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Strindheim IL Friidrett

Styrets beretning

Styrets sammensetning (mars 2021 – februar 2022)
Leder: Odd Ivar Rypdal
Styremedlemmer: Sigrid Haugseth, Even Løkken, Tor Henry Johansen, Marian Brandt, Øystein Kvaal
Østerbø.

Arrangementsutvalget har bestått av: Knut Jørgen Bakkejord, Even Løkken, Arnfinn Ofstad, Roger
Midtstraum.  Disse har også vært hovedkomite for Jentebølgen.  Det er oppnevnt hovedkomite for NM
Terrengløp 2022, som består av: Arild Tørstad, leder, Tor Henry Johansen, Lisbeth Aune, Arnfinn
Ofstad, Roger Midtstraum, Knut Bakkejord, Asgeir Bøgeberg og Thomas Syrstad.

Sportslig utvalg har bestått av: Bjarne Vad Nilsen, leder, Frank Fiske, Christoffer Klevsjø og Thomas
Syrstad.

Thomas Syrstad er ansatt som administrativ ressurs i avdelingen.

Strindheim IL har ellers vært representert i følgende:
Strindheim IL hovedstyret: Odd Ivar Rypdal
Sør-Trøndelag friidrettskrets styre: Thomas Syrstad

Styrets arbeid:
Styret har gjennomført tre styremøter i perioden.  På initiativ fra friidrettsgruppa ble Knut Bakkejord
utnevnt til æresmedlem i Strindheim IL allerede i 2020.  Som en følge av samfunnets tiltak med
hensyn til Covid-viruset kunne utdelingen først finne sted i september 2021, da hedersbevisningen ble
utdelt på et flott arrangement på Ni Muser.  Særlig veterangruppa stilte mannsterke opp og gjorde dette
til en fin kveld.  Æresmedlemskapet er den største heder idrettslaget kan vise medlemmer, og Knut har
over mange år vært en sterk bidragsyter til arbeidet i både friidrettsgruppa og idrettslaget.

På initiativ fra friidrettsgruppa er enda et æresmedlemskap tildelt på nyåret i 2022, konfidensielt inntil
videre mht utdeling.

Vi har i 2021 gått til innkjøp av en del utstyr til bedre gjennomføring av stevner, samt utstyr som
trengs til administrativ leders virke.  Utstyrsavtalen med Trimtex er forlenget ut 2023.

Det legges fortsatt ned en betydelig innsats på mange plan i klubben.  2021 ble som 2020 tidvis sterkt
preget av Covidsituasjonen, men utøverne har stort sett trent godt.  Store stevner som
Holmenkollstafetten og St Olavstafetten ble avlyst, men NM/UM har blitt gjennomført.

Som en av fire grupper i Strindheim Idrettslag har vi bidratt inn i hovedstyrets arbeid.  Arbeidet vedr
utbygging av anlegget på Leangen har dessverre beveget seg sakte framover.
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Strindheim IL Friidrett

Sportslig status for 2021
Det sportslige aktivitetsnivået er fortsatt bra i klubben, og vi har utøvere som hevder seg både
nasjonalt og internasjonalt.  Blant årets sportslige høydepunkt må nevnes Ebrahim Abdulaziz, som
blant flere gode resultater har blitt norgesmester i maraton, samt at han med 2.17,17 tok 18. plass i
Berlin Maraton.  Bl.a. som en følge av disse resultatene, ble han av Kondis kåret til årets veteranløper
for herrer i 2021 - som også i 2020 - etter en sesong med klasserekorder på flere distanser.

Hovedmesterskapet - NM senior - gikk med åtte deltakere fra Strindheim IL, med Hanne Maridals
femteplass på 5.000 meter som sportslig topp.  Veteranene fikk også gjennomført NM bane i Førde, og
våre sju deltakere sikret seg i alt femten medaljer, hvorav sju gull.  I statistikkene er det særlig Lars
Harald Blikra (60-64 år) og Hagbart Webostad (80 år +) som har hevdet seg, med andreplasser på
begge i Kondis årsstatistikker.

Økonomistatus
Avdelingens regnskap for 2021 er ført av Regnskap & Kontor AS v/Talke Evjen.  Regnskapet viser
brutto inntekter på kr 867.446, en nedgang på vel to hundre tusen fra foregående år og hovedsakelig
som en følge av mindre Covid-tilskudd i år.  Resultatet viser et betydelig underskudd på kr 311.819,
men her utgjør kostnader fra 2020 til lønn og honorarer en betydelig del.  Underskuddet foreslås
dekket av egenkapitalen, slik at den pr balansedagen er vel kr 732.000,-.

Vi har sett på hvordan vi tjener penger, og hva vi bruker penger på:

Regnskap 2020 Regnskap 2021
Hvordan tjener vi penger?
1 Fra medlemmene kr 68 003 kr 125 341
2 Fra egne stevner kr 212 537 kr 295 882
3 Tilskudd mv via SIL kr 642 440 kr 519 182
4 Sponsor og andre inntekter kr 64 972 kr 10 386

kr 1 071 296 kr 867 446

Hva bruker vi penger på?
1 Aktive, trenere, dommere kr 330 251 kr 287 752
2 Egne stevner kr 39 150 kr 81 162
3 Lønn og honorarer kr 126 963 kr 571 126
4 Administrasjon mv kr 248 960 kr 239 227

kr 745 324 kr 1 179 267

En stor del av tilskuddene stammer fra Covid-tilskudd for avlyste arrangementer.

Det å betale ut så mye lønn som vi har gjort - selv om dette er for ett og et halvt år - er svært krevende,
og vi er avhengige av at 2022 blir et år hvor vi får arrangert store løp uten påvirkning fra pandemien.
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Strindheim IL Friidrett

I budsjettforslaget for 2022 budsjetterer vi med reduserte kostnader til aktivitet.  Vi budsjetterer med
større inntekter fra Jentebølgen, og tror nedgangen i deltakelse var en engangsforeteelse som hang
sammen med tidspunktet for arrangementet.

Det har vært arbeidet med å skaffe eksterne inntekter fra samarbeidspartnere, foruten sponsorinntekter
fra Jentebølgen.

Friidrettsgruppa i Strindheim IL går en spennende periode i møte.  Vi trenger å styrke samarbeid og
samhold på tvers av treningsmiljøene, og dette er noe som må prioriteres framover.  Samtidig trenger
vi å holde høy kvalitet på det arbeidet som gjøres, både på trening og arrangement.

Styret vil takke alle som står på for Strindheim IL friidrett for innsatsen i det siste året, og ser fram til
et aktivt og godt friidrettsår i 2022.

Mvh. Styret v/Odd Ivar Rypdal
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Strindheim IL Friidrett

Årsrapport fra styreoppnevnte utvalg

Arrangementsutvalget
Strindheim IL Friidrett har hatt følgende arrangement i 2021:
● Vinterkarusell – 3 løp våren inkl Trønderjogg, og 3 løp høsten med opp mot 250 deltakere

på det meste.  Det var 123 karusellpåmeldte for sesongen 2021-22, en nedgang fra 170

året før - mye trolig pga virussituasjonen.

● Trønderjogg – 3. mai 2021 med 241 deltakere (271 i 2019)

● Strandpromenaden halvmaraton var planlagt arrangert i april, og hadde hele 520

påmeldte.  Som følge av virussituasjonen måtte dette arrangementet dessverre avlyses.

Arrangementet er planlagt igjen til 30. april 2022.

● Strandpromenaden 5 og 10 km ble arrangert i oktober, med i alt 70 deltakere.

● NKS Jentebølgen ble avlyst som følge av pandemien

Det er lagt ned en kjempejobb for å få gjennomført alle arrangementene. Strindheim IL
Friidrett er så heldig å ha en rekke ildsjeler i sine rekker som tar tak med jevne mellomrom.
Quick Timing tidtakingssystem ble kjøpt inn 2017 og er i bruk på våre løp.  Det er seinere
kjøpt inn lydutstyr, nye videokamera, drone mv.

Arrangementsutvalget har hatt flere møter for å planlegge eksisterende arrangement og for å
evaluere. I april 2022 arrangerer vi NM i terrengløp kort løype på Kristiansten Festning.
Vi har også Jentebølgen 2022 under planlegging, arrangementet går 1. juni 2022 med
utgangspunkt i Trondheim Torg.
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Årsberetning fra gruppene - aldersbestemte
Pr 01.01.22 består aktiviteten i de yngre gruppene kun av Gruppa 8-10 år. Disse er ca 10 stk
og trener onsdager 17-18 i hallen.  Frafallet har vært stort gjennom høsten pga frafall av
trenere og det er ingen aktivitet i grupper mellom 11-14 år. Forsøk på å skaffe nye trenere har
ikke vært vellykket.  Kort oppsummert er det annonsert etter trenere i ulike friidrettskanaler,
det er tatt direkte kontakt med NTNUI-friidrett etter student-trenere og det er gjort
henvendelser til foreldregruppa uten at noen har vist interesse.

I dag er det kun Petter som er trener for den yngste gruppa. Han har sagt seg interessert å
ha en gruppe til.  Vi har også en interessert fra ungdomsgruppa som vil være trener for 8-10
år (Margrethe).  For 2022 blir det å starte litt på nytt. Vi har tidligere hatt aktivitet i tre
barnegrupper. (8-10 / 11-12 / 13-14) Vi må se på dette på nytt ut i fra
alderssammensetningen på de som kommer til.

Aktiviteten i 15+ (ungdom/jr) er varierende etter sesonger. Gjennom 2021 har det vært 17
utøvere i sirkulasjon på treningene. For 2022 vil det være 6-7 utøvere som konkurrerer på
UM/JR-NM nivå, og gruppa består av en kjerne på ca 10 personer som er fast på treninger
inklusiv Mie Hageskal som er en del av den faste treningsgruppa, men som er medlem i
Kyrksæterøra IL.
Frank

Årsberetning fra gruppene - senior damer/herrer
Sesongen 2021 var preget av Covid-19 pandemien, men noen mesterskap ble arrangert.

På NM i Kristiansand stilte vi med 3 jenter og 5 gutter, der vi kan trekke frem Hanne Mjøen Maridal
med 7.plass på 5 000 m og Ebrahim Abdulaziz med 14.plass på 10 000 m. Ebrahim Abdulaziz hadde
også tidligere denne sommeren løpt inn til seier på NM Maraton i Jølster.

På NM terrengløp i Bergen stilte vi med Henrik Laukli, Trond Einar Pedersli og Ingrid Helene Nyhus.
Her løp guttene inn til en fin 4.plass på stafetten, kun 4 sekunder bak bronsemedaljen. Ingrid løp inn til
en fin 10.plass i kvinner senior kun 1 år etter hun la fotballkarrieren på hylla og gikk over til løping.
Under NM terrengløp på festningen i Trondheim 2022 håper vi å stille med mange flere utøvere og
kjempe om medaljer i begge klasser.
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