisens 6 850 000 7 487 463 6 000 000 7 337 284

Diverse inntekter 1 275 000 2 177 985 1 250 000 1 039 596

SUM DRIFTSINNTEKTER 35 750 000 35 980 200 40 050 000 40 974 920

DRIFTSKOSTNADER

Toppidrett/utvikling 3, 4 12 700 000 13 692 440 3, 4 14 900 000 14 962 853

Administrasjon/Personal 4, 9 5 770 000 4 459 374 4, 9 6 030 000 5 958 008

Informasjon 4 1 450 000 1 313 839 4 1 480 000 1 625 267

Regionstilskudd 2 450 000 2 497 497 2 100 000 2 443 954

Spillemidler til utstyr 1 500 000 736 639 1 500 000 1 133 722

Organisasjon 4 2 100 000 2 355 667 4 2 670 000 2 793 937

Barn/Ungd./Komp./Integr. 4 7 410 000 6 692 394 4 8 165 000 7 769 093

Lisens/Mosjon 4 3 075 000 2 701 818 4 3 540 000 3 633 542

Regionale midler lisens 1 430 000 1 414 241 1 400 000 1 406 718

Salg/Marked 3 565 000 684 961 3, 4 965 000 608 827

Tap på fordringer 2 365 928 2 12 802

Avskrivninger 5 7 982 5 7 982

SUM DRIFTSKOSTNADER 38 450 000 36 922 780 42 750 000 42 356 705

DRIFTSRESULTAT -2 700 000 -942 580 -2 700 000 -1 381 785

Netto finansinntekter 8 700 000 367 775 8 700 000 636 862

ÅRSRESULTAT -2 000 000 -574 805 -2 000 000 -744 923
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III  Regnskap
Årsregnskap 2016 og 2015



EIENDELER Noter pr. 31.12.16 Noter pr. 31.12.15

2016 2015

Anleggsmidler

Maskiner/inventar 5 15 966 5 23 948

Sum anleggsmidler 15 966 23 948

Omløpsmidler

Varelager 134 541 61 837

Kundefordringer 2 3 851 123 2 3 926 573

Andre kortsiktige fordringer 7 9 410 819 7 9 800 332

Forskuddsbetalte kostnader 81 677 189 223

Markedsbaserte verdipapirer 8 3 548 791 8 3 536 413

Betalingsmidler 7 1 368 362 7 2 994 519

Sum omløpsmidler 18 395 313 20 508 897

SUM EIENDELER 18 411 279 20 532 845

GJELD/EGENKAPITAL

Egenkapital

Annen egenkapital 31.12 12 687 164 13 432 087

Årsresultat -574 805 -744 923

Sum egenkapital 10 12 112 359 10 12 687 164

Gjeld

Leverandørgjeld 1 283 050 1 437 470

Skyldig offentlige avgifter 1 252 062 1 357 543

Annen kortsiktig gjeld 3 763 808 5 050 668

Sum gjeld 6 298 920 7 845 681

SUM GJELD/EGENKAPITAL 18 411 279 20 532 845

Oslo, 14.02.2017
Styret for NFIF
Tore Hordnes, President (sign), Ellen Strøm Juliussen, Styremedlem (sign), Kari Ann Nygård, Styremedlem (sign), Ragnfrid M
N Llano, Styremedlem (sign), Kalle Glomsaker, Styremedlem (sign), Anne Farseth, Styremedlem (sign), Svein Arne Hansen,
Styremedlem (sign), Atle Guttormsen, Styremedlem (sign), Stine J Haugum, Styremedlem (sign), Monica Grefstad Frøynes,
Styremedlem (sign), Narve Heggheim, Konstituert generalsekretær (sign)
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Balanse 2016 og 2015

Balanse Norges Fri-idrettsforbund pr. 31.12.16 og pr. 31.12.15



Noter 2016
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopp -
lysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov, Norges
Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser og god
regnskapsskikk i Norge.

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om
historisk kost, sammenlignbarhet, fortsattt drift, kongruens og
forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av
vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres
når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente
inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske
tall ikke er tilgjengelig på tidspunkt for regnskapsavleggelsen,
tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig
estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan frem-
komme 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 klas-
sifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av om-
løpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av
anskaffelsekost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som
antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgs-
kostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler.
Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggs-
midler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en ver-
diendring 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 inn-
tekt, 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 drifts-
middel 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. Av-
skrivningene 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. NFIF gikk over til inn-
skuddspensjon fra 01.01.14, men beholdt ytelsesordningen for
de over 52 år. 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
2016 2015

Friidrettskretsene 1 484 443 1 979 856

Sponsorer 156 824 515 308

NIF 993 350 1 133 722

Diverse kunder 1 595 336 318 453

Tapsavsetning -378 830 -20 766

Totale fordringer 3 851 123 3 926 573

Note 3 Barteravtale
Barteravtalene med Craft, Tine, AlfaCare og Nordic Choice
Hotels er inntektsført under samarbeidsavtaler og kostnadsført
under toppidrett/utvikling med kr.1 400 000 og salg/marked
med kr. 208.717.

Note 4 Lønnskostnader / antall ansatte / 
godtgjørelser / pensjoner

Ant.ans. Ant.årsv.

Adm. sentralt 14 10,6

Kretsene 14 10,45

Prosjekter 1 0,5

Antall ansatte/årsverk 29 21,55

Personalkostnader 2016 2015
administrasjon

Lønninger 13 772 552 15 474 753

Folketrygdavgift 2 034 409 2 397 559

Pensjonskostnader 726 052 1 279 407

Andre ytelser 684 648 563 302

Ref. personalkostnader -6 158 203 -6 714 518
kretsene

Sum lønnskostnader 11 059 458 13 000 503

Godtgjørelser: Gen.sekr. President

Lønn 829 773 344 242

Feriepenger 106 689 20 954

Annen godtgjørelse 12 735

Ytelse til pensjonsforpl. 99 884

Forbundet har kollektiv pensjonsordning i DnB Livsforsikring,
og ordningen oppfyller kravene i loven om offentlig tjenes-
tepensjon. Pr 31.12 2016 er 25 personer inkl. i ordningen
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hvorav 13 er fra kretsene. Det er kun de løpende innbetalinger
som er kostnadsført.

Premiefond pr. 31.12.15: 68 030

Redusert premiefond -49 877

Garantert rente 2016 690

Premiefond pr. 31.12.16: 18 843

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar i 2016 utgjør kr. 91.500, og
annen revisjonsrelatert bistand (mva.komp., Extrastift. og
løperfond) utgjør kr. 39.275. Alle beløp er eksl. mva.

Note 5 Varige driftsmidler

Ansk.kost Avskr.’16

Varehenger 41 288 7 982

Saml.avskr. Bokf.31.12

25 322 15 966
Øko.levetid – 5 år
Avskr.plan - lineær

Note 6 Fonds til forvaltning
Følgende bundne fonds forvaltes av NFIF utenfor regnskapet:

Beholdn. Renter Beholdn.
01.01 2016 2016 31.12 2016

Charles 55 532 1 165 56 697
London fondet

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 2016

Kasse 14 780

Bank 649 758

Utøverfond 56

Skattetrekk 703 768

Totalt 1 368 362

Pr. 31.12.2016 er kr. 703.768 bundet på bankkonto for
skattetrekk.

Norges Friidrettsforbund er deltager i en konsernkontoord-
ning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i konsernkontoord-
ningen 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.

Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre
kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto klassifiseres
under annen kortsiktig gjeld. 

Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en
ordinær bankkonto ved at Norges Friidrettsforbund  til enhver
tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.

Pr. 31.12.16 utgjør forbundets netto fordring på konsern-
konto kr. 9.410.819.

Note 8 Verdipapirer
NFIF har plassert midler i DnB Liv.
Plasseringene er oppført i balansen i henhold til kursverdien pr.
31.12.2016.

Kostpris 3 000 000

Opptjente renter/verdistigning 548 791

Markedsverdi pr. 31.12.16 3 548 791

Netto finansinntekter

Utbytte Gjensidige 261 231

DnB Liv renter 12 378

Renter div. bankkonti 94 166

Renter 2016 367 775

Note 9 Lån og leie / - leasingavtaler
NFIF har ikke lån utover vanlige leverandørkreditter.
NFIF underskrev pr. 01.08.2004 ny kontrakt med Norges
Idrettsforbund for leie av lokaler på Ullevål Stadion. Leiefor-
holdet varer frem til 01.07.2019. Utgiftsført leie for 2016 utgjør
kr. 797.382 inkl. felleskostnader og 5 garasjeplasser.

NFIF underskrev pr. 21.01.16 en leie- og serviceavt. med
Digiflow på en kopimaskin. Leieforholdet varer frem til
20.01.22. Utgiftsført leie for 2016 utgjør kr. 66.948  inkl. mva.

Note 10 Egenkapital
NFIF har ingen bindinger på egenkapitalen.

Styrets beretning for 2016
Norges Friidrettsforbund er et særforbund i Norges idrettsfor-
bund og driver sin virksomhet fra kontorer på Ullevål Stadion
i Oslo.

Økonomi
Styret vedtok for 2016 et budsjett med inntekter på
kr. 35.750.000 kostnader på kr. 38.450.000  finansinntekter på
kr. 700.000 og et budsjettert underskudd på kr. 2.000.000.

Regnskapet for 2016 viser inntekter på kr. 35.980.200
kostnader på kr. 36.922.780 finansinntekter på 367.775 noe
som gir et underskudd på kr. 574.805.

Styret og administrasjonen har fortsatt sin praksis med en
tett regnskapsoppfølgning og en streng kostnadskontroll. Dette
sammen med økte inntekter på lisens har gjort at Norges Fri-
idrettsforbund klarer å levere et regnskap betydelig bedre enn
budsjettert. Egenkapitalen til NFIF er fremdeles godt innenfor
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det strategiske målet på kr. 10.000.000 og er pr. 31.12.16 på
kr. 12.112.359.

En stor del av inntektene til Norges Friidrettsforbund, både
fra samarbeidspartnere og offentlige tilskudd, er knyttet til
 prosjekter og øremerkede midler. Dette gjelder f.eks 
Tinestafetten, Regionsmidler, Aktivitetsmidler, Spillemidler til
utstyr og midler øremerket funksjonshemmede. Dette legger
store føringer for aktiviteten som Norges Friidrettsforbund
gjennomfører, men styret mener at man har klart å gjennomføre
de oppgavene man er pålagt på en god måte.

Friidrettslisensen er en meget viktig bidragsyter til ak-
tiviteten i friidretten på alle nivå. Samtidig ser vi at forsikrings-
utbetalingene knyttet til lisensen øker, noe som viser at lisensen
også er viktig for utøverne.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i kretsene og sentraladministrasjonen er godt.
Det blir avholdt jevnlige daglig ledersamlinger og planlegg-
ingsseminar og samarbeidet mellom sentraladministrasjonen,
kretsansatte og styret er godt.  Det kortvarige sykefraværet er
lavt, men det har vært noe langvarig sykefravær i perioden.

Ytre miljø
Norges Friidrettsforbunds virksomhet forurenser ikke det ytre
miljø.

Likestilling
NFIF sitt styre ble på tinget i Ålesund valgt med 6 kvinner og
4 menn. Et styremedlem er representant valgt av de ansatte.
Både styret og administrasjon er bevisst på å følge NIFs regler
for kjønnskvotering og oppfordrer begge kjønn til å delta aktivt
i forbundets utvalg og komiteer.

Fortsatt drift
Friidrettstinget i Ålesund våren 2015 vedtok et rammebudsjett
for Norges Friidrettsforbund for 2017 med inntekter på kr.
45.750.000  utgifter på kr.46.550.00 finansinntekter på kr.
800.000 og et årsresultat i null. Styret har høsten 2016 vedtatt
et endelig kostnads budsjett for 2017 på kr. 38.217.000 og et
budsjettert underskudd på kr. 769.962 Norges Friidrettsforbund
har en solid drift og god egenkapital så selv om det budsjetteres
med ett underskudd for 2017 er forutsetningene for fortsatt drift
oppfylt.

Oslo, 14.02.2017 Styret for NFIF
Tore Hordnes, President (sign), Ellen Strøm Juliussen,
Styremedlem (sign), Kari Ann Nygård, Styremedlem (sign),
Ragnfrid M N Llano, Styremedlem (sign), Kalle Glomsaker,
Styremedlem (sign), Anne Farseth, Styremedlem (sign), Svein
Arne Hansen, Styremedlem (sign), Atle Guttormsen,
Styremedlem (sign), Stine J Haugum, Styremedlem (sign),
Monica Grefstad Frøynes, Styremedlem (sign), Narve Hegg-
heim, Konstituert generalsekretær (sign)

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende
årsregnskapet for 2016
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til Norges Fri-
idrettsforbund for året 2016.

Årsregnskapet viser et underskudd på kr 574 805 mot bud-
sjettert underskudd på kr 2 000 000.

Hovedårsaken til et bedre resultat i forhold til budsjettert,
skyldes økte inntekter på lisenser og mindre utgifter i forhold
til budsjett. Administrasjonen ga en fyldig og god redegjørelse
for både inntektene og utgiftene.

Den bokførte egenkapitalen er kr 12 112 359 noe som under-
bygger et solid fundament for å møte fremtidens utfordringer.
Egenkapitalen utgjør ca. 60 % av totalkapitalen.

Likviditeten er god, og en er godt i stand til å dekke løpende
utbetalingen uten å måtte vurdere kassekreditt.

Styret og administrasjonen har videreført den tette øko-
nomiske oppfølgningen og viser god budsjettdisiplin, noe kon-
trollutvalget er meget tilfreds med.

Det ble gitt en orientering fra administrasjonen i forbindelse
med fordringer, jfr. note 2.

Kontrollutvalget har i møte med administrasjonen ikke
funnet det nødvendig å gå dypere inn i regnskapsmaterialet.

Norges Friidrettsforbunds midler synes å være anvendt i
henhold til lover, vedtak og økonomiske rammer. Under-
liggende regnskapsmateriale er godt dokumentert og attestert.

Kontrollutvalget mener det fremlagte årsregnskapet gir et
riktig bilde av driften i 2016 og Norges Friidrettsforbunds øko-
nomiske stilling pr 31.12.2016 og tilrår at resultatregnskap og
balanse med noter fastsettes som Norges Friidrettsforbunds
regnskap for 2016.

Oslo 14. februar 2017
Anne Merethe Moe Dahlen (sign.), Øivind Røraas (sign.), Arne
Skogsbakken (sign.), Hans Kr. Sætrum (sign.)

Revisjonsberetning 2016
Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Norges Friidrettsforbunds årsregnskap som viser
et negativt aktivitetsresultat på kr 574 805. Årsregnskapet be-
står av balanse per 31. desember 2016, aktivitetsregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregn-
skapet, herunder et sammendrag av viktige regnskaps-
prinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i
samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av or-
ganisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av
dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og
god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale
 revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-
ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av års-
regnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves
i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon
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består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og
revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke
øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige infor-
masjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår
oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere
hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig in-
formasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss
under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder
vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den
øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er
vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet
Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide
årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at
det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvar-
lig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne
 utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feil-
informasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta
standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om
fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det
ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet
som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en re-
visjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende
sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at
en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjons-
skikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig
feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som
følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med
rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger
som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profe-
sjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
 revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinfor-
masjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshand-
linger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjons-
bevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden mis-
ligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste ute-
latelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som
er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger
som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for

å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisa-
sjonens interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er
hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av
fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregn-
skapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det
foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller for-
hold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens
evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eks-
isterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberet-
ningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene
i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke
er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om års-
regnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert
på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberet-
ningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid
medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og inn-
holdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og
hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rett-
visende bilde.
Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte

omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal
utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning
som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor,
mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet
og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregn-
skapet og i samsvar med lov og forskrifter.

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 At-
testasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revis-
orkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og over-
siktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regn-
skapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk
i Norge.

Oslo, 14. februar 2017
Deloitte AS
Bjørn Prestegard (sign.)
statsautorisert revisor 

Noter 2015
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopp-
lysninger 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
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skuddspensjon fra 01.01.14, men beholdt ytelsesordningen for
de over 52 år. 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
2015 2014

Friidrettskretsene 1 979 856 3 165 583

Sponsorer 515 308 2 872 863

NIF 1 133 722 1 701 461

Diverse kunder 318 453 646 992

Tapsavsetning -20 766 -50 000

Totale fordringer 3 926 573 8 336 899

Note 3 Barteravtale
Barteravtalen med Craft og Tine er inntektsført under sam-
arbeidsavtaler og kostnadsført under toppidrett/utvikling med
kr.1 400 000 og salg/marked med kr. 100.000.

Note 4 Lønnskostnader / antall ansatte / godtgjørelser /
pensjoner

Ant.ans. Ant.årsv.

Adm. sentralt 16 14,2

Kretsene 14 11,45

Prosjekter 1 0,5

Antall ansatte/årsverk 31 26,15

Personalkostnader 2015 2014
administrasjon

Lønninger 15 474 753 17 222 684

Folketrygdavgift 2 397 559 2 670 810

Pensjonskostnader 1 279 407 1 483 064

Andre ytelser 563 302 596 241

Ref. personalkostnader kretsene -6 714 518 -6 687 555

Sum lønnskostnader 13 000 503 15 285 244

Godtgjørelser: Gen.sekr. President
Lønn 889 075 385 211
Feriepenger 123 640 47 629
Annen godtgjørelse 15 814 3 294
Ytelse til pensjonsforpl. 250 865

Forbundet har kollektiv pensjonsordning i DnB Livsforsikring,
og ordningen oppfyller kravene i loven om offentlig tjenes-
tepensjon. Pr 31.12 2015 er 27 personer inkl. i ordningen
hvorav 13 er fra kretsene. Det er kun de løpende innbetalinger
som er kostnadsført.

Premiefond pr. 31.12.14: 40 343
Tilført premiefond 208
Garantert rente 2015 27 479

Premiefond pr. 31.12.15: 68 030

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 frem-
komme 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 klas-
sifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av om-
løpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert
som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgs-
kostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler.
Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggs-
midler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en ver-
diendring 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 inn-
tekt, 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 drifts-
middel 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. NFIF gikk over til inn-

48



49

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar i 2015 utgjør kr. 88.700, og
annen revisjonsrelatert bistand (mva.komp. og løperfond)
 utgjør kr. 28.530.  Alle beløp er eksl. mva. 

Note 5 Varige driftsmidler
Ansk.kost Avskr.’15

Varehenger 41 288 7 982
Saml.avskr. Bokf.31.12

17 340 23 948
Øko.levetid 5 år 
Avskr.plan lineær

Note 6 Fonds til forvaltning
Følgende bundne fonds forvaltes av NFIF utenfor regnskapet:

Beholdn. Renter Beholdn.
1.1 2015 2015 31.12 2015

Charles London 55 061 471 55 532
fondet

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 2015 2014

Kasse 13 435 5 781

Bank 2 025 586 1 267 469

Pareto Bank 8 718

Utøverfond 50 40

Skattetrekk 955 448 1 699 691

Totalt 2 994 519 2 981 699

Pr. 31.12.201 er kr. 955.448 bundet på bankkonto for
skattetrekk.

Norges Friidrettsforbund er deltager i en konsernkontoord-
ning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i konsernkontoord-
ningen 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.

Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre
kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto klassifiseres
under annen kortsiktig gjeld.

Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en
ordinær bankkonto ved at Norges Friidrettsforbund  til enhver
tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.

Pr. 31.12.15 utgjør forbundets netto fordring på konsern-
konto kr. 9.800.332

Note 8 Verdipapirer
NFIF har plassert midler i DnB Liv.
Plasseringene er oppført i balansen i henhold til kursverdien pr.
31.12.2015.

Kostpris 3 000 000

Opptjente renter/verdistigning 536 413

Markedsverdi pr. 31.12.15 3 536 413

Netto finansinntekter

Utbytte Gjensidige 162 028

DnB Liv renter 103 443

Renter div. bankkonti 371 391

Renter 2015 636 862

Note 9 Lån og leie / - leasingavtaler
NFIF har ikke lån utover vanlige leverandørkreditter.

NFIF underskrev pr. 01.08.2004 ny kontrakt med Norges
Idrettsforbund for leie av lokaler på Ullevål Stadion. Leiefor-
holdet varer frem til 01.07.2019. Utgiftsført leie for 2015 utgjør
kr. 796.890 inkl. felleskostnader og 6 garasjeplasser.

NFIF underskrev pr. 19.03.2012 en leie- og serviceavt. med
Konica Minolta på en kopimaskin. Leieforholdet varer frem til
31.03.16. Utgiftsført leie for 2015 utgjør kr. 46.234  inkl. mva.

Note 10 Egenkapital
NFIF har ingen bindinger på egenkapitalen.

Styrets beretning for 2015
Norges Friidrettsforbund er et særforbund i Norges idrettsfor-
bund og driver sin virksomhet fra kontorer på Ullevål Stadion
i Oslo.

Økonomi
Sentralstyret vedtok for 2015 et budsjett med inntekter på
kr. 40.050.000 kostnader på kr. 42.750.000  finansinntekter på
kr. 700.000 og et budsjettert underskudd på kr. 2.000.000.

Regnskapet for 2015 viser inntekter på kr. 40.974.920
kostnader på kr. 42.356.705 finansinntekter på 636.862 noe
som gir et underskudd på kr. 744.923.

Styret og administrasjonen har fortsatt sin praksis med en
tett regnskapsoppfølgning og en streng kostnadskontroll. Dette
sammen med økte inntekter på lisens har gjort at Norges Fri-
idrettsforbund klarer å levere et regnskap betydelig bedre enn
budsjettert. Egenkapitalen til NFIF er fremdeles godt innenfor
det strategiske målet på kr. 10.000.000 og er pr. 31.12.15 på kr.
12.687.164.

En stor del av inntektene til Norges Friidrettsforbund, både
fra samarbeidspartnere og offentlige tilskudd, er knyttet til pro-
sjekter og øremerkede midler. Dette gjelder f.eks DNB  
Idrettsleker, Tinestafetten, Regionsmidler, Aktivitetsmidler og
Spillemidler til utstyr. Dette legger store føringer for aktiviteten
som Norges Friidrettsforbund gjennomfører, men styret mener
at man har klart å gjennomføre de oppgavene man er pålagt på
en god måte. 

Friidrettslisensen økte fra 2014 til 2015 med over 1 mill. og
er en meget viktig bidragsyter til aktiviteten i friidretten på alle
nivå. Samtidig ser vi at forsikringsutbetalingene knyttet til
lisensen øker, noe som viser at lisensen også er viktig for ut-
øverne.



Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i kretsene og sentraladministrasjonen er godt.
Det blir avholdt jevnlige daglig ledersamlinger og planlegg-
ingsseminar og samarbeidet mellom sentraladministrasjonen,
kretsansatte og styret er godt. Det kortvarige sykefraværet er
lavt.

Ytre miljø
Norges Friidrettsforbunds virksomhet forurenser ikke det ytre
miljø.

Likestilling
NFIF sitt styre ble på tinget i Ålesund valgt med 6 kvinner og
4 menn. Et styremedlem er representant valgt av de ansatte.
Både styret og administrasjon er bevisst på å følge NIFs regler
for kjønnskvotering og oppfordrer begge kjønn til å delta aktivt
i forbundets utvalg og komiteer.

Fortsatt drift
Friidrettstinget i Ålesund våren 2015 vedtok et rammebudsjett
for Norges Friidrettsforbund for 2016 på kr. 44.850.000 og et
årsresultat i null. Sentralstyret har høsten 2015 vedtatt et
endelig kostnads budsjett for 2016 på kr. 38.450.000 og et bud-
sjettert underskudd på

kr. 2.000.000. Norges Friidrettsforbund har en solid drift og
god egenkapital så selv om det budsjetteres med ett underskudd
for 2016 er forutsetningene for fortsatt drift oppfylt.

Oslo, 17.02.2016 
Styret for NFIF
Tore Hordnes, President (sign), Ellen Strøm Juliussen,
Styremedlem (sign), Kari Ann Nygård, Styremedlem (sign),
Ragnfrid M N Llano, Styremedlem (sign), Kalle Glomsaker,
Styremedlem (sign), Anne Farseth, Styremedlem (sign), Svein
Arne Hansen, Styremedlem (sign), Atle Guttormsen,
Styremedlem (sign), Stine J Haugum, Styremedlem (sign),
Monica Grefstad Frøynes, Styremedlem (sign), Kjetil Hildes-
kor, Generalsekretær (sign)

Kontrollutvalgets uttalelse 
vedrørende årsregnskapet 2015
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til Norges Fri-
idrettsforbund for året 2015. Årsregnskapet viser et underskudd
på kr 744 923 mot budsjettert underskudd på kr 2 000 000.

Hovedårsaken til et bedre resultat i forhold til budsjettert,
skyldes økte inntekter på lisenser og mindre utgifter i forhold
til budsjett.

Administrasjonen ga en fyldig og god redegjørelse for både
inntektene og utgiftene.

Den bokførte egenkapitalen er kr 12 687 164 noe som under-
bygger et solid fundament for å møte fremtidens utfordringer.
Egenkapitalen utgjør ca. 60,8 % av totalkapitalen.

Styret og administrasjonen har videreført den tette øko-
nomiske oppfølgningen og viser god budsjettdisiplin, noe kon-
trollutvalget er meget tilfreds med.

Det ble gitt en orientering fra administrasjonen i forbindelse
med fordringer, jfr. note 2.

Kontrollutvalget har i møte med administrasjonen ikke
funnet det nødvendig å gå dypere inn i regnskapsmaterialet.

Norges Friidrettsforbunds midler synes å være anvendt i
henhold til lover, vedtak og økonomiske rammer. Under-

liggende regnskapsmateriale er godt dokumentert og attestert.
Kontrollutvalget mener det fremlagte årsregnskapet gir et

riktig bilde av driften i 2015 og Norges Friidrettsforbunds øko-
nomiske stilling pr 31.12.2015 og tilrår at resultatregnskap og
balanse med noter fastsettes som Norges Friidrettsforbunds
regnskap for 2015.

Oslo 17. februar 2016
Anne Merethe Moe Dahlen (sign.), Øivind Røraas (sign.),

Arne Skogsbakken (sign.), Hans Kr. Sætrum (sign.)

Revisjonsberetning 2015
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert arsregnskapet for Norges Friidrettsforbund som
viser et negativt aktivitetsresultat på kr 744.923. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2015, og aktivitetsregnskap
for regnskapshret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse
av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopp-
lysninger.

Styret og generalsekretæerens ansvar for årsregnskapet
Styret og generalsekretæeren er ansvarlig for å utarbeide års-
regnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for
slik intern kontroll som styret og generalselcretæren finner
nødvendig for å muliggjore utarbeidelsen av et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregn-
skapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomfort re-
visjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i
Norge, herunder International Standards on Auditing. Re-
visjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feil-
informasjon.

En revisjon innebæerer utførelse av handlinger for å inn-
hente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i års -
regnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn,
herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet
inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes mis-
ligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn
til den interne kontrollen som er relevant for organisasjonens
utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde.
 Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmes-
sige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskaps -
estimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering
av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
Etter var mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stil-
lingen til Norges Friidrettsforbund per 31. desember 2015 og
av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne
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datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskaps-
skikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor,
mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet,
og forutsetningen om fortsatt drift er i samsvar med lov og for-
skrifter og at opplysningene er konsistente med årsregnskapet.

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 re-
visorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til a sørge for ordentlig og over-
siktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regn-
skapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk
i Norge.

Oslo, 17. februar 2016
Deloitte AS 
Bjørn Prestegard
statsautorisert revisor
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Regnskap Budsjett Rammebudsj. Rammebudsj.

2016 2017 2018 2019

DRIFTSINNTEKTER

Overføringer fra NIF 8 275 554 8 090 000 8 300 000 8 400 000

Olympiatoppen 2 937 500 3 272 000 3 300 000 3 400 000

Samarbeidsavtaler 7 360 561 8 020 000 10 000 000 12 000 000

Regionstilskudd 2 497 497 2 300 000 2 500 000 2 550 000

Aktivitetsmidler 4 507 001 4 500 000 5 000 000 5 300 000

Spillemidler til utstyr 736 639 1 500 000 1 000 000 1 000 000

Lisens 7 487 463 7 250 000 7 500 000 7 600 000

Diverse inntekter 2 177 985 2 165 038 1 750 000 1 250 000

SUM DRIFTSINNT. 35 980 200 37 097 038 39 350 000 41 500 000

DRIFTSKOSTNADER

Toppidrett/utvikling 13 692 440 13 850 000 14 500 000 15 400 000

Administrasjon/Personal 4 459 374 5 000 000 5 500 000 6 000 000

Informasjon 1 313 839 985 000 1 500 000 1 600 000

Regionstilskudd 2 497 497 2 300 000 2 500 000 2 550 000

Spillemidler til utstyr 736 639 1 500 000 1 000 000 1 000 000

Organisasjon 2 355 667 2 000 000 2 200 000 2 310 000

Barn/Ungd./Komp./Integr. 6 692 394 7 137 000 7 240 000 7 450 000

Lisens/Mosjon 2 701 818 3 420 000 3 150 000 3 300 000

Regionale midler lisens 1 414 241 1 450 000 1 450 000 1 480 000

Salg/Marked 684 961 565 000 700 000 800 000

Tap på fordringer 365 928 0 0 0

Avskrivninger 7 982 10 000 10 000 10 000

SUM DRIFTSKOSTN. 36 922 780 38 217 000 39 750 000 41 900 000

DRIFTSRESULTAT -942 580 -2 700 000 -400 000 -400 000

Netto finansinntekter 367 775 350 000 400 000 400 000

ÅRSRESULTAT -574 805 769 961 0 0

Rammebudsjett 2018 og 2019



1 Lovutvalget foreslår ny NFIFs lov
Siste idrettsting vedtok ny lovnorm for særforbund og påla alle
særforbund om å implementere denne. I arbeidet med å inn-
passe alle spesielle bestemmelser som gjelder friidrett og tilpas-
ning ellers, har Lovutvalget avholdt møter med NIFs Juridiske
avdeling. Forslaget til ny lov gjengis nedenfor i sin helhet. På
noen punkter innebærer teksten endringer i forhold til våre sær-
forbunds spesifikke lov som gjelder til i dag, disse vil alle bli
tatt opp som egne forslag etter eventuelt vedtak av dette for-
slaget.

LOV for Norges Friidrettsforbund

Stiftet: 1. mai 1896.

Vedtatt av Friidrettstinget 26. mars 2017, med senere endringer
av (dato), godkjent av NIF (dato).

Del A GENERELLE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål
(1) Norges Friidrettsforbunds (NFIF) formål er å fremme

 friidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt
ved å:
a. arbeide for friidretten i form av elite-, bredde- og gang

og løpsbaserte mosjonsaktiviteter på alle plan.
b. utvide og sikre friidrettens faglige og etiske grunnlag.

bidra til samarbeid mellom lagene.
c. arbeide aktivt for å hindre bruk av dopingmidler.

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og
likeverd. All idrettsrettslig aktivitet skal bygge på grunn-
verdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
(1) Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning av

alle norske idrettslag som organiserer friidrett og/eller mo-
sjonsløpsaktiviteter på sitt program, og som er medlemmer
av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komite (NIF).

(2) Forbundet inndeles i friidrettskretser. Styret fastsetter de
geografiske grensene for disse med bakgrunn i organisa-
sjonsmessige prosesser og tingvedtak i kretsene.

(3) NFIF er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF),
International Association of Athletics Federations (IAAF)
og European Athletics (EA), og skal følge deres respektive
regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for NFIF uavhengig
av hva som måtte stå i NFIFs egen lov.

(4) Opptak av nye idretter, samt endring av NFIFs navn, må
godkjennes av Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den nye
aktiviteten er forenlig med NIFs formål og oppfyller NIFs
definisjon av idrett. Ved avslag kan NFIF fremme forslag
om opptak av den nye idretten på Idrettstinget.

(5) Alle idrettslag som er medlem av NFIF, plikter å overholde
NIFs og NFIFs regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak.

§ 3 Oppgaver og myndighet
(1) NFIF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og

ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer
friidrettens medlemmer, norsk friidrett og internasjonal fri-
idrett stiller.

(2) NFIF er den høyeste faglige myndighet på friidrettens om-
råde. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som
omfatter friidretten med følgende unntak:
a. Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for

flere idrettsgrener.
b. Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er

felles for flere idrettsgrener.
c. Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav

i. Dette er ikke til hinder for at NFIF selv iverksetter
kontrollrutiner.

d. Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov 
§ 4-4 bokstav j.

(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF
må være godkjent og underlagt kontroll av NFIF.

§ 4 Medlemskap
(1) Alle idrettslag som organiserer friidrett og/eller mosjonsløp

og er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i NFIF.
(2) Søknad om medlemskap sendes NFIF via idrettskretsen.

Utmelding skjer på samme måte.
(3) Et idrettslag er medlem av forbundet når søknaden er god-

kjent. Det får representasjonsrett på krets- og forbundsting
når det har vært medlem av NIF i 6 måneder og de pålagte
forpliktelser er oppfylt.

(4) Når søknad er sendt forbundet, har lagets medlemmer rett
til å delta i individuelle øvelser, men ikke i lagkon-
kurranser.

§ 5 Kontingenter/avgifter
(1) Lagene betaler ikke kontingent til NFIF. Lagene betaler

kontingent til kretsene i henhold til kretsens vedtak.
(2) Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og

andre rettigheter på Friidrettstinget. NFIFs styre kan frata
lag som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år
etter forfall, medlemskapet i NFIF, og anbefale overfor NIF
at laget fratas medlemskap i NIF, jf. § 10-2 tredje ledd.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 6 Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komite mv. og

ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være
representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig
i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik
at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal
velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Be-
stemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett
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varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved be-
regningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komite mv. i strid
med bestemmelsen, skal Styret innen en måned etter års-
møtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært
årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende med -
lemmer i det aktuelle Styret, komiteen mv. blir sittende til
nytt styre, komite mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter
tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjons-
leddet det antall representanter som mangler for å oppfylle
bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle be-
stemmelsen, herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting eller
foreta ny oppnevning.

(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dis-
pensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er
mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dis-
pensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensa-
sjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget.
Dispensasjon kan kun gis for en valgperiode/oppnevning
av gangen.

§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, 
forslagsrett mv.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15

år, vært medlem av et idrettslag tilsluttet NFIF i minst en
måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov
§ 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes
som representant til årsmøte/ting i overordnet organisa-
sjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende
verv i NFIF: Medlem av Styret, valgkomite, kontroll-
komite, lovutvalg eller revisor.

(5) Forslagsrett:
a. NFIFs styre har forslagsrett til og på Friidrettstinget.
b. Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har for-

slagsrett til Friidrettstinget, og dets representanter har
forslagsrett på Friidrettstinget.

c. Møteberettiget komite/utvalg, jf, § 15 (4), har forslags-
rett til Friidrettstinget i saker som ligger innenfor ko-
miteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representanter
har forslagsrett på Friidrettstinget innenfor komiteens/
utvalgets arbeidsområde.

(4) Talerett:
a. Revisor har talerett på Friidrettstinget i saker som ligger

innenfor sitt arbeidsområde.
b. Representant fra NIF har talerett på Friidrettstinget.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsretten 
for arbeidstaker og oppdragstaker
(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til

styre, råd, utvalg/komite mv. i organisasjonsleddet eller
overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet
ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før an-
settelsesforholdet er opphørt.

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller
ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller
ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeids-
taker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som
har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansett-
elsesforhold.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet
gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til or-
ganisasjonsleddets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med be-
stemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dis-
pensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig
søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensa-
sjon for en valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 9 Valgbarheten og representasjonsretten for andre
personer med tilknytning til NFIF.
(1) En person som har en avtale med et organisasjonsledd som

gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av or-
ganisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/ko-
mite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det
samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med
vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale
som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for
styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt
som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel,
plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før an-
settelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan
heller ikke velges eller oppnevnes som representant til års-
møte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd.
Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant
som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd
representasjonene skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med be-
stemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dis-
pensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig
søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensa-
sjon for en valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 10 Inhabilitet 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i NFIF er

inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller
til å treffe avgjørelse:
a. når vedkommende selv er part i saken,
b. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en

part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær
som søsken,

c. når vedkommende er eller har vært gift med eller er for-
lovet eller samboer med en part,

d. når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller
er medlem av Styret i et organisasjonsledd eller annen
juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold
foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkom-
mendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller
ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkom-
mende har nær personlig tilknytning til. Det skal også
legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke
treffes av direkte underordnet i NFIF.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er

54



åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller
ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser
ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder
juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som
saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet
selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i
en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin
egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet
ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet
skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør
varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte
og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesent-
lig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkom-
mende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan
gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge
spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8) Habilitetsregelen gjelder alle organer og alle ledd i for-
bundet bortsett fra Friidrettstinget.

§11 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i

NFIF vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til
stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved
fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av
sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med for-
slag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av
medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget,
og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved
fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kom-
munisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter, og referat fra ko-
mitéer og utvalg.

§12 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske ut-

gifter som påføres vedkommende i forbindelse med utfør-
elsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt
arbeid. Beløpet skal dekke godtgjørelse for utført arbeid,
og tapt arbeidsfortjeneste fastsettes for hver valgperiode.
Styret bestemmer hvilke tillitsvalgte som skal motta slik
godtgjørelse og størrelsen på denne, med unntak av godt-
gjørelse til Styret. Leder av valgkomité, leder av lovutvalg
og leder av kontrollutvalg fastsetter beløpets størrelse an-
gjeldende Styret, som angis i form av en prosentsats av
generalsekretærens lønn.

(2) Godtgjørelse til Styret og generalsekretær/daglig leder skal
klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap spesifisert for
hver enkelt tillitsvalgt.

III ØKONOMI

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
(1) NFIF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regn-

skapsloven og revisorloven. Regnskapsåret er kalender-
året.

(2) NFIF skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité.
Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3) Bankkonti skal være knyttet til NFIF og skal disponeres
av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være
tegnet for dem som disponerer.

(4) Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest tre
måneder etter regnskapsårets slutt.

(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samt-
lige styremedlemmer. Generalsekretær skal også signere.

(6) På Friidrettstinget skal det fastsettes et budsjett som
inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet og et
langtidsbudsjett på minst to år.

(7) Styret fastsetter årlige budsjetter innenfor rammen av
langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges
disse på eventuelle ledermøter eller tilsvarende i perioden
mellom tingene.

(8) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(9) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når
årsregnskapet fremlegges.

(10) NFIF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke
lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller
annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. NFIF kan
dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra
NFIF og beslutning fra Idrettsstyret.

(11) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær
karakter eller betydelig omfang i forhold til NFIFs størr-
else eller virksomhet, skal vedtas av Friidrettstinget.

IV TING, STYRE, UTVALG MV. 

§ 14 Friidrettstinget
(1) NFIFs høyeste myndighet er Friidrettstinget som avholdes

annethvert år innen utgangen av april måned.
(2) Friidrettstinget vedtar endringer i denne lov og fastsetter

andre nødvendige bestemmelser. Med bestemmelser menes
i denne sammenheng generelle retningslinjer gitt av Fri-
idrettstinget.

(3) Tinget innkalles av Styret med minst 15 ukers varsel til de
organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkal-
lingen publiseres på NFIFs internettside eller på annen for-
svarlig måte. Innkallingen kan henvise til at
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på NFIFs internettside
eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at
dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før Fri-
idrettstinget. Forslag som skal behandles på Friidrettstinget
må være sendt til Styret senest 10 uker før Friidrettstinget.
Alle forslag skal være begrunnet. Fullstendig sakliste,
andre nødvendige saksdokumenter og med et utdrag av det
reviderte regnskap, avsluttet pr. 31. desember, samt forslag
til Friidrettstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker
før Friidrettstinget.

(4) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør Friidretts-
tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenn-
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ing av saklisten, om Friidrettstinget er lovlig innkalt og om
det er saker som ikke kan behandles.

(5) Påmeldingsfristen for å delta på Friidrettstinget er 3 uker.
Påmelding skal gjøres på fastsatt skjema.

(6) Tinget er vedtaksført med det antall godkjente re-
presentanter som møter.

(7) På Friidrettstinget kan ikke behandles forslag om endring
i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sa-
klisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker
kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigete re-
presentantene vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15 Representasjon på Friidrettstinget
(1) På Friidrettstinget møter med stemmerett:

a. Styret (10) jfr. § 17 k, i og ii.
b. 3 representanter fra hver krets
c. Representanter fra lagene, med 1 representant for hver

påbegynt 50 medlemmer totalt, dog mest 3 represen tan -
ter 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. 

(2) Representantene har en stemme hver.
(3) Med tale- og forslagsrett møter:

a. Kontrollutvalgets medlemmer
b. Lovutvalgets medlemmer
c. Valgkomitéens medlemmer
d. NFIFs generalsekretær
e. 1 representant for Trenerforeningen
f. 2 representanter valgt av landslagsutøverne

(4) 1 representant for hver av de styreoppnevnte utvalgene
møter med tale-og forslagsrett i saker som ligger innenfor
utvalgets arbeidsområde.

(5) Med talerett møter:
a. Revisor
b. 1 representant fra hver av de øvrige tingvalgte og styre-

oppnevnte utvalg og komiteer.
c. Norske medlemmer av IAAFs og EAs styre og/eller

 komiteer.
d. Representant for NIF

(6) Representantene må være medlem av det lag eller utvalg
vedkommende representerer.

(7) Reiseutgiftsfordeling skal benyttes.

§ 16 Ledelse av Friidrettstinget
Tinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller referent
behøver å være valgt/oppnevnt representant. Det kan velges
flere dirigenter og referenter.

§ 17 Friidrettstingets oppgaver
(1) Friidrettstinget skal:

a. Godkjenne de fremmøtte representantene.
b. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
c. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å

underskrive protokollen.
d. Behandle Styrets og utvalgenes beretninger.
e. Behandle forbundets regnskap i revidert stand (de to

siste års regnskaper).
f. Bestemme sted og teknisk arrangør av Hovedmester-

skapet om 2 ½ og 3 ½ år.
g. Behandle forslag og saker.

h. Fastsette kontingent og avgifter.
i. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett (2 år).
j. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere

forbundets regnskap.
k. Foreta følgende valg

i. President og visepresident
ii. 7 styremedlemmer. Ett av styremedlemmene skal

ved valget være under 26 år. Medlemmer av IAAFs
og EAs Styre er etter vedtak i disse organer full-
verdige medlemmer av Styret.

iii. Kontrollutvalg med minst 4 medlemmer (3 medlem -
mer og et vara).

iv. Representanter til ting og møter i de organisasjoner
forbundet er tilsluttet eller gi Styret fullmakt til å
oppnevne representantene.

v. Lovutvalget: Leder og 4 medlemmer og 2 vara med -
lem mer.

vi. Valgkomité med leder og 4 medlemmer. Et av
medlemmene ved valget skal være under 26 år og
både kretser og klubber skal være representert.

(2) President og visepresident velges enkeltvis. De øvrige
medlemmer til Styret velges samlet.

§ 18 Stemmegivning på Friidrettstinget
(1) Friidrettstinget er beslutningsdyktige med det antall re-

presentanter som møter.
(2) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak,

for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av
de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én
stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(3) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag
eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige
valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som
inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder
det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene
anses som ikke avgitt.

(4) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår
mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg
mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.

(5) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må
alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte
stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant.
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette
i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halv-
parten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de
øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt
som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(6) Lovutvalget har fullmakt til å foreta den endelige
redigering og språklige utforming av Friidrettstingets
vedtak, dog uten at vedtakenes realitet endres.

(7) Referat fra Friidrettstinget skal være sendt til kretser og lag
innen 8 uker.

§ 19 Ekstraordinært Friidrettsting
(1) Ekstraordinært Friidrettsting innkalles av Styret med minst

14 dagers varsel etter:
a. Vedtak av Friidrettstinget.
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b. Vedtak av Styret.
c. Vedtak av Idrettsstinget eller Idrettsstyret.
d. Skriftlig krav fra minst 2/3 av kretsene eller 1/3 av til-

sluttede lag.
(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representa-

sjonsberettigede.
(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten

følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på
forbundets internettside eller annen forsvarlig måte. I
sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saks-
dokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og
dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallings-
tidspunktet.

(4) Et ekstraordinært Friidrettsting er vedtaksført med det an-
tall godkjente representanter som møter.

(5) Et ekstraordinært Friidrettsting skal bare behandle de saker
som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det
ekstraordinære Friidrettstinget.

(6) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det
 ekstraordinære Friidrettstinget hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstra-
ordinære Friidrettstinget er lovlig innkalt og om det er
saker som ikke kan behandles.

(7) Forøvrig gjelder regler som ved ordinært Friidrettsting.

§ 20 Styret
(1) Friidrettsforbundet ledes og forpliktes av Styret som er for-

bundets høyeste myndighet mellom tingene.
(2) Styret skal bl.a.:

a. Iverksette Friidrettstingets og NIFs vedtak og bestem -
mel ser.

b. Forestå forbundets daglige administrasjon, representere
dette utad og utøve dens faglige myndighet.

c. Påse at forbundets midler brukes og forvaltes på en for-
siktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på
 Friidrettstinget eller av overordnet organisasjonsledd,
og sørge for at friidrettsforbundet har en tilfredsstillende
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og
har en forsvarlig økonomistyring.

d. Virke for friidrettens utvikling i landet og arbeide med
saker som er nevnt i § 3.

e. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra
 Friidrettstinget eller som Styret finner påkrevet, samt
utarbeide mandat/instruks for disse.

f. Representere norsk friidrett overfor utlandet.
g. Utarbeide beretninger, legge fram revidert regnskap og

budsjett for de neste to kalenderår for Friidrettstinget.
h. Innkalle til ledermøte.
i. Tilrettelegge andre saker som skal behandles av

 Friidrettstinget og utarbeide rapport om økonomi og
drift til ledermøtet.

j. Sørge for at tvister innen norsk friidrett blir avgjort i
henhold til gjeldende retningslinjer 

k. Være domsinstans for disiplinære og faglige tvister som
fremmes fra organisasjonen

l. 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.

m. Bestemme tid og sted for Friidrettstinget.
n. Bevilge beløp til økonomisk støtte for kretser og lag.
o. Søke om offentlige midler.

p. Føre forhandlinger med NRK og andre medieorganisa-
sjoner 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 friidrettsarrange -
menter skal føres av de lag eller kretser som har
rettighetene, men avtalene skal godkjennes av Styret.
Rene lokale arrangementer kan frigis av Styret etter
søknad.

q. Styret skal fastsette regler og reglementer på områder
som ikke omfattes av lov og bestemmelser. Forøvrig kan
Styret treffe vedtak i enhver sak som ikke uttrykkelig er
lagt til Friidrettstinget, eller der det ikke er fattet vedtak.

r. Når særlige grunner tilsier det, og etter at lovutvalget
har uttalt seg, kan Styret for et enkelt tilfelle ved ens-
temmighet treffe midlertidig beslutning om at be-
stemmelser gitt av Friidrettstinget ikke skal gjelde.
Varige endringer forelegges førstkommende Friidretts-
ting til avgjørelse. Styret kan alltid fatte vedtak som er
nødvendig for å avverge tap eller skade for NFIF.

(3) Styret er vedtaksført når et flertall er til stede. Styrets
medlemmer skal ha fri og uhindret adgang til alle stevner
og oppvisninger som kretser eller lag arrangerer, til tren-
ingsplasser samt til alle kretsting.

(4) Styret skal avholde møter når Presidenten bestemmer det
eller minst 3 styremedlemmer forlanger det.

§ 21 Faste komiteer og utvalg
Friidrettsforbundet skal ha følgende faste komiteer og utvalg:
(1) Lovutvalg. Lovutvalget kan avgi uttalelser om de lov -

tekniske sider ved endringer i lov og bestemmelser og om
fortolkningsspørsmål som blir forelagt det. Lovutvalget
kan selv legge fram forslag.

(2) Forøvrig henvises til § 14 (6). Lovutvalget er ankeinstans
for saker av disiplinære og faglige tvister som fore legges
Styret for avgjørelse. Lovutvalget er beslutningsdyktig når
minst 3 medlemmer er tilstede.

(3) Lovutvalget har fullmakt til å foreta den endelige
redigering og språklige utforming av Friidrettstingets
vedtak, dog uten at vedtakenes realitet endres.

(4) Kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal påse at foretatte dis-
posisjoner i driftsåret er i samsvar med forbundets lover og
beslutninger, og skal sammen med den tilsatte revisor gjen-
nomgå forbundets regnskaper etter at disse er revidert av
revisor. Kontrollutvalget møtes så ofte som det påkreves
for å sikre et til strekkelig tilsyn.

(5) Valgkomité: Komiteen velges på Friidrettstinget på fritt
grunnlag etter innstilling fra Styret, og skal legge frem inn-
stilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal
velges på Friidrettstinget. Medlem av valgkomité som selv
blir kandidat til verv, plikter og tre ut av valgkomiteen.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 22 Alminnelige disiplinærforføyninger, 
sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp-
og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs
lov kapittel 11 og 12.
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§ 23 Avtaler og samarbeid mellom friidrettsforbundet og
næringslivet
Avtaler og samarbeid mellom friidrettsforbundet og nærings-
livet reguleres i NIFs lov kapittel 13.

§ 24 Idrettens markeds-, medie- og arrangements-
rettigheter
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs
lov kapittel 14.

§ 25 Bestemmelser om konkurranseforbud
Idrettsstyret og Styret i friidrettsforbundet kan nekte organisa-
sjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til
å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjen-
nom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre retts-
subjekter. Nektelse krever saklig grunn.

§ 26 Lovendring
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstra-

ordinært Friidrettsting etter å ha vært oppført på saklisten,
og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft
straks. Lovendringer vedtatt av friidrettsforbundet selv trer
ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret. Godkjenn-
ingen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov om-
fatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret pålegge
nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs reg-
elverk.

§ 27 Oppløsning – Sammenslutning – utmelding
(1) Forslag om oppløsning av friidrettsforbundet må først be-

handles på ordinært Friidrettsting. Blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Friidretts-
ting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2) Ved oppløsning eller annet opphør av friidrettsforbundet,
tilfaller friidrettsforbundets overskytende midler etter av-
vikling et formål godkjent av Idrettsstyret. Tilsvarende
gjelder ved utmelding fra NIF.

(3) Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som
oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige
lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jf. § 26.

Del B SÆRBESTEMMELSER FOR NFIF

VI Ledelse

§ 28 Ledermøtet
(1) Ledermøtet består av Styret, kretsrepresentanter og re-

presentanter for øvrige funksjoner nevnt i pkt.6.
(2) Ledermøtet er et rådgivende organ for Styret.
(3) Ledermøte holdes hvert annet år innen utgangen av april

det år det ikke er Friidrettsting. 
a. Sted og tid fastsettes av Styret. Meddelelse om

ledermøtet sendes ut 2 måneder i forveien. Innkalling
med saksliste sendes ut 2 uker før ledermøtet holdes.

b. 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 Styret, herunder Styrets og Kon-
trollutvalgets rapporter om økonomi og drift.

ii. Friidrettskretsenes medvirkning i gjennomføringen
av NFIFs handlingsprogram for perioden.

iii. Andre aktuelle saker.
iv. Ledermøtet kan vedta henstillinger til Styret.

(5) Ledermøtet ledes av en dirigent valgt blant ledermøtets re-
presentanter.

(6) Ledermøtets sammensetning skal være som følger og hvor
samtlige har tale-, forslags- og stemmerett:
a. Styret.
b. Generalsekretær.
c. To representanter fra hver friidrettskrets, som skal være

kretsleder og nestleder eller annet medlem av kretsstyret
etter skriftlig fullmakt fra kretsstyrets leder.

d. Kontrollutvalgets leder.
e. Lovutvalgets leder.
f. Revisor.

§ 29 Innkalling til ledermøte og styremøter
Styret innkaller til ledermøte og presidenten til
styremøter. Styremøter skal også holdes når minst 3 av
Styrets medlemmer forlanger det.

§ 30 Forretningsutvalg
Styret kan oppnevne forretningsutvalg. Utvalget består i
tilfelle av presidenten og minst to av Styrets medlemmer.
Styret bestemmer selv forretningsutvalgets myndighets-
område.

§ 31 Generalsekretæren
(1) Generalsekretæren er leder for sekretariatet og ansvarlig

for alle administrative funksjoner innen NFIF.
Generalsekretæren setter i verk vedtak som er truffet av
Styret og Ledermøtet og arbeider forøvrig etter gjeldende
instruks.

(2) Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett på Fri-
idrettstinget, på ledermøtet, i Styret og arbeidsutvalget og
i alle komitéer.

VII De aktives representasjon

§ 32 Hovedregler
(1) En aktiv friidrettsutøver kan være medlem av flere idretts-

lag, men kan ikke representere mer enn ett lag innen
kalenderåret i stevner arrangert av NFIF, dets kretser og
lag.
a. Som aktiv utøver regnes enhver som i inneværende eller

foregående år har deltatt i approbert konkurranse ar-
rangert av NFIF, dets kretser og lag.

b. Unntatt er utøvere i åpne klasser i mosjonsløp som ikke
representerer lag tilsluttet NFIF eller utøvere som bare
har deltatt for skole eller militæravdeling iht. § 20(2). 

c. Resultater oppnådd av utøvere for en klubb som har
samarbeidsavtale i henhold til § 20.3 kan anvendes av
både overbyggingsklubb og moderklubb. Dette gjelder
for nasjonale serie for jenter, gutter, junior, senior og
veteraner.

(2) Utøvere i militærtjeneste og skoleelever i grunnskolen og
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videregående skole kan for hver konkurranse velge om de
vil starte for sitt idrettslag, sin skole eller sin militære av-
deling. Utøveren kan kun stille for skole eller militæravdel-
ing dersom dette godkjennes av utøverens lag.

(3) Jenter og gutter i alderen 15-19 år kan representere ett lag
i jente- og gutteklassene og et annet lag i junior- og senior-
klassene hvis det er inngått en samarbeidsavtale om dette
mellom de to lag. En slik avtale skal godkjennes av Styret
og skal gjelde for minst et år. 
a. Avtale kan inngås av lag som ligger i samme krets eller

maksimalt 100 km reisevei fra respektive hjemsted som
er angitt i idrettsregistreringen. En samarbeidsavtale
etter denne paragraf kan ikke omfatte kun stafetter. Ut-
øvere kan representere i henhold til avtalen 1 måned
etter at den er godkjent av NFIF.

b. Den klubben utøveren representerer i senior-og
juniorsammenheng benevnes overbyggingsklubb, mens
den klubb utøveren representerer i gutte-og
jentesammenheng benevnes moderklubb.

c. Søknad om godkjenning av slik avtale skal sendes NFIF
på fastsatt skjema i to eksemplarer.

d. Lag som har inngått slik samarbeidsavtale kan også
stille felles stafettlag under overbyggingsklubbens navn
i klasser opp til og med 22 år.

e. En klubb kan ikke samtidig være overbyggingsklubb og
moderklubb, men en overbyggingsklubb kan ha flere
moderklubber. Avtale skal inngås separat mellom hver
og en av dem.

f. En moderklubb kan ha samarbeidsavtale kun med en
overbyggingsklubb.

g. En samarbeidsavtale kan ikke inngås for bare enkelt-
utøvere.

h. Avtalen kan sies opp med minst tre måneders varsel.
Dog utløper avtalen ved første årsskifte etter utløpet av
varselsperioden.

i. Øvrig innhold i samarbeidsavtalen avtales klubbene i
mellom.

j. Utøvere i en moderklubb har rett til å reservere seg mot
å representere overbyggingsklubben.

§ 33 Representasjonsovergang.
(1) Generelt.

a. Ønsker en aktiv utøver å representere et nytt lag i neste
kalenderår, må utøveren sende skriftlig melding om
dette på fastsatt skjema til sitt gamle lag og til Norges
Friidrettsforbund innen 31. desember.

b. Dersom et lag ønsker å melde sin interesse for en utøver,
skal dette skje skriftlig til vedkommende utøvers lag og
ikke bare direkte til den aktive.

c. En utøver er startberettiget for nytt lag først når
eventuell overgangssum er betalt. 

d. I det samme, eller neste år, skal det gamle lag og NFIF
skriftlig underrettes om det nye representasjonslag. Det
nye lag er ansvarlig for at meldingen sendes.

e. Utøveren kan representere sitt nye lag fra og med den
dato meldingen er poststemplet, dog tidligst fra 1.
januar, såfremt alle forpliktelser til det gamle lag er
brakt i orden.

f. Avsender av meldinger om representasjonsovergang kan
bli avkrevd dokumentasjon for når melding er sendt.

(2) Særregler for NM-kvalifiserte - Kompensasjonskrav.
a. Er utøveren kvalifisert for deltakelse i hovedmester-

skapet kommende år, kan det gamle laget kreve kom-
pensasjon fra det nye laget, dersom det gamle laget og
utøveren har inngått skriftlig avtale om dette. For ut-
øvere som har inngått skriftlig avtale med sitt lag er
fristen for å sende melding til sitt gamle lag 31. oktober.
Dette må fremgå av avtalen. Er kontrakten utløpt og
ikke fornyet innen denne dato, gjelder 31. desember som
meldingsfrist også for disse utøverne.

b. Krav om kompensasjon skal fremsettes senest 14 dager
etter at overgangsmeldingen er mottatt. Meldinger om
utmelding, nytt lag og eventuell kompensasjonskrav må
avsender kunne dokumentere rettidig innsending.

c. Det nye og det gamle laget har maksimalt 30 dagers frist
til å bli enig om overgangsforholdet. Dersom det oppstår
uenighet om beløpets størrelse, avtalens innhold eller
overholdelse av frister kan hvert av lagene forelegge
saken for Styret til avgjørelse. Denne avgjørelse er
endelig og skal være fattet innen 30 dager etter at NFIF
har mottatt saken.

d. Når enighet er oppnådd mellom lagene, eller beslutning
er fattet av NFIF, skal overgangskompensasjon betales
innen 10 dager fra beslutningsdato. Ved for sen betaling
regnes den til enhver tid gjeldende morarente ved
næringskjøp.

e. Inntil endelig avgjørelse foreligger er ikke utøveren
startberettiget for noen av lagene. Utøveren kan oppnå
starttillatelse for sitt nye lag såfremt dette lag deponerer
et beløp i NFIF tilsvarende det gamle lags totale krav.

f. Hvis et lag ikke har overholdt de forpliktelser overfor
den aktive som kontrakten tilsier, kan krav om kom-
pensasjon helt eller delvis bortfalle. Forutsetningen er
at den aktive har gjort dokumenterbart krav om opp-
fyllelse av avtalens bestemmelser. (Kvittering på kopi
av kravet.)

g. Tvisten avgjøres av Styret etter at en gruppe bestående
av en representant fra Aktives Organisasjon og to fra de
berørte lagene og en fra Lovutvalget, har avgitt en
vurdering av hvilken grad avtalen er misligholdt og
hvilke konsekvenser det eventuelt bør få for et kom-
pensasjonskrav.

(1) Særregler for jenter og gutter 11-14 år. Jenter og gutter 11-
14 år kan få overgang i sesongen uten å ha gitt melding til
gammelt lag innen 31/12 året før. Utøverne kan re-
presentere sitt nye lag 30 dager etter at melding er gitt
skriftlig til gammelt lag. Den krets hvor flyttingen foregår,
eller den som det flyttes til, kan dispensere. Denne ord-
ningen gjelder også for 15-åringer fram til første start i det
kalenderåret de fyller 15 år.

(4) Unntak for ikke aktive og ved oppløsning av lag.
a. Utøvere som i henhold til § 20.1 ikke er aktive, kan re-

presentere et nytt lag så snart medlemskapet i laget og
forhold til gammelt lag formelt er i orden.

a. Utøvere hvis lag blir oppløst eller utmeldt av NFIF, kan
straks representere et nytt lag.

(5) Unntak ved flytting til annen kommune eller annet distrikt.
a. Ved flytting til annen kommune kan utøveren på fastsatt

skjema søke Styret om overgang fra lag i den gamle bo-
stedskommunen til lag i den nye bostedskommunen.
Rett til overgang etter dette punktet gis bare om rei-
seveien mellom adressene overstiger 50 km.

b. Ved flytting til annet distrikt kan utøveren også søke
overgang til lag i den nye kommunens nabokommuner.
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c. Som bekreftelse på at det ikke gjelder tilfeldig eller
kortvarig opphold må vedlegges offentlig flytteattest
eller studiebevis fra læreanstalt.

d. Søknad om dispensasjon ved flytting skal sendes senest
3 måneder etter at flytting har funnet sted. Ved innvilget
søknad kan utøveren starte for sitt nye lag 14 dager etter
at søknaden er poststemplet.

e. Dispensasjon i forbindelse med flytting kan bare inn-
vilges en gang i kalenderåret.

(6) Ferierepresentasjon.
a. Studenter og skoleelever som bor utenfor sitt hjemsted

i studietiden kan representere sitt hjemmelag i
sommerferien. Søknad om dispensasjon må sendes
senest 16. mai på fastsatt blankett til forbundskontoret.

b. Dispensasjonen må strekke seg over minst 14 dager, og
kan bare gis for tidsrommet 1.juni - 31. august.

c. Kontraktsbundne utøvere må ha tillatelse av sitt lag.
Dette må fremgå av kontrakten.

§ 34 Andre bestemmelser om representasjon 
(1) Utøverrepresentanter - managere.

a. I samsvar med regel 7 i IAAFs representasjons-
bestemmelser kan Forbundet i samsvar med utøverens
klubb tillate at utøveren benytter autoriserte utøverre-
presentanter når det gjelder planlegging, opplegg og for-
handlinger om utøverens program. Forbundet skal
autorisere utøverrepresentanter og føre nødvendig kon-
troll med at det kun er autoriserte utøverrepresentanter
som fungerer innen norsk friidrett. Forbundet skal sørge
for at det utarbeides skriftlig kontrakt med utgangspunkt
i det regelverk som til enhver tid fastsettes av Forbundet.
Oppstår det uenighet i forbindelse med valg av utøverre-
presentant, avgjør Forbundet hvem som skal være ut-
øverrepresentant.

b. Utøvere som benytter en ikke-autorisert utøverre-
presentant, vil bli gjenstand for sanksjoner i henhold til
nasjonalt og internasjonalt regelverk på dette området. 

c. Utøvere som ikke benytter seg av en autorisert utøverre-
presentant skal la seg representere av sitt lag. 

(2) Utenlandske statsborgere og utøveremed både norsk og
utenlandsk statsborgerskap som ikke er startberettiget for
Norge i henhold til IAAFs bestemmelser §1.
a. Utenlandske statsborgere kan i individuelle kon-

kurranser representere en norsk klubb såfremt medlem-
skap i norsk klubb er i orden.

b. For å representere på landslag eller i internasjonale mes-
terskap for Norge må utøveren være startberettiget for
Norge i henhold til IAAFs bestemmelser §1.

c. For å delta i norske mesterskap, som ikke er vedtatt å
være åpne mesterskap, må utøveren ha vært folkeregist-
rert og hatt sitt primære og permanente bosted i landet
24 måneder ved påmeldingsdato. Det må søkes om
tillatelse om startberettigelse i hvert enkelt tilfelle, og
det må dokumenteres at ovennevnte betingelser er opp-
fylt. Øvrige regler om startberettigelse i norske mester-
skap finnes i ”Reglement og retningslinjer for norske
mesterskap”.

d. For å delta på stafettlag og i NFIFs serier må utøveren
ha oppholdt seg i Norge sammenhengende i mer enn de
3 siste månedene forut for konkurransen. Dokumenta-
sjon for startberettigelse må framlegges ved påmelding.
All deltakelse av utenlandske statsborgere krever

starttillatelse fra vedkommendes nasjonale forbund og
av NFIF.

(3) Militærtjeneste. Idrettsutøvere i militærtjeneste, som ikke
er medlemmer av lag tilsluttet NFIF, kan representere sin
militæravdeling i stevner arrangert av forbundet, dets
kretser og lag.

(4) Antidoping. Enhver utøver, utøvers støttepersonell og
andre personer innen friidretten er forpliktet til å overholde
bestemmelsene om antidoping og de retningslinjer som fo-
religger om dette slik det framgår av IAAFs regel 30 og
retningslinjene til Antidoping Norge.

(5) Dopingtesting. Det er en forutsetning for å delta i friidrett
at en utøver tillater at testing for ulovlige substanser kan
foretas både i og utenfor konkurranser i henhold til gjeld-
ende antidopingbestemmelser gitt av IAAF i deres regel 35
og av Antidoping Norge, Slike tester kan utføres på opp-
drag av IAAF, EA, NFIF eller Antidoping Norge og kan
foretas av den instans disse bestemmer.

VIII Forskjellige bestemmelser

§ 35 Straffesaker
(1) For saker om straff gjelder NIFs straffebestemmelser. Fri-

idrettstinget fastsetter eventuelt supplerende bestemmelser.
Lag, krets og forbund kan ha utfyllende bestemmelser som
dog ikke må stride mot NIFs straffebestemmelser.

(2) Tvister.
a. Eventuelle tvister som berører utøvere, utøveres støt-

tepersonell eller andre innen friidretten. Dersom tvist
oppstår, på et hvilket som helst grunnlag, skal saken
oversendes enten NIFs Domsutvalg eller NFIFs Styre
avhengig av sakens karakter og strafferamme, med
mindre regler tilsier annen behandling i den spesielle
saken. Saken skal behandles i samsvar med IAAFs regel
60.2

b. Eventuell tvist mellom NFIF og IAAF.
Dersom tvist oppstår så skal denne behandles i henhold til
IAAFs regel 60.6.
c. Eventuell tvist mellom NFIF og andre medlemsforbund

i IAAF. Dersom en tvist oppstår så skal denne behandles
i henhold til IAAFs regel 60.8.

§ 36 Hedersbevisninger
(1) Forbundets fortjenestemedalje kan etter enstemmig vedtak

av Styret tildeles i et antall av høyst en hvert år for
fremragende innsats for norsk friidrett gjennom flere år.

(2) Forbundets gullmedalje for aktiv idrett kan etter enstemmig
vedtak av Styret i et antall av høyst en hvert år tildeles den
utøver som gjennom flere år har vist fremragende
dyktighet.

(3) Forbundets hedersmerke i rød emalje kan etter enstemmig
vedtak av Styret tildeles utenlandske borgere som på for-
tjenestfull måte har gagnet norsk friidrett.

(4) Forbundets diplom kan etter enstemmig vedtak av Styret
tildeles for administrativt arbeid gjennom flere år.

(5) Forbundets erkjentlighetsbevis tildeles alle som har hatt
verv i Styret, forbundets utvalg eller som formann i krets i
minst 2 år.

(6) De hedersbevisninger som er nevnt i denne paragraf, kan
ikke tildeles noen mer enn en gang.
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§ 37 Rapporter
(1) Klubbene rapporterer hvert år gjennom de til enhver tid

gjeldende regler i NIFs idrettsregistrering.
(2) NFIF kan etter behov pålegge kretser og lag rapportering

ut over idrettsregistreringen dersom Styret finner dette
påkrevet.

(3) Idrettsregistreringen (pkt. 1) er årlig og gjennomføres etter
NIFs regler. Dersom et lag ikke utfører den pålagte regist-
reringen kan dette medføre at laget blir strøket av NIF etter
deres retningslinjer. Hvis en krets ikke har sendt inn rapport
til Norges Friidrettsforbund (pkt 2) innen 1 måned etter at
varsel er mottatt fra Styret, kan dette utelukke kretsen og
dens lag fra forbundet inntil rapport foreligger hos Styret.
På samme måte kan et kretsstyre utelukke et lag som ikke
oppfyller sine forpliktelser til kretsen.

Styret er enig i forslaget.

(For nedenstående forslag gjelder: Endret tekst indikeres med
kursiv, fjernet tekst med gjennomstreking)

2 Lovutvalget foreslår endring 
§10.11b (gammel)/§17.2 (ny): 
Friidrettstingets oppgaver
(1) Foreta følgende valg:

a. Til Styret: president, visepresident, 7 styremedlemmer
(velges enkeltvis samlet). Ett av styremedlemmene skal
ved valget være under 26 år. Medlemmer av IAAFs og
EAs Styre er etter vedtak i disse organer fullverdige
medlemmer av Styret.

Begrunnelse:
Tidligere praksis har ført til en del uheldige utslag under de-
battene under valget. Lovutvalget mener det vil være bedre at
styremedlemmene velges samlet, som også er mest vanlig i
andre organisasjoner. Man må oppnå over 50% av stemmene
for å bli valgt og ellers oppfylle øvrige kriterier i loven. Dersom
det fortsatt er ledige plasser til Styret foretas bundet omvalg
mellom de resterende kandidater. 50% av stemmene behøves
også i denne runde for å bli valgt og øvrige kriterier for valg
må være oppfylt. Dersom fremdeles ikke alle plasser er oppfylt,
foretas bundet omvalg mellom de resterende og de med flest
stemmer velges på disse plassene. Det forutsettes også etter den
runde at alle kriterier for valget er oppfylt.
Vedtak i IAAFs styre og Eas styre pålegger oss at nasjonale
medlemmer i disse også er fullverdige medlemmer i vårt styre.
Disse vil komme i tillegg til de valgte medlemmene.

Styret er enig i forslaget.

3 Lovutvalget foreslår endring i 
§8 (gammel)/§15 (ny): 
Representasjon på friidrettstinget
(1) På Friidrettstinget møter med stemmerett:

a. Styret, (10) jfr. § 17 k, i og ii.
b. 3 representanter fra hver krets
c. Kontrollutvalgets leder

d. Lovutvalgets leder
e. Dommerutvalgets leder
f. En representant valgt av Trenerforeningen
g. To representanter valgt av landslagsutøverne
h. En representant valgt av NFIFs ansatte
e. Representanter fra lagene, med 1 representant for hver

påbegynt 50 medlemmer totalt, dog mest 3 re-
presentanter 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. 

(2) Representantene har en stemme hver.
(3) Med tale- og forslagsrett møter:

a. Revisor
b. Kontrollutvalgets øvrige medlemmer
c. Lovutvalgets øvrige medlemmer
d. Valgkomitéens medlemmer
e. 1 representant for hver av de tingvalgte og styreopp-

nevnte utvalg/komitéer
f. NFIFs generalsekretær
g. Norske medlemmer av IAAFs og EAs styrer og/eller

komitéer
(4) De øvrige representanter (jfr. pkt. (3) d, e) for hver av de

styreoppnevnte utvalg/komiteer møter bare med tale-og
forslagsrett i saker som ligger innenfor utvalgets arbeids-
område.

(5) Med talerett møter:
a. Revisor
b. Representant for NIF
c. 1 representant for Trenerforeningen
d. 2 representanter for landslagsutøverne

(6) Representantene må være medlem av det lag eller utvalg
vedkommende representerer.

(7) Reiseutgiftsfordeling skal benyttes.

Begrunnelse:
Endringene etter anbefaling fra NIFs juridiske avdeling. Des-
suten pålegger IAAF og EA oss at nasjonale medlemmer av
deres Styre skal være medlemmer i de nasjonale styrer.
Likeledes har begge organisasjoner gått over til utpekte i stedet
for valgte komitéer og det er ikke like naturlig at disse har tale-
rett på Friidrettstinget.

Lovutvalget foreslår at forslaget gjelder fra kommende
tingpertiode.
Styret er enig i forslagt.

4  Lovutvalget foreslår endring i 
§14 (Gammel)/§28 (ny): Ledermøtet
(1) Ledermøte består av Styret, kretsrepresentanter og re-

presentanter for øvrige instanser og grupperinger funk-
sjoner nevnt i pkt.6.

(2) Ledermøtet er rådgivende organ for Styret.
(3) Ledermøte holdes hvert annet år innen utgangen av april

det år det ikke er Friidrettsting. 
a. Sted og tid fastsettes av Styret. Meddelelse om

ledermøtet sendes ut 2 måneder i forveien. Innkalling
med saksliste sendes ut 2 uker før ledermøtet holdes. 

b. Ved ledermøtet benyttes reisefordeling. 
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(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 Styret, herunder Styrets og Kon-
trollutvalgets rapporter om økonomi og drift. 

ii. Friidrettskretsenes medvirkning i gjennomføringen
av NFIFs handlingsprogram for perioden. 

iii. Andre aktuelle saker. 
iv. Ledermøtet kan vedta henstillinger til Styret.

(5) Ledermøtet ledes av en valgt dirigent valgt blant ledermø-
tets medlemmer.

(6) Ledermøtets sammensetning skal være som følger og hvor
samtlige har tale-, forslags- og stemmerett:
- Styret
- 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:
Denne endringen følger av diskusjoner med NIFs juridiske av-
deling. Dette vil også rendyrke dette møtet slik at det kan
brukes i forbindelse med vedtak knyttet til regnskap og den
oppegående åpenhetsdebatt i idretten, da de møteberettigede
oppfyller samme krav som til Friidrettstinget.

Styret er enig i forslaget

5 Styret foreslår endring §21.5b
(gammel)/§33.5b (ny): 
Representasjonsovergang
Ved flytting til annet distrikt kan utøveren også søke overgang
til lag i den nye kommunens nabokommuner med adresse inntil
50km fra utøverens nye adresse.
Begrunnelse:
Det kan være langt mellom friidrettslag som passer den
enkelte utøver, og de finnes ikke i alle kommuner. Man
ønsker derfor å løse litt opp på den strenge geografien.

Lovutvalget er enig i forslaget.

6 Osterøy IL foreslår
Friidrettssesongen vert samordna for alle klassar og fylgjer
kalenderåret.
Grunngjeving: 
Sesongen er no ulik for veteraner (fylgjer kalenderåret), junior
og senior (01.11 - 31.10) og jenter/gutar (01.11 - 10.10). Dette

er upraktisk og fører til fleire problem: Veteranar vil i tids-
rommet 01.11 - 31.12 konkurrera i to ulike sesongar sam-
stundes, noko som fører til unødig ekstraarbeid for
stastistikkførarar. Ei samordning vil og ta bort rariteten med at
utøverar med overgang til ny klubb 01.01 konkurrerer for to
klubbar i ein sesong.

Styret er ikke enige i forslaget.
Lovutvalget vil påpeke at, men unntak for lagseriene, ikke fo-
religger vedtak for noe område at friidrettssesongen avviker fra
kalenderår og at på disse områdene er de påpekte sesong-
begrensningene noe man har tatt seg til uten vedtak på for-
bundsplan. Hva som måtte være besluttet på kretsplan bør tas
opp med den angjeldende krets. Etter lovutvalgets oppfatning
dreier derfor dette forslaget seg utelukkende om et ønske at
lagseriene først skal avsluttes 31.12.

7 Osterøy IL foreslår
Forbundet sine seriar vert opna for innandørsresultat.
Grunngjeving: 
Det kjem fleire og fleire innandørshallar, og innandørssesongen
ville få eit løft dersom resultata kunne brukast i seriane, slik det
alt er for veteranar og i kretsseriar for jenter og gutar. Resultat
innandørs er minst like brukande som utandørsresultat. Her er
ingen vind som påverkar negativt eller positivt, men stabile og
nøytrale forhold.

Styret er enige i forslaget.
Lovutvalget er enig i forslaget og vil i tillegg foreslå at i dette
tilfellet resultater oppnådd innendørs og utendørs likestilles.

8 Telemark Friidrettskrets foreslår
1. “Tresteg uten tilløp” innføres som øvelse i øvelsesutvalget

til Norges Friidrettsforbund
2. Norges Friidrettsforbund sørger eventuelt (dersom punkt 1

blir vedtatt) for at nødvendige regler for tresteg uten tilløp
foreligger før 1. oktober 2017

3. Eksisterende statistikk for tresteg uten tilløp merkes “Uof-
fisiell statistikk – pga manglende regler for øvelsen”, og
eventuell ny statistikk (dersom pkt 1 blir vedtatt) opprettes.

Begrunnelse:
Vedr. Pkt. 1 (Tresteg som ny øvelse)

Tresteg uten tilløp er en av øvelsene i Sportsadmins øvelses-
utvalg, men finnes ikke i øvelsesutvalget til Norges Friidretts-
forbund 

10-12 ulike klubber og 3-4 kretser arrangerer tresteg uten
tilløp i Norge, og øvelsen inngår i flere kretsers kretsmester-
skap, både for seniorer og gutte-/jenteklasser (i følge Nasjonale
bestemmelser skal det ikke arrangereres KM for gutter/jenter i
øvelser som ikke er i Norges Friidrettsforbunds øvelsesutvalg) 

Tresteg uten tilløp er en aktuell øvelse for å oppøve
ferdigheter i vanlig tresteg, og er ønsket som øvelse både av
aktive og arrangører.  

Tresteg uten tilløp er en av øvelsene i rekrutteringstiltaket
Team Athletic Games, som arrangeres rundt omkring i Norge.    

Tresteg uten tilløp har helt fra 1920-årene vært en av
øvelsene som omfattes av Norges Friidrettsforbund offisielle
statistikker 
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Tresteg uten tilløp var OL-øvelse i 1904 og 1908
Vedr. Pkt. 2 (Regler)
Det finnes i dag ikke offisielle regler for tresteg uten tilløp,
verken i vedrørende utførelse av øvelsen, eller krav til under-
laget det skal hoppes på.  
Vedr. Pkt. 3 (Statistikk)
Tresteg uten tilløp statistikkføres som øvrige øvelser i Fri-
idrettsforbundets øvelsesutvalg. I og med at det ikke tidligere
har vært regler for øvelsen, må tidligere statistikk tydelig til-
kjennegi at alle resultater oppnådd før 1. oktober 2017 er uof-
fisielle på grunn av manglende reglement for øvelsen, både for
utførelse og krav til underlag.

Styret er ikke enige i forslaget.
Lovutvalget vil påpeke at offisielle norske øvelser følger de
internasjonale tett. Unntaket er høyde og lengde uten tilløp som
historisk «alltid» har vært der. Lovutvalget er ikke enige i for-
slaget.

9 Hordaland Friidrettskrets foreslår
For klassene 10-14 år godkjennes manuell tid på samme nivå
som elektronisk tid, til statestikk, til poengberegning etter Tyrv-
ingtabellen, og til resultat i lagseriene.

Manuell tid korrigeres med påplussing som tidligere angitt
i Tyrvingtabellen. Tidtaking skal følge Regel 165 pkt. 4-12. i
Friidrettens håndbok.

Begrunnelse :
Hordaland Friidrettskrets har i 2016 befart de fleste mindre an-
legg i kretsen. Med få unntak er anleggene i dårlig forfatning.
Hoppgroper kan ikke brukes, og matter til hopp mangler.
Løpebaner er av grus og overgrodde, men det er mulig å ar-
rangere løp.

Under befaringene blir også friidrettsaktiviteten i det enkelte
lag undersøkt. Mange lag har lite folk i Styret og lite ildsjeler.
Det arrangeres svært få stevner i de små klubbene utenfor
Bergen.

Den viktigste øvelsen, både for rekruttering og for videre-
komne, er korte løp og løp generelt. Det kreves elektronisk
tidtaker anlegg for å få godkjente resultater til statistikk og
serie. Anleggene er dyre, krever vedlikehold, og det er
problemer med kvalifiserte operatører. Kommunene er lite vil-
lige til innkjøp. Lagene kan dermed ikke arrangere løp med
godkjente resultater, noe som er svært viktig for rekruttering til
friidrett.

Manuell tid er offisiell tid etter Regel 165 1.a, men tidene
settes for seg selv i statistikken, og kan ikke benyttes i lags-
eriene. 

For å øke rekruttering og for å beholde utøvere lengst mulig,
bør reglene for tidtaking endres.

Styret er ikke enige i forslaget
Lovutvalget er ikke enige i forslaget
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