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L. Gruppesfyret, utvalg og ansvarlige

Styret:
Gruppestyreleder: Martin Strand
Gruppestyremedlem / kasserer: Iv{orten Strøhm
Gruppestyremedlem / sportslig ansvar: Thomas Hoftun
Gruppestyremedlem / sportslig ansvar: Thomas Rosvold
Gruppestyremedlem /dugnad/rekruttering: Bente Sæten
Gruppestyremedlem lkommunikasjon: Hanne Klurv
Gruppestyremedlem / Askerlekene: Kinga Horvati
Gruppestyremedlem /utøverrepresentant: Ingeborg Frantzen (Frida Winter Kapstad

avløst august 2016)
Gruppestyremedlem /utøverrepresentant: Magnus Thom

Valgkomite:
Det ble på årmøtet ikke vakgt valgkomitee, styret har ful$ opp dette.

Oppmenn:
9 -12 tr Arnfinn Ellefsen (utgikk våren 2016) ingen ny
13-14 år: Ingen
15 år +: Espen Jahren

Andre ansvarsområder:
Drift sansvarlig : Espen Jafuen
Ansvarlig profiltøy: Kinga Horvati
Ansvarlig sosiale aktiviteter: Lena Grønbeck Karlsen
Elektronisk tidtager: Håkon Svendsen
Ansvarlig sponsing:
Ansvarlig utstyr:
Stevneansvarlig:

Representasjon
Thomas Rosvold, Fagansr.arlig kast, NFIF
Espen Jahren, NFIF, medlem Forbundets dommerutvalg
Espen Jahren, AFIK, medlem idrettslig utvalg

2. Status Asker Skiklubb Friidrett

Gruppeleders oppsummering
Året 2016 har vært nok et aktir,t ar for friidrettsgruppen, sportslig aktiviteten har vært stor og
resultatene har vært gode.
Rekruttering blant de lngste som er forholdsvis lik med de foregående år.
Klubben har en gruppe med trenere på forskjellige nivåer som gjør en fantastisk innsats for
friidretten i Asker. Jeg vil også berømme innsatsen til stl,ret og driftsansvarlig.
Styret inngikk på høsten ar,tale med Espen Jahren som driftsansvarlig for friidrettsgruppa.
Dette var en forenkling og systematisering av hans tidligere oppgaver og er ment til å gjøre



dette oversiktlig for Jahren så vel som styret uten vesentlig utgiftsøkning.
Målsettinger dette året har vært:

,/ Tilrettelegge for et variert friidretts tilbud,/ Utvikle arbeidet i styret(gruppen),/ Hvor vil friidretfsgruppa i Asker skiklubb - mål og ambisjoner

Vi er av den oppfatning at vi har et variert tilbud tilpasset mange av de som ønsker å drive
med /eller prøvo friidrett. Det er alltid et spørsmål om vi satser på de riktige områdene men vi
mener at vi gir et brett tilbud ved blant annet å ha tilpassede grupper for flere alderstrinn og
ambisjonsnivå.

Arbeidet i s§T et har noen potensialer fortsatt, blant annet må vi bli bedre på kommunikasjon
med utøvere og foreldre, dette må være et prioritert område i2017. Vi måogså rekruttera
foreldre fra de yngste gruppene for å delta i driften av klubben. Dagens styremedlemmer har
etterhvert større barn/ungdommer og vil forlate styrearbeid i nær farrrtid. Dette arbeidet må
prioriteres for å sikre klubbens framover
Det har vært spesielt utfordrende at vi ikke har klart å rekruttere oppmenn til de
yngsteklassene. Dette fører til dårlig oppfølging spesielt i forhold til stermer.

Mål og ambisjoner har stått høyt på agendaen i flere møter, men vi har ikke klart nedfelle
gode mål og ambisjoner. Dette er en ambisjon for året som kommer.

Styrets arheid
styrets skal arbeide for et trygt, sunt og engasjerende friidrettsmiljø.
Gode trenere giør en glimrende jobb på det idrettslige plan. Sfyret skal sikre at det
«utenomsportslige» faller på plass.
en viktig faktor er dugnadsarbeidet som gir oss god økonomisk plattform til å drifte klubben
de viktigste inntektskildene er

Askerlekene
Takeda-dugnaden (vår)
Salgsdugnad (høst) i form av salg av toalettpapir
Aktivitetsavgift
Diverse støtteordninger
Sponsorinntekter
Friidrettsskole

Askerlekene
Askerlekene ble giennomført med noen færre deltagere enn topp året 2015 og ser ut til å ha
fatt godt fotfeste hos friidrettsutøvere på Østlandet.
Vi kan måle et stevnes suksess i tilbakemeldinger - de er mange og utelukkende positive. De
gode tilbakemeldingene har vi ambisjoner om å opprettholde gjennom kvalitets arrangement
på Fø1.ka i årene som kommer.

Anlegg / Treningsfasiliteter
Friidrettsanlegget påFøykablir brukt mye av våre utøvere, andre fra klubben og Asker
området. Vi er stolte av å kunne tilby et slikt fantastisk anlegg midt i smørøyet åv Asker.



Dette medfører også slitasje på anlegget som vi ved noen dugnader og ildsjeler klarer å holde
i brukbar stand. Vi vil også berømme ansatte ved Asker skiklubb for innsatsen for å holde
dette i orden. Vedlikeholdet vil kreve investeringer i tiden framover og vi vil finne gode
løsninger på dette sammen med klubben sentralt

I sommersesongen er det Føyka som er hovedarena, mens vintersesongen holder vi til i
Holmenhallen (mandag,onsdag og fredag) og Rudhallen(torsdager, samt noen
søndagstreninger).
Vi har et samarbeid med Heggedal friidrett som trener samqlen med oss i Rudhallen.

Ansatte/arbeidsmiljø
Alle trenere og driftsansvarlig har kontrakt med Asker skiklubb friidrett. Det er ingen forhold
som i år har utfordret arbeidsmiljøet. Alle har «små» kontrakter og har sitt hovedvirke utenfor
klubben.
Politiattest er i orden for de i gruppen som skal ha det.

Likestilling
NIFs lov regulerer kjønnsbalansen i de styrende organer. Både styret og valgkomiteen
tilfredsstiller para. 2.4 i NIFs lov. Gruppens trenere og ledere velges utifra kvalifikasjoner,
og det er en lik kjønnsdeling i styre og blant trenere.

Ytre miljø
Klubbens aktivitet er ikke krevende for miljøet, det benyttes i liten grad kjemikalier eller
annet som kan skade miljøet.

3. Sportslig aktivitet

Utøvere fra Asker Skiklubb har i 2016 prestert meget godt i de største nasjonale stevnene, og
også deltatt internasj onalt.

Klubbens desidert beste friidrettsutøver i2016 har vært Christine Næss(00). Hun
representerte Norge under U18 EM Ukraina på 3000m, vant Nordisk mesterskap i terrengløp
både individuelt og for lag i juniorklassen, og representerte igjen Norge under teneng-EM i
Italia i desember.

I UM innendørs i Steinkjer 26.-28.februar hadde vi med 6 deltagere. Beholdningen herfra ble
2 gull til henholdsvis Christine Næss på 1500m i J16 og Ole Marius Strøhm i lengde i Gi7.

Årets junior-NM fant sted på Brandbu 5.-7.august. Asker deltok med 8 utøvere : Frida
Høidahl(98) på 100m, 200m og 1000m stafett, Frida Winther Kapstad(99) 100m,400m,
800m og 1000m stafett, Hanna Hoftun 100m, 200m og 400m, Christine Næss(00) 1500m og
3000m, Ole Marius Strøhm(99) 100m og Lengde, Erik Johannes Rosvold(98) Diskos, Vilde
Indseth Holten(97) Diskos og Birgitte Strand(99), Synnøve Frantzen(00) på 1000m stafett.
Christine ble klubbens forgrunnsfigur med sølv på 1500m og bronse på 3000m. Erik skulle
vel strengt tatt også hatt medalje, men ble dessverre offer for det som kan se ut som en
arangør tabbe og misset bronsen med 9cm.

10 Asker utøvere deltok i Ungdomsmesterskapet i Sandnes2.-4 september. Pga. litt stang ut,
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ble det «bare>> to sølvmedaljer og en bronsemedalje til klubben. Begge sølvmedaljene sto
Christine Næss for, på henholdsvis 800m og 3000m, mens Erik Rosvold fikk bronse i slegge.

Asker hadde noen fære deltagere med i ungdomslekene på Jessheim(regionalt mesterskap
for 13-14 år) i 2016 enn 2015. Totalt 7 utwerc fra Asker delto§ og arr disse tok 4 ntwerc;
Martine Ellefsen, BetE Rosvol4 Simen Gimnes og Vebjørn Sæten Skre totalt 3 første og 3
anfueplasser.

4. Trening og trenere
Det er i 2016 lagt stor vekt på følgende når det gjelder treninger og trenere:

./ Å videreføre trenerteamet i Asker Skiklubb Friidrett
'/ Å videreføre kvaliteten på treningene i Asker Skiklubb Friidrett
,/ Å øke mangfoldet i treningen, dekke flere øvelseskategorier

For de yngste utøverne fta 9 åtr trl 14 tr er det ungdomstrenere som har tatt trenerkurs
gjennom Norges Friidrettsforbund som ivaretar denne meget viktig funksjonen for klubben.
For de eldste utøverne (15+; er vi som klubb veldig fomøyd med å ha knyttet til oss følgende
trenere:

Kast: Thomas Rosvold
Sprint, satsning yngre gruppe 12-15 år: Roy Windjussveen
Sprint,{Lang Sprint, eldre gruppe 15+: Randi Nymoen
Styrke: Charlotte Aanonsen
Hopp (lengde,hø.vde.sta\,) : Espen Jahren

De yngste (9-14 ttr) trener i Holmen-hallen i innendørs-sesongen mandag og fredager.
Treningene skal være tilpasset et bredt spekter av øvelser for å introdusere de yngste til
mangfoldet innen friidrett. For de yngre utøverne som ønsker mer spesifikk trening utover de
faste treningene er det mulighet for å delta på sprint gruppen til Roy eller kast gruppen til
Thomas.

For de eldste utøverne (15+; er det lagt opp til et spesifikt opplegg etter hver utøvers valg av
øvelser gjennom de etablerte treningsgruppene. De eldste utøveme har tilbud om trening
hovedsakelig i Holmenhallen, men trener fast hver torsdag i Rudhallen.

Utendørstreningene gjennomføres på Føyka fra etter påske og frem til høstferien.
Treningstider for utendørs 2017 vil tilgjengelig i god tid før påske for utøverne.

Alle trenere er bundet opp til klubben gjennom etablerte kontrakter. Treningstilbudet i Asker
Skiklubb Friidrett defineres av styret i klubben. Treningskoordinator, Espen Jahren, ivaretar
den praktiske koordineringen og tilretteleggingen av treningstilbudet på vegne av styret for de
yngste utøverne. De ansvarlige trenere for de eldre utøverne har full sportslig frihet til å

legge opp og gjennomføre treningene til det beste for utøverne og Asker Skiklubb Friidrett.



Asker Skiklubb Priidrett jobber også for å legge til rette et tilbud for vår eliteutøver Christine
Næss som satser mot resultater på internasjonalt nivå på mellomdistanse. For 2016 har derfor
Christine vært en del av Eystein Enoksen sin mellomdistanse gruppe som §ører treninger på
Bislett.

Følgende ungdommer har vært trenere i løpet av 20162
Magnus Thom, Ingvill Løvoll, Hanna Hoftun, Frida Winter Kapstad(Kanada fra august
2016), Birgitte Strand, Ingeborg Frantzen og Stina Grønbeck Karlsen, Synnøve Julseth
Frantzen og Martin Jernsletten

5. Rekruttering
Rekruttering er viklig for gruppa og den holder seg på det jevne, det er gjennomtrekk og noen
deltar bare på sofllmer aktiviteter og er ikke betalende i vintersesongen. Tabellen under er
derfor noe misvisende i forhold tii antall trenende gjennom året ,men gir et bilde på
situasjonen.
Det er blitt gjennomført både sommer- og høst- ferie friidrettsskole. Friidrettsskolen er viktig
for rekruttering men har også en potensiell inntektskilde.

6. Andre aktiviteter

Egne stevner
Friidrettsgruppa er aktiv i forhold å arrangere stevner. Hovedarrangementet er Askerlekene
som har tradisjon for å avvikles tidlig i juni.

Kastkarusell T 29.09.2016
Kast 5-kampen 25.09.2016
Kretsstevne 4 12.09.2016
Kastkarusell 5 08.09.2016
Kretsstevne 3 29.08.2016
Kastkarusell 4 25 .08.20 I 6
Sommerstevnekast 16.07.2016
Sommerstevnekast 07.07.2016
Nas.ionaltkaststevne 25.06.2016
Kastkarusell 3 16.06.2016
Askerlekene 2016 04.06.2016
Kretsstevne 2 Føyka 30.05.2016
Kastkarusell 2 16.05.201 6
Kretsstevne 1 Føyka 09.05.2016
Kastkarusell 1 05.05.2016
Klubbstevne 31.01.2016

Alder Antall 31.12.2016 Antall 31.12.2015 Antall 31.L2.2014
9-12itr 24 27 28 (fra 10 år)
13-14ir 30 24 24
15 år os eldre 31 29 24
Totalt 85 82 76

6



Medlemsm øter og sosiale arrangementer
Det har vært gjennomført tradisjonsrike tur til Vestlia for de forskjellige gruppen. Dessverre
ble en avlyst grunnet dårlig deltagelse, Det har også vært gjennomført en sosialsamling i
aktivitetsparken i Sørum. Har var den klar målsetting å fa samlet de litt eldre utøverne slik at
man skal bli kjent utenfor treningsarenaen.
Det har vært gjennomført sommeravslutning på Føyka samt juleavslutningen i Rudhallen
med foredrag av Karsten Warholm, friidrettsutøver som deltok i Rio OL.

7. Økonomi
2016-resultatet ga et årsoverskudd på NOK 22 595, etter en omsetning på NOK 809 990. Det
er gjort netto avsetninger på NOK 63 257 i treningsavgifter og dugnadsaktivitet til2017 .I
tillegg er varelageret solgt og nedskrevet til 0. Det økonomiske overskuddet er blitt overført
til egenkapital som nå er pålydende NOK 541 688. Det tolkes slik at friidrettsgruppa står godt
sikret i forhold til eventuelle fremtidige økonomiske utfordringer.
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