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10 år gamle Anna Larsen hopper 7,90 m i tresteg på Fanalekene 30.09.2007
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ÅRSRAPPORT 2007 – FANA IL FRIIDRETT
1 Gruppestyret har hatt følgende sammensetning i 2007
Roar Inge Hansen
( Leder )
Peder Bruce
( Nestleder )
Tom Eldegard
( Kasserer )
Einar Raa
( Styremedlem )
Tove M. Kvinge
( Varamedlem til styret )
Det har vært avholdt 7 styremøter i løpet av året.
2 Foreldrelaget har hatt følgende sammensetning
Anita Eidnes
Karin Stang Volden
Rolf Helgesen
Mona Langhelle
Marit Øilo
Christina Strømblad
3 Antall medlemmer
AKTIVE
KVINNER
0-12

60

13-16

13

17-20

9

20-25

0

PASSIVE SUM
2007 (2006)

MENN
25+

0

0-12

43

13-16

17

17-20

5

20-25

0

25+

0

35

4 Administrativ representasjon/oppgaver
Dag Rasmussen
Medlem NFIF's appellutvalg
Leder i Fana IL’s hederstegnkomite
Representant i Fanamilkomite
Steinar Solheim
Representant i Fanamilkomite
Arild Takvam
Representant i Fanamilkomite
Medlem i Fana IL’s hederstegnkomite
Eirik Graue
Representant i Fanamilkomite
Karin Stang Volden
Representant i Fanamilkomite
Kjell Karstensen
Representerte ved kretstinget og forbundstinget.
Roar Inge Hansen
Representerte ved kretstinget
5 Utmerkelser
5.1 Norges Friidrettsforbunds fortjenestemedalje
Egil G Landsvik
1986
Dag Rasmussen
2000
5.2 Hordaland (Bergen) Friidrettskrets gullmedalje for aktiv friidrett
Heidi Benserud
1984

182 (213)
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5.3 Hordaland (Bergen) Friidrettskrets fortjenestemedalje
Johs. Jellestad
år ukjent
før sammenslutning Bergen /Hordaland
Kåre Konglevold
år ukjent
før sammenslutning Bergen /Hordaland
Nils Nilsen
år ukjent
før sammenslutning Bergen /Hordaland
Odd Andersen
Kåre Ellertsen
Dag Rasmussen

1983
1983
1992

5.4 Norges Friidrettsforbunds diplom for administrativ innsats
Kåre Konglevold
1953
Nils Nilsen
1953
Dag Rasmussen
1972
Arild Takvam
1979
Per Aam
1980
Kåre Ellertsen
1982
Alex Wisnes
1983
Einar Raa
1999
Kjell Karstensen
Steinar Solheim

2005
2005

Tor Sander

2006

5.5 Friidrettens venners Ærespris til ledere/trenere
Dag Rasmussen
1992
5.6 Norges Friidrettsforbunds Jubileumsmedalje 1996
Dag Rasmussen
Egil G Landsvik
5.7 Fana Idrettslags Æresmedlemskap
Dag Rasmussen
2003
Arild Takvam

2003

5.8 Fana Idrettslags stipend til talentfulle utøvere
Andre Oppedal Strann
2006
5.9 Fana Idrettslags tildeling av midler fra AAF-prosjektet (allsidig aktivitet i Fana)
”Fanamesterskapet”
2006
6 Kretsserien 2007
Guttelaget til Fana vant 1. divisjon med 45154 poeng (50 resultater). De rykker dermed opp i
Elitedivisjonen i 2008. Ikke nok med det, 2. laget til Fana ble nr. 2 i 2. divisjon og de rykker
dermed opp i 1. divisjon. 3. laget vant 4. divisjon og rykker også opp – til 3. divisjon.
Jentelaget gjorde det også svært bra med 4. plass i elitedivisjonen med 45630 poeng. Fanas 2. lag
ble nr. 3 i 1. divisjon.
Som i fjor har også dette året vært et godt ”breddeår”, men mange utøvere har utviklet seg til å
bli blant de aller beste i kretsen i sin klasse. Mange unge utøvere viser dessuten stort potensiale,
og med fortsatt god treningsvilje og innsats vil de kunne få utvikle seg videre og fremdeles holde
seg på toppen.
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I år har vi hatt utøvere som hevdet seg helt i norgestoppen i sine aldersklasser. Dette gjelder først
og fremst Helene S. Hansen og Thomas Trefall. Helene har beste resultat i sin årsklasse både på
1500 m og på 1500 m hinder. Thomas er nr. 2 i landet i sin klasse både i høyde, tresteg og på 300
m hekk. Også Evelinn Hovi Eeg og Adrian Kvinge ligger høyt oppe på norgesstatistikken i flere
øvelser. Hele 10 gull tok Fanas utøvere under kretsmesterskapene. Av andre resultater må nevnes
Evelinn Hovi Eeg som tok to gull under NCC-lekene i Haugesund, både i spyd og kule, og
Helene Strømblad Hansen som ble nr. 2 på 2000 m under UM i Kristiansand.
Vi har også noen 10-11 åringer som er svært lovende; deriblant Vivian Tveite, Anna Larsen,
Kristian Jensen, Lars Kåre Helgesen og Ørjan Netland Dybvik. Alle disse er helt i toppen i
kretsen i sin klasse. Det er ikke til å unngå å bli imponert over at 10 åringen Ørjan kaster nesten
60 m med liten ball og 7-åringen Erlend Raa som hopper hele 1,10 m i høyde.
Likevel er friidrett ikke bare en individuell idrett, men til tider også en lagsport. På vårparten
hevdet vi oss godt i flere stafetter: Jentene vant Tveitevannet rundt og vi vant Vikingstafetten
Mix. I Fristafetten ble det løpt på gode tider og guttene (13-14 år) var nær med å slå
klubbrekorden på 4x60m stafett fra 70-tallet. På Stord og i KM vant vi også flere stafetter og
fikk andre gode plasseringer. Ellers må det nevnes at Fana var den klubben med flest utøvere i de
regionale ungdomlekene (NCC-lekene) i Haugesund!
7 Trening 2007
7.1 Generelt
I rekruttgruppen, som vi har delt i to på grunn av stor pågang, (Rekrutter 7-9 år + Basis 1 10/11
år) har det vært svært mange utøvere og stor aktivitet. Gruppen har vært ledet av Kari Britt
Hagen. Hun har hatt god hjelp av Lisbeth Solheim, Inge Nilsen, Jan M. Hansen, Knut Høiaas og
Endre Raa i gruppen 7-9 år, samt Undi Grimstad, Rolf Helgesen, Jens Owe Kumpch og Tor
Myking i gruppen 10/11 år. Pågangen har vært så stor at det er venteliste for å komme inn i
gruppen.
Også i de øvrige gruppene har aktiviteten vært stor. Gruppene har vært ledet av Trine
Almenningen (Basis/Teknikk 1 11-15 år) og Ingrid Børsheim (Teknikk 2 15-19 år).
Samtlige trenere og deres hjelpetrenere har gjort en fremragende jobb, som har gitt seg utslag i
stabilitet i gruppen og gode resultatforbedringer for de enkelte utøverne. Gruppen 11-15 år har
behov for en trener ekstra, spesielt når en begynner å trene mer teknikk.
Treningssamarbeidet innenfor BFG i aldersgruppen 15-19 år har også gitt de eldste utøverne et
utvidet, mer variert og godt tilbud – både mht basistrening, og spesialtrening innenfor ulike
øvelser. I tillegg ligger Fanas eget treningstilbud der, med et basistilbud i kondisjon, styrke og
teknikk.
Utstyrsmessig har gruppen behov for flere lette hekker, spyd(400g) og slegger. Når det gjelder
slegge er det vanskelig å få trent, siden grusbanen er lite tilgjengelig. Spørsmålet er derfor om vi
trenger slegger - skal vi trene slegge?
7.2 Trenere BFG Fana / andre trenere 2007

Johan Sørstrønen
Bente Liland
Rune Dolvik
Geir Stokken Østby
Johnny Aadland
Kjell Karstensen
Kari Dalland

Sprint/teknisk
Basis
Sprint/teknisk
Lengde/tresteg
MD/LD
MD/LD/Basis
Basis
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Mona Karin Risnes

Sprint/teknisk

Rolf Unneland

Kast

( Fana IL’s eldste utøvere kan trene innenfor treningsfellesskapet i BFG Fana etter avtale )
7.3 Trenere Fana IL

Endre Raa
Kari Britt Hagen
Inge T Nilsen
Trine Almenningen
Ole-Leo Mikkelsen
Ingrid Børsheim
I tillegg til disse har vi noen trenerassistenter:
Jan M. Hansen
Knut Holaas
Rolf Helgesen
Undi Grimstad
Lisbeth Solheim
Jens Owe Kumpch
Tor Myking
Disse har deltatt helt eller delvis på treningene. Dette er en forutsetning for en god oppfølging av
utøverne – særlig den svært tallrike yngste gruppen.
7.4 Trenerkurs

Endre Raa hadde basis aktivitetslederkurs vinteren 2007, i alt 2 kvelder.
Trine Almenningen og Inge Nilsen deltok på kast kurs.
Undi Grimstad og Jan M. Hansen deltok på basistrener kurs i regi av Olympiatoppen.

8 EGNE ARRANGEMENT 2007
I 2006 sesongen har friidrettsgruppen hatt ansvar for følgende arrangementer:
• Innendørsstevne Høiehallen 27/1
( rekr. – 19 )
• Hoppstevne, Fana stadion 19/2
( rekrutt)
• Hoppstevne, Fana stadion 12/3
(10-19)
• Fanamesterskapet 9/5, felles rekrutteringsstevne
( 9 - 12 )
• Fanamilen, mosjonsløp , 23/9
( mosjon )
• FanaLekene 29-30/9, friidrettsstevne bane
(10 - 19 )
• Klubbmesterskap 8-10/10, Fana stadion
( 10– 19 )
I tillegg var gruppen delaktig i å arrangere:
• Regionmesterskapene i Høiehallen, 20/1, 21/1, 10/2 (arrangør Kretsen)
• Ulriken Opp 2/6 (arrangør BFG Fana, Baune, Bjarg, Gneist, Fana).
• Familiedagen 25/8 (arrangør Right to Play i samarbeid med Fana IL).
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8.1 FANAMESTERSKAPET
Fanamesterskapet ble i år avviklet 9. mai på Fana stadion. Stevnet, som er et samarbeid mellom
Fana, Gneist, Bjarg, er for jenter og gutter i alderen 9-12 år. Øvelsesutvalget er 60m, 200m,
lengde, høyde, kule og liten ball. Fanamesterskapet gir mange barn utenfor friidretten, og fra
andre grupper i idrettslagene, en mulighet til å prøve seg i utvalgte friidrettsøvelser. Dette året
møtte hele 205 utøvere til start. Det er en tredobling fra fjoråret og medførte problemer med å
skaffe nok antall diplomer og startnummer. Likevel ordnet alt seg og stevnet ble en suksess. Det
er tydelig at stevnet fører til god nyrekruttering til alle de tre klubbene. Tilbakemeldingene fra
kretsen, hovedlaget og deltakerne på dette stevnet er svært positive. Utfordringen er likevel å ha
et godt nok apparat til å ta imot alle de nye friidrettsungdommene – mht både ledere, trenere og
treningsmuligheter.
8.2 FANAMILEN
Dette mosjonsløpet – som er et samarbeid mellom Fana IL friidrett og Nymark IL – ble 23.
september arrangert for 28. gang på Fana stadion. Deltakelsen har de siste årene ligget nokså
stabil, i 2007 deltok ca. 1200 løpere. Fanamil-komiteen består fremdeles av stort sett ”stammen”
som startet Fanamilen på 1980-tallet. Flere av disse ønsker nå å trekke seg tilbake etter oppnådd
pensjonsalder. Vi oppfordrer nye til å melde seg til tjeneste og vi trenger personer med nye
tanker og ideer, for å fornye dette mosjonsløpet. Et oppsving for Vinterkarusellen med 500-700
deltakere hver 3. mandag kan tyde på at en kanskje når opp mot ”gamle høyder” når det gjelder
deltakelse i 2008.
8.3 FANALEKENE
FanaLekene ble arrangert 29. og 30. september på Fana stadion. Som i fjor var stevnet delt opp
slik at alle rekruttene var sammen med de eldste utøverne på lørdagen, mens 10-12 åringene
konkurrerte på søndagen. Dette fungerer nokså bra, men fremdeles vanskelig å lage et godt
tidsskjema som ikke fører til at deltakerne får ”kollisjoner blant øvelsene” de deltar i.
Deltakelsen var i år større enn forventet – over 200 var påmeldt. Dette tyder på at det er stort
behov for et slikt stort stevne helt på tampen av sesongen – trass i kollisjon med høstferien for
mange. Vi vil derfor i 2008 også arrangere Fanalekene siste uken i september.
Vårt gode samarbeid med Gneist og Bjarg er svært viktig for å få til en god gjennomføring av
dette stevnet. I et så stort stevne er vi også avhengig av støtte fra ”gamle” støttespillere, både på
selve arrangement dagene og i dagen før. Dette er vi svært takknemlige for.
8.4 KLUBBMESTERSKAP
Klubbmesterskapet i 2007 ble arrangert over tre dager, 8-10. oktober på Fana stadion.
Stevnet ble etterapprobert i god tid før stevnedagene og var et åpent klubbstevne der andre
utøvere i kretsen kunne delta. Et slikt stevne krever likevel en god del forarbeidelse og tilgang på
både startere, dommere og tidtakere (elektronisk tidtaking). I år fikk vi god hjelp av Gneist og
BFG Fana i avviklingen. Hovedhensikten med stevnet er både å sanke poeng til kretsserien og å
prøve å sette bestenoteringer. Noen foreldre/trenere stilte også opp for å sanke rekorder og
poeng. Og mottoet var som alltid: Premier til alle. (som blir utdelt på Årsfesten i februar).
I dette mesterskapet skal også alle de som gjennom hele året har konkurrert uten å komme på
premiepallen, få premie for sin innsats. I tillegg til normal premiering innenfor hver øvelse, og
deltakerpremie fra 4. plass, ble det utropt en klubbmester for gutter og en for jenter i løp, i hopp,
i kast, og i hekk - samt i 4-kombinasjonen. Her er beste resultat etter Tyrvingtabellen som utgjør
grunnlaget for å bli klubbmester.
Vi har fått flere positive tilbakemeldingene fra andre klubber på dette stevnet. Noen har ytret
ønske om en ”klubbmesterskapsuke” der de største klubben i kretsen går sammen om å arrangere
et slikt stevne.
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9 DOMMERE
Friidrettsgruppen var i begynnelsen av 2007 registrert med 3 forbundsdommere, 7
kretsdommere, og 5 kretsdommeraspiranter. Det ble våren 2007 utdannet 4 nye dommere. Disse
vil være ferdig ”utdannet” i løpet av 2008, dermed vil dommersituasjonen trolig bli enklere for
oss. Likevel har flere av dommerne oppnådd pensjonsalderen, men de fleste er fremdeles villig
til å ta på seg oppgaver.
Det som likevel er mest kritisk er at vi kun har 1 starter. Dommerutvalget forlanger nå i større
grad enn tidligere at vi selv stiller/ordner med startere til våre egne stevner. På Fanalekene ville
ikke dommerutvalget bidra med startere og jury slik som de har gjort tidligere.
Derfor må det være en prioritert oppgave i 2008 å flere personer i gruppen til å utdanne seg til
startere.

10 ØKONOMI
På grunn av forsinket fakturering av utgifter til klubbdrakter, ble budsjettet for 2007 satt opp
med et underskudd på kr. 59 000. Resultatregnskapet for 2007 viser at underskuddet ble lavere
enn budsjetter – dvs. kr. 51 000. Dette på grunn av at både utgiftene og inntektene for 2007 er
blitt en del lavere enn budsjettert. Trass i dette underskuddet, har vi fremdeles en egenkapital på i
overkant av kr. 320 000 som gir oss stor handlefrihet når det gjelder satsing på friidretten.
Men selv om det ser bra ut økonomisk, er vi klar over at en del av våre inntekter, blant annet fra
Fana ILs automatinntekter, tok slutt i juni 2007. Vi har fremdeles ikke funnet andre sponsorer
som kan erstatte disse tapene. Arrangementet Ulriken Opp håper vi på sikt kan bidra til større
inntekter til klubbkassen. Likevel er det viktig at vi fokuserer i større grad på sponsorinntekter.
Vi tror dette området kan gi oss verdifulle inntekter i fremtiden, men da må vi ha dedikerte
personer som jobber opp mot bedrifter etc.
Medlemskontigentene er i dag forholdsvis lave i forhold til andre grupper som det er naturlig å
sammenligne seg med. Vi vil i 2008 foreslå en liten økning i satsene.
Selv om flere trenerassistenter har medført bedret tilbud for de yngste, står fremdeles mange på
venteliste for å begynne på friidretten. Derfor må vi satse på etterutdanning av trenerne og
ansette nye trenere. I tillegg ruste opp på utstyrssiden for å gi de aktive et best mulig tilbud på
treningene.
Vi ønsker også at våre eldste utøvere skal komme seg ut og konkurrere, og støtter derfor reiser
og opphold på klubbens prioriterte stevner. I år sendte vi flere enn tidligere til både
Tyrvinglekene i Oslo og Veidekkelekene på Lillehammer. Selv om dette medfører større utgifter
for gruppen, håper vi at dette stimulerer til økt satsing blant utøverne og at færre faller av.
11 ANNET
Dette året har friidrettsgruppen vært representert på mange plan, både i de Regionale
Ungdomslekene (NCC), i Kretskampen mot Sogn og Fjordane, i Ungdomsmesterskap og i
junior-NM. Og våre utøvere oppnådde gode plasseringer og resultater alle steder. Også i de ulike
kretsmesterskapene har vi vært representert – og fått en rekke kretsmestere.
Det har også vært stor bredde på deltakelsen i andre stevner, både i og utenfor kretsen, som har
bidratt til at både guttene og jentene har klart å hevde seg svært godt poengmessig og
plasseringsmessig i Kretsserien.
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Vårt mål de siste årene har vært bredde, mer enn topp. Likevel viser resultatene at vi hevder oss
svært bra både lokalt og nasjonalt. Dette skyldes nok at vi har mange unge og lovende
friidrettstalenter i gruppen vår.
På trenersiden har vi fått frem dyktige og målrettede folk, som gjennom systematiske opplegg
har skapt et motiverende treningsmiljø i gruppen. Likevel har vi stort behov for flere trenere og
treneraspiranter.
Organisasjonsmessig har vi hatt et år der to svært sentrale personer i styret/foreldreutvalget,
Raymond Lund og Dag Fredriksen, har sluttet. Det har vært nærmest umulig å finne nye
personer til å erstatte disse to, derfor har året vært preget av stor belastning på enkelte.
Likevel har Styret/Foreldreutvalget på enkelte områder fungert svært bra. Friidrettsgruppens
internettside fungerer svært bra og bedre enn tidligere år. Dugnadene på McDonalds og
gjennomføringen av Vinterkarusellen har blitt gjennomført utmerket og slik som det skal.
Derimot mangler vi dedikerte personer til oppgaven som Stevneansvarlig og Dugnadsansvarlig.
Dette medfører at leder i stor grad må påta seg disse oppgavene. Nytt av året er utsendelse av
Funksjonærlister som plasserer foreldre på dugnadsoppgaver gjennom året. Dette har redusert
belastningen med telefonoppringinger etc, men ufullstendige medlemslister har ført til
frustrasjon og unødvendige telefonoppringinger.
Økonomisk har vi nå stor handlefrihet takket være en stabil og god egenkapital i gruppen. Dette
gir det nye styret en mulighet til å foreta sine prioriteringer uavhengig av økonomi. Økonomisk
har vi derfor et godt utgangspunkt for at våre disposisjoner kan gi gode resultater både på det
idrettslige og sosiale plan i 2008.

12 OPPSUMMERING/KONKLUSJON
For Friidrettsgruppen har 2007 på mange områder vært et godt år. Vi har stabile trenerkrefter på
nesten alle plan i gruppen, og utviklet et miljø der barna trives og opplever fremgang. Mange
voksne har engasjert seg, både på treninger og gjennom dugnader og stevner. Vi har et nokså
godt og innholdsrikt utstyrslager – til trening både innendørs og utendørs. Og vi har en sunn og
god økonomi.
Det som ikke er like bra er at Styret/Foreldreutvalget sliter med å få nye foreldre inn i de
styrende organer. Vi trenger foreldre som kan ta på seg ansvaret med både å lede klubben og ta
på seg viktige oppgaver for at Friidrettsgruppen skal fungere. I 2007 hadde vi 11 personer i
styret/foreldreutvalget, som på papiret er et forholdsvis høyt antall, men vi er avhengig av at alle
bidrar i stor grad. I 2007 har dessverre hovedtyngden av oppgavene falt på noen få personer.
Resultatmessig har vi sett fremgang på mange fronter. I Kretsserien hevder både guttelag og
jentelag seg på et høyt nivå. Og det har gjennom året blitt satt mange nye personlige rekorder og
klubbrekorder – flere av disse på et høyt nivå. Og vi har flere utøvere som hevder seg helt i
toppen både lokalt og nasjonalt. Disse utøverne må vi ta godt vare på og utvikle videre i 2008.
Skal vi klare det, må vi først og fremst se på rutinene og mulighetene i forbindelse med trening
og stevner. Vi må fremdeles skjerpe inn at alle foreldre må stille opp noen ganger i året på
dugnader, som funksjonærer på stevner og hjelpe til på reisene til utenbys stevner. Det er da
viktig at vi har personer fra Foreldreutvalget som tar på seg oppgaven som Stevneansvarlig og
Dugnadsansvarlig, ellers faller også dette på leder.
De nye ”funksjonærlistene” fungerer forholdsvis bra og har gjort det lettere for
Styret/Foreldreutvalget, men vi sliter fremdeles med mangelfulle medlemslister. I 2008 skal alle
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medlemmer registreres i Norges Idrettsforbund sitt ”online” kartotek. Dette vil trolig gjøre
medlemslistene mer oversiktlige og enklere å holde oppdatert.
Det må også presiseres overfor utøverne at alle påmeldinger til stevner må skje før fristene går ut
slik at vi unngår mange etteranmeldelser. I 2007 var det dessuten alt for mange som uteble til
start, selv om de var påmeldt. Dette medfører unødvendig høye startavgifter for gruppen.
Selv om et styre har mange viktige oppgaver, er det likevel de aktive utøverne og trenerne vi må
fokusere mest på. Her er det viktig at både treningsforholdene og det sosiale fellesskapet blir lagt
godt til rette, som er grunnlaget for idrettslig utvikling og fremgang.
Styret og Foreldreutvalget må dessuten drive et kontinuerlig arbeid for å rekruttere og utdanne
trenere, dommere og startere inn i friidrettsgruppen. For at friidrettsgruppen skal fungere, må vi
også få flere til å engasjere seg i det organisatoriske arbeidet i gruppens styre og foreldreutvalg,
slik at driften i mindre grad blir avhengig av enkeltpersoner.

Fana stadion, den 30. januar 2008 (redigert 7. mars)
Styret i Friidrettsgruppen

Peder Bruce

Einar Raa

Tom Eldegard

Roar I Hansen

Vedlegg:

13 Statistikk
13.1 Kretsserien 2006, Gutter - Jenter
Det henvises til eget vedlegg
13.2 Statistikk for 2006
Det henvises til eget vedlegg
13.3 Klubbrekorder
Det henvises til eget vedlegg

14 Idrettslig representasjon
14.1 REGIONSMESTERSKAPET, HØIEHALLEN 21./22.1 OG 28./29.1 2007
(BESTE PLASSERINGER.)
Kristian Jensen
Kristian Jensen
Vivian Tveite

G10
G10
J11

Kule 2kg
60 m
Høyde

6,95
9,72
1,23

1.pl
2.pl
2.pl
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Lars Kåre Helgesen
Vivian Tveite
Vivian Tveite

G11
J11
J11

Kule 2 kg
Lengde
Kule 2 kg

7,83
3,83
6,20

3.pl
3.pl
3.pl

14.2 UM INNENDØRS, STANGEHALLEN 26-27.01-.2007.
Eivind Gamst
Eivind Gamst
Petter Abbedissen Alsaker
Petter Abbedissen Alsaker

G16
G16
G16
G16

800m
1500m
200m
60m

2,19,23
4,50,14
25,10
7,80

12.pl
8.pl

14.3 KRETSMESTERSKAP 13-19 ÅR LEIKVANG 9./10.JUNI 2007.
14.3.1 GULL KM 13 -19 ÅR (KRETSMESTER) (10 medaljer)
Thomas Trefall
G14
80hk
14,28
Synne Rørvik
J18-19
400m
60,49
Helene S. Hansen
J15
2000m
7,42,36
Thomas Trefall
G14
Lengde
5,49
Evelinn Hovi Eeg
J14
Kule 3kg
10,23
Evelinn Hovi Eeg
J14
Diskos 0,75 24,51
Karen E. Hansen
J18-19
800m
2,24,87
Thomas Trefall
G14
Høyde
1,60
Thomas Trefall
G14
3-steg
11,81
Thomas Trefall
G14
Slegge 4kg 30,22
14.3.2 SØLV KM 13-19 år
Adrian Kvinge
G14
Thomas Trefall
G14
Adrian Kvinge
G14
Helene S. Hansen
J15
Maria Rekve
J16
Evelinn Hovi Eeg
J14
Adrian Kvinge
G14
Adrian Kvinge
G14
Evelinn Hovi Eeg
J14

(9 medaljer)
80hk
14,30
600 m
1,45,01
Lengde
5,43
800m
2,25,34
800m
2,32.05
Høyde
1,50
3-steg
10,70
Slegge 4kg 17,46
Spyd 400g
33,19

14.3.3 BRONSE KM 13-19 ÅR
(2 medaljer)
Olav Kjellstad
G14 Kule 4 kg
10,05
Adrian Kvinge
G14 60m
8,12

14.4 DELTAKERE TYRVINGLEKENE.22.-24.JUNI 2007.
Helene Strømblad Hansen
Helene Strømblad Hansen
Marie Rekve
Synne D. Rørvik
Karen Elisabeth Hansen
Karen Elisabeth Hansen

J15
J15
J16
J18-19
J18-19
J18-19

2000m
800m
800m
400m
800m
400m

14.5 NM JUNIOR --------21./23.JULI 2006
Helene Strømblad Hansen

1500m

5,00,02

7,06,78
2,27,74
2,30,28
60,66
2,21,65
62,81

2.pl
6.pl
7.pl
4.pl
5.pl
7.pl
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14.6 UM KRISTIANSAND 24./26. AUGUST 2007
Marie Rekve
Marie Rekve
Synne Dragesund Rørvik
Helene Strømblad Hansen
Helene Strømblad Hansen

J16
J16
J18-19
J15
J15

800m
3000m
400m
800m
2000m

2,30,09
11,11,51
64,70
2,27,97
7,04,14

11.pl
4.pl
9.pl
13.pl
2. pl

14.7 DELTAKER I REGIONALE UNGDOMSLEKER I HAUGESUND 8./9.
SEPTEMBER 2007.
Evelynn Hovi Eeg
Evelynn Hovi Eeg
Evelynn Hovi Eeg
Evelynn Hovi Eeg
Evelynn Hovi Eeg
Adrian M. Kvinge
Adrian M. Kvinge
Adrian M. Kvinge
Adrian M. Kvinge
Adrian M. Kvinge
Elisabeth Gjelsvik
Elisabeth Gjelsvik
Elisabeth Gjelsvik
Petter Hiis Berg
Petter Hiis Berg
Petter Hiis Berg
Thomas Trefall
Thomas Trefall
Olav Kjellstad
Olav Kjellstad
Olav Kjellstad
Olav Kjellstad
Stian Mikkelsen
Stian Mikkelsen

J14
J14
J14
J14
J14
G14
G14
G14
G14
G14
J13
J13
J13
G13
G13
G13
G14
G14
G14
G14
G14
G14
G13
G13

spyd
kule
Høyde
Diskos
Slegge
80mhk
200mhk
Lengde
60m
3-steg
60mhk
60m
200m
200mhk
3-steg
lengde
80mhk
Lengde
80mhk
200mhk
3-steg
kule
200m
60mhk

32,37
11,08
1,49
20,35
24,35
13,39
30,87
5,63
8,29
10,90
10,91
8,88
30,86
32,85
9,58
4,50
13,85
4,50
14,48
33,10
10,27
8,81
33,07
11,7

1.pl
1.pl
3.pl
3.pl
4.pl
3.pl
3.pl
3.pl
8.pl
4.pl
4.pl
5.pl
9.pl
4.pl
8.pl
10.pl
5.pl
12.pl
6.pl
5.pl
7.pl
9.pl
12.pl
7.pl

14.8 UM MANGEKAMP I 2007.
Ingen deltakere
14.9 STAFETTER I 2007.
Henvises til vedlegg i statistikker.

15 STIMULANSEPREMIERING 2007
Beregnet etter "Tyrvingtabellen" har disse utøverne oppnådd følgende resultat innen gruppen:
10.1. BESTEMANNSPRISENE 2007.
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10.1.1 LØP
Ørjan Netland Dybvik

G10

60M

9,48

928p

10.1.2 HOPP
Anna Larsen

J10

3-steg

7,90

1088

10.1.3 KAST
Ørjan Netland Dybvik

G10

lb 80g

59,52 1076

10.1.4 HEKK/HINDER
Helene S. Hansen
J15

1500 Hinder 5,37,54

1102p

10.1.5 LØP / HOPP / KAST 2006 ( BESTE SAMMENLAGT RESULTAT)
1. Ørjan Netland Dybvik
G10 2882p
2. Vivian Tveite
J11
2802p
3. Anna Larsen
J10
2732p
4. Kristian Jensen
G10 2717p
5. Thomas Trefall
G14 2666p
6. Lars Kåre Helgesen
G11 2585p
7. Henrik Almenningen
G10 2577p
8. Adrian M Kvinge
G14 2556p
9. Jacob Kjellstad
G10 2522p
10. Elina Drivenes
J10
2375p
10.1.6 BESTE POENGSANKER TIL KRETSSERIEN 2007 (TELLENDE RESULTATER)
1. Thomas Langhelle
G14 13797 (18 res.)
2. Vivian Tveite
J11
13698 (16 res.)
3. Andrian Magum Kvinge G14 12678 (16 res.)
4. Henrik Almenningen
G10 11505 (16 res.)
5. Lars Kåre Helgesen
G11 11136 (15 res.)
10.1.7 HØYESTE POENGSUM UANSETT ØVELSE
Helene S. Hansen
J15
1500 m Hinder

5,37,54

1102p

10.2 UTØVERE SOM HAR OPPNÅDD OVER 900 POENG IHT Tyrvingtabellen 2007
1. Gutter har 28 resultat over 900 poeng
2. Jenter har 25 resultat over 900 poeng
3. Gutter har 4 resultat over 1000 poeng
4. Jenter har 8 resultat over 1000 poeng
5. Jenter har 1 resultat over 1100 poeng
Utøvernes navn henvises til vedlegg i statistikk.
10.3 KLUBBMESTERE 2007.
1. 4-KOMBBINASJONEN LØP-HOPP-KAST-HEKK
2. LØP
3. HEKK
4. HOPP
5. KAST
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Utøvernes navn henvises til vedlegg i statistikk.
10.4 STØRST FREMGANG 2007.
JENTER
HOPP Kristin Birkelund
J13
HUT 1,14
KAST LØP Eva Isabell Kahrs
J12
60m 9,62

GUTTER
HOPP Thomas Trefall
G14
KAST Evelinn Eeg
J14
LØP Mathias Gravelsæter G13

886p (+171p)
711p (+216)

LUT 2,43 860p(+85)
sp400 33,19 878p(+15)
80m 12,12 581p(+329)

* * * Størst fremgang er gitt i h t egne statutter.
Fremgangen skal være reell, og kommer som et resultat av målrettet trening.
Utøveren skal være fylt 12 år for å komme i betraktning for denne prisen.
Beregnet etter "Tyrvingtabellen" har disse utøverne oppnådd følgende resultat innen gruppen:

