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Leders kommentar: 

2020 har vært et spesielt år på mange vis, det har påvirket klubben på flere måter. 

Det har vært vanskelig å gjennomføre arrangementer, og det har vært vanskelig å gjennomføre 

treninger for mange. 

Vi har klart å gjennomføre 3 løp i vinterkarusellen, med god deltagelse.  Vil i den forbindelse takke fro 

innstasen fra våre flinke medlemmer i arrangementskomiteen for vinterkarusellen. 

Vi hadde jo planlagt å arrangere NM på festningen i April, men som kjent ble jo dert ikke mulig. 

I og med at NM korte løyper gikk i vasken i 2020, har vi sendt inn søknad om å få arrangere NM lange 

løyper i 2022.  (har ikke fått tilbakemelding på dette enda) 

Det ble oppnådd mange veldig sterke resultater av våre utøvere i 2020, noen som må nevnes er: 

Sven Nevin som ble nest best på 5 km i sin klasse i 2020, og August Lunde som vant 5 km løpet vårt 

på strandpromenaden, noe som også ble landets beste tid i sin klasse. 

 Barcelona løp Trond Einar Moen Pedersli halvmaraton på 1,04,11 noe som er under EM kravet.  I 

Den Haag løp Ebrahim Abdulaziz halvmaraton på 1,04,42.   Disse to ble henholdsvis nr 3 og 7 på 

årsstatistikken på halvmaraton.  

Av veteranene så må nevnes at Lars Harald Blikra hadde Norges beste tid på både halv og hel 

maraton i sin klasse i 2020.  I kvinneklassen ble Anne Nevin beste dame på 10 km.  Nevnes må også 

Mette Eid Løvås med toppresultater både på hel og halv maraton. 



I ungdomsgruppa gjøres det en formidabel jobb, og spesielt rettes en takk til Frank Fiske som har 

gjennomført treninger med disse utøverne i hele 2020. 

Seniorgruppa vår klarte å gjennomføre treninger stort sette hele året, dog ikke innendørs som 

normalt. 

Vi ser frem i mot 2021, og håper dette året gir oss flere muligheter til å utøve aktiv idrett enn fjoråret  

17 April har vi planlagt halvmaraton i vår nye løypetrase på Strandpromenaden, pr i dag er det 

usikkert om løpet lar seg gjennomføre, men vi håper i det lengste.  

Interessen for løpet er stort, å det er forhåndspåmeldt godt over 400 deltagere i dag. 

Hvis alt går etter planen blir dette landets beste startfelt på distansen i 2021.03.09 

 

Asgeir 

 

 

 

 

 

 

 

 


