
Årsrapport for friidrettsgruppa 2018 

 

1) Styret i gruppa i perioden 2018 

Funksjon Navn 

Leder Henrik Biørnstad 

Nestleder Pål Christian Evensen 

Kasserer Trine Wisting Hansen 

Sekretær Anne Gudheim Haraldstad 

Styremedlem Elisabeth Bjørnstad 

Styremedlem Ketil Skauen 

Representant i hyttestyret Kjell Adamski 

 

2) Møtevirksomhet 

Det er i perioden avholdt 3 styremøter.  

3) Medlemstall 

Ved utgangen av 2018 var det registrert totalt 157 aktive medlemmer i friidrettsgruppa 

(idrettsutøvere, trenere, dommere og funksjonærer). Av disse er 61 jenter/kvinner og 96 

gutter/menn. Det var 84 aktive utøvere i aldersgruppen 6-19 år i 2018. 

Alderstrinn (år) 6-12 13-19 20-25 26 og over Totalt 

Jenter/kvinner 14 22 5 20 61 

Gutter/menn 26 22 4 44 96 

Totalt 40 44 9 64 157 

 

4) Treningsavgifter 

Aldersgruppe Årlig treningsavgift 

Utøvere til og med 12 år Kr 1 000 

Utøvere fra og med 13 år Kr 1 500 

 

5) Trenere 

Treningsgruppen er delt opp i tre undergrupper; liten gruppe (utøvere mellom 7 og 12 år), 

gruppe for sprint og tekniske øvelser (utøvere som er fra 13 år og oppover) og distansegruppen 

(utøvere som er fra 13 år og oppover).  

Liten gruppe har i hovedsak blitt ivaretatt av Ingunn Biørnstad, Anne-Kjersti Bjercke, Katrine 

Hammer og Bjørn-Kristian Bjercke. I tillegg har et antall foreldre-assistenter, tidligere utøvere og 

yngre utøvere bidratt regelmessig inn mot denne gruppa.  

Gruppe for sprint og tekniske øvelser har vært trent av Dag Fosser, James Brennan, Pål Christian 

Evensen, Hege Hultengreen og Erik Gressløs. I tillegg har enkelte utøvere vært tilknyttet 



trenerkompetanse i andre klubber eller trenere som jobber med egne private grupper som et 

tilbud til flere klubber. 

Distansegruppa har vært trent av Pål Asbjørn Kullerud og Tommy Prøitz. Enkelte 

foreldreassistenter har også bidratt inn mot gruppa. 

6) Dommere 

Det er ikke utdannet nye dommere i perioden. 

7) Representasjon i idrettskrets / andre organer 

Pål Christian Evensen har vært og er leder av Norsk Friidrett Østfold. Han sitter også i 

valgkomiteen til friidrettens forbundsstyre sentralt. Evensen sitter også i Anleggsutvalget til 

Østfold Idrettskrets. 

Henrik Biørnstad er styremedlem i Sarpsborg Idrettsråd. 

8) Trening 

Liten gruppe trener to ganger i uken. Kalneshallen benyttes på vinteren, mens sommeren 

tilbringes på Kalnes Friidrettsstadion. 

Utøverne i gruppe for sprint og tekniske øvelser tilbys fire fellestreninger i uken. På vinteren 

benyttes Fjellhallen/Kulåsparken og Kalneshallen, mens alle sommerøktene går på Kalnes 

Friidrettsstadion. Gruppa benytter stadion så lenge det er mulig utover høsten. For å få dette til 

blir det satt opp et antall arbeidslamper langs banen. 

Distansegruppa trener tre til fire fellesøkter i uken. I tillegg legges det program for egentrening. 

På vinteren benytter gruppa parkområder og lysløypeområder. Enkelte økter er også lagt til 

innendørsbanen på Bislett i Oslo. 

Ved studiestart 2018-2019 hadde friidrettsgruppa fem utøvere på toppidrettslinje. Disse 

kombinerer kveldstreningene med trening på dagtid også. 

9) Stevner – deltakelse og resultater 

Mesterskap 

NM-stafett: Vi deltok i år med lag i 4*1500m menn junior, 4*400m menn junior og i 4*100m 

kvinner junior. På guttelagene løp Elias Røyneberg, Sindre Fredriksen, Emil Kullerud og Sondre 

Rishøi. På den lengste stafetten ble laget nummer 3, mens det ble nummer 4 på den korteste. 

Jentelaget gikk til finalen og ble nummer 5 i denne. På dette laget løp Josefine Biørnstad, Juni 

Evensen, Lone Malmberg og Sofie Skaftun.  

NM: Magdeli Støten var eneste deltaker fra oss i NM i Byrkjelo. Hun deltok på 100m hekk og ble 

nummer 5. 

JR NM: Junior NM ble i år arrangert på Bislett i Oslo. Vi deltok med fire utøvere og tok en 

medalje. Magdeli Støten vant gull på 100m hekk i klasse kvinner under 23 år. Sondre Rishøi ble 

nummer 4 på 1500m i klasse menn under 20 år, mens Juni Evensen tok en sjetteplass på 100m 



hekk i klasse kvinner under 20 år. Lone Malmberg deltok på 100m og 200m i klasse kvinner under 

20 år. 

UM: Årets ungdomsmesterskap ble i år arrangert i Overhalla i Trøndelag. Vi reiste med seks 

utøvere, og denne gangen tok vi medaljer i løpsøvelsene. I gutter klasse 15 år ble Sindre 

Fredriksen ungdomsmester på 800m. I klasse jenter 17 år tok Juni Evensen bronse på 100m hekk, 

mens Sondre Rishøi tok medalje i samme valør på 800m i gutter klasse 18-19 år. Lone Malmberg 

ble nummer 4 på 100m og nummer 5 på 200m i klasse jenter 17 år. Benjamin Gressløs kastet 

spyd til femteplass i gutter 16 år mens Fredrik Gudheim Haraldstad ble nummer 4 og nummer 7 i 

henholdsvis spyd og høyde i gutter klasse 18-19 år. Foruten gullet på 800m ble Sindre Fredriksen 

nummer 5 på 1500m hinder i sin klasse. Han deltok også på 2000m. Sondre Rishøi supplerte 

bronsemedaljen på 800m med å bli nummer 10 på 3000m.  

UM-innendørs: Stevnet ble arrangert i Steinkjer. Her tok vi en medalje. Sondre Rishøi løp inn til 

sølv på 1500 m i klasse gutter 18-19 år. Sondre tok også en fjerdeplass på 800m. I klasse jenter 15 

år tok Josefine Biørnstad seg til finale på 60m og ble nummer 4. Juni Evensen ble nummer 6 i 

finalen på 60m hekk i jenter 17 år. Hun deltok også på 60m. Sindre Fredriksen løp 800m og 

1500m i klasse gutter 15 år og ble henholdsvis nummer 5 og nummer 4 i øvelsene. Fredrik 

Gudheim Haraldstad ble nummer 5 i høyde og nummer 6 i kule i klasse gutter 18-19 år. 

Terreng NM kort løype: Ingen deltakelse 

Terreng NM lang løype: Ingen deltakelse 

NM høyde og lengde uten tilløp (innendørs): Fredrik Gudheim Haraldstad ble nummer 4 i høyde 

uten tilløp i juniorklassen, da dette ble arrangert i Bærum. 

Andre stevner 

Lerøy-lekene: Lerøy-lekene er en kretskamp for vår region, hvor våre utøvere bidro til at Østfold 

tok en sterk andreplass. Tre utøvere fra SIL deltok. Disse er listet under punkt 13. 

De tre store: I de tre store nasjonale stevnene (Romerikslekene, Tyrvinglekene og 

Veidekkelekene) sto våre utøvere på seierspallen 24 ganger. 

Karusellstevner: Et økende antall barn i alderen 8-12 år deltok på ett eller flere av de til sammen 

syv Salmingkarusell-stevnene i årets sesong. Hele 22 utøvere deltok på et tilstrekkelig antall 

stevner til å få årets premie for god deltakelse. 

Løp utenfor bane: Aktiviteten i løp utenfor bane har gjennom hele sesongen vært svært stor. 

Både i barne- og ungdomsklassene og seniorklassen for herrer, spesielt ved Pål Oraug, har 

distansegruppa markert seg svært godt. 

Øvrig aktivitet: I veteranklassen har Kjell Adamski og Torkjell Spigseth vært aktive.  

Aldersrekorder: Det ble i år satt 27 nye aldersrekorder. Av disse leverte jentene 15 og guttene 12. 

Klubbrekorder: Lone Malmberg satt ny klubbrekord på 200m. Tiden er 25.72 sek. Magdeli Støten 

satt ny klubbrekord på 100m hekk med tiden 14.34 sek. 



 

10) Egne arrangement 

Den 8. mai arrangerte vi Tinestafetten. 37 lag fra 11 forskjellige skoler deltok. Over 300 

ungdommer deltok. Arrangementet ble gjennomført sammen med idrettselever ved Kalnes 

videregående skole. 

Den 26. mai arrangerte friidrettsgruppa Glommaløpet sammen med Fredrikstad Idrettsforening. 

Løpet følger Glommastien fra Sarpsborg til Fredrikstad. Til sammen deltok det over 1100 løpere i 

enkeltløp eller stafett. En stor innsats fra rekordmange funksjonærer bidro til at årets utgave 

holdt normal høy kvalitet. Samarbeidet med Fredrikstad Idrettsforening fungerer meget bra. 

Den 22. mai arrangerte vi karusellstevne (Salmingkarusellen) på Kalnes Friidrettsstadion. 

Salmingkarusellen er rene barnestevner som dekker alderstrinnene 8-12 år. Stevnet hadde svært 

god deltakelse, og totalt 154 barn var i aksjon. 

I samarbeid med Fredrikstad Idrettsforening leverte vi et fint kretsmesterskap over to dager på 

Kalnes Friidrettsstadion. I år falt mesterskapet på helgen 9. og 10. juni. 

I den første uken i skoleferien arrangerte vi Friidrettens Idrettsleker. Dette var femte gang vi 

gjorde dette. Nok en gang ble det god i deltakelse. Omtrent 60 unge deltakere koste seg på 

Kalnes hele uken. Arrangementet ble prikkfritt levert av Pål Christian Evensen og Torgeir Bjercke 

med hjelpere. Våre unge utøvere var ansvarlige trenere og gjorde som vanlig en kjempejobb. 

Den 18. august arrangerte vi vårt tradisjonelle banestevne, Olavslekene. Dette er et nasjonalt 

stevne og også i år var deltakelsen bra, med totalt 128 utøvere på plass. 

Den 22. september arrangerte vi den andre utgaven av Kulåsløpet. Konseptet eies og 

markedsføres av iSarpsborg, mens vi er teknisk arrangør. Løpet går i Kulåsløypene og over 150 

deltakere fant veien til parken den dagen. Løperne var rimelig likt fordelt mellom de to 

distansene 5,2 km og 10,4 km.  

11) Spesielle resultater / utmerkelser 

Følgende utøvere har oppnådd resultater utendørs som gir 1000 poeng eller mer etter Tyrving-

tabellen: 

Alder Utøver Øvelse Resultat Poeng 

J-17 Juni Evensen 100m hekk 14,34 1066 

J-14 Maiken Homlung Prøitz 2000m 6.44.52 1053 

    1500m 4.48.25 1040 

    600m 1.38.82 1028 

J-17 Lone Malmberg 100m 12,48 1019 

    200m 25,72 1014 

G-15 Sindre Fredriksen 800m 2.00.30 1066 

G-18 Sondre Rishøi 1500m 3.58.49 1024 

    800m 1.54.19 1023 

    3000m 8.48.45 1004 



 

Beste enkeltresultat på jentesiden oppnådde Juni Evensen og beste enkeltresultat på guttesiden 

oppnådde Sindre Fredriksen. 

12) Kursdeltakelse 

Det er ikke avholdt spesielle kurs i året. 

13) Representasjon 

Maiken Prøitz, Marcus Dahl-Rismyhr og Benjamin Olsen representerte Østfold sitt kretslag under 

Lerøy-lekene. 

Ingen av våre utøvere deltok på nasjonale representasjonslag i 2018. 

14) Samlinger 

Utøvere fra gruppe for sprint og tekniske øvelser gjennomførte i år en svært vellykket 

treningssamling i Portugal i påsken. 11 utøvere deltok, og med foreldre og trenerstab var det en 

gruppe på 23 personer som reiste. Gruppen gjennomførte treninger i deilig middelhavsklima ved 

Algarve-kysten. 

15) Utmerkelser 

Ingen spesielle 

16) Økonomi 

Økonomien i friidrettsgruppa var god i 2018. Godt gjennomførte arrangementer, sommeruke for 

barn (Idrettsleker), samt god dugnadsinnsats har i så måte vært viktig.  

 

Konklusjon 

2018 var et bra år for friidrettsgruppa. Årets arrangementer var svært vellykkede, noe som gir 

økonomisk trygghet og grunnlag for sportslig utvikling.  

Sammen med Norsk Friidrett Østfold og idrettskretsen arbeider friidrettsgruppa for bygging av 

en flerbrukshall tilrettelagt for friidrett på Greåker. Denne skal eventuelt ligge i tilknytning til 

Greåker vgs. Østfold Fylkeskommune, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune må gå 

sammen om finansieringen. Endelig beslutning om prosjektet skal gjennomføres eller ikke fattes 

sommeren 2019. 

Sarpsborg, mars 2019 

Henrik Biørnstad  

Leder Sarpsborg IL Friidrett 


