ÅRSMELDING FOR FRIIDRETTSGRUPPA 2010
Organisasjon
Styret i friidrettsgruppen har i perioden bestått av:
Leder:
Ulf Grødahl
Kasserer:
Bente Evjemo
Medlemmer: Line Helgesen
Geir Bøyum
Elin Holien
Bjørn Eirik Eliassen
Vara:
Kari Nerdrum Tangen
Vårin Hofsøy
Ingrid Bjørgo
I Perioden har det vært avholdt 6 styremøter. Året 2010 har vært preget av høyt aktivitetsnivå
sportslig sett. Flere av våre utøvere har i løpet av året prestert meget gode resultater på
nasjonalt nivå. Vi har hatt utøvere på de fleste store stevner i norge og en utøver (Martin
Rypdal) har også deltatt på internasjonale stevner. (Wien og Florø).
Styret har hatt fokus på det som skjer på banen, samt å få flere til å bidra.
Dette fokuset vil også bli prioritert i 2011.
Vi har fått på plass en dyktig arrangementskomite med 4 medlemmer og Jan Schjetlein som
sjef.
Online påmelding til egne og andre stevner er et annet hovedfokus som klubben har
gjennomført med stor suksess.

Representasjon andre fora
Bul-Tromsø Friidrett er representert i arbeidet med å fremme “Idrettsbyen Tromsø” sitt
prosjekt samt påbygging av Tromsø-hallen. Vi har gått klart ut med støtte til disse
prosjektene.
Bente Evjemo har vært vår representant på samråingsmøter.

Økonomi
Økonomien i Bul-Tromsø Friidrett er tilfredstillende.
Våre viktigste sponsorer i 2010 har vært Bjørn Bygg, Tromsø Treningssenter og Puma Norge.
Alle disse ønsker å forlenge sine avtaler med oss.
Vi har også inntekt fra “Mørketidsløpet” og “Døgnvill” der vi utfører dugnadsarbeid.

Idrettslige arrangementer
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I løpet av 2010 er det arrangert 6 seriestevner innendørs i Tromsøhallen, og 4 stevner utendørs
på Valhall stadion. BUL-Tromsø friidrett stod for vinterens NNM innendørs som tidligere år
kombinert med Tromsølekene for yngre årsklasser. Et Ministevne i ble det også tid til 10.feb i
Tromsøhallen. Det ble også arrangert KM utendørs 18-19. September.
I tillegg til dette har vi også i år arrangert Barnekarusellen med 104 deltakere og Friidrettens
dag der det deltok 170 barn.
Begge har vært arrangert med stor sukses i samarbeid med TUIL Friidrett og med Kari
Tangen som general.

Kurs, opplæring
Vi har også i år hatt flere av våre utøvere og funkjonærer på kurs/opplæring.
Vi har hatt 2 funksjonærer på opplæring i bruk av Frires og online påmelding.
10 utøvere har vært på Aktivitetslederkurs, samt at 3 er i gang med “Trener I” kurs.

Idrettslig aktivitet
Utøverne i BUL-Tromsø Friidrett er nå delt i følende 5 grupper:
Rekruttgruppa 8 og 9 år ca 15 utøvere

For barn som fyller 8 eller 9 år i løpet av dette året. Hovudtrenar er Vårin Hofsøy
(Hjelpetrenarar: Stewart Berg og Fredrik Fredriksen) Treningstider er fredag kl. 16.3017.30.Foreldrekontakt: Maria Luther
Rekruttgruppa 10 og 11 år

ca 23 utøvere

For barn som fyller 10 eller 11 år i løpet av dette året. Hovudtrenar er Vårin Hofsøy
(Hjelpetrenarar: Andre Lind og Ole Jørgen Ørjavik) Treningstider er fredag kl. 17.30-18.30.
Foreldrekontakt: Carl Fredrik Haseid
Barnegruppa

ca 20 utøvere

For barn som fyller 12 eller 13 år i løpet av dette året. Hovudtrenar er Cathrine Vangen
(Hjelpetrenar: Tone Sæthermoen) Treningstider er måndag kl. 17.00-18.30.
Foreldrekontakt: Eileen Haugan.
Ungdomsgruppa ca 4o utøvere

For barn/ungdom 14 år og eldre. Hovudtrenar er Morten Trane (Hjelpetrenarar: Tom
Bjerknesli, Ellen Aasum, Ole Kristian m.fl) Treningstider er måndag, onsdag og fredag kl.
16.30-18.30. Foreldrekotakt: Åshild Andersen
Sprintgruppa ca 10 utøvere

For junior og seniorutøvere som satser 24-7 på sprint. Trener for denne gruppa er Martin
Rypdal. Martin har permisjon til Februar 2011. I hans fravær er Kjetil Falkegård trener.
Oppmann for gruppa er Ulf Grødahl
Det er for tiden ca 110 aktive utøver i BUL-Tromsø Friidrett.
Idrettslig deltakelse
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Våre utøvere deltok i nasjonale og regionale mesterskap. Vi hadde 4 utøvere med til NM
innedørs, der det ble gull til Martin Rypdal på 60m. Bul-Friidrett ble også nr. 2 på 4x100m
stafett. Vi hadde 1 utøver på JNM. 7 utøver på UM i Molde og 3 utøvere på UM Innendørs. I
tillegg stillte vi med 7 deltaker på NNM i Hammerfest.
Våre utøvere har også deltatt på en rekke andre stevner. Narviklekene. Åpningsstevner i Alta
og i Finnfjordbotn. Bodølekene, Nordkjosbotn og Veidekkelekene. 5 utøvere ble tatt ut til å
representere Norge i Barentskampen 2010. Den ble arrangert i Luleå, Sverige. Seks jenter og
sju gutter fra BUL-Tromsø friidrett i ble tatt ut til å representere Troms i NCC-lekene i
Stjørdal.

Nye klubbrekorder 2010
Thomas Bjerkenesli (G15) 7.49 på 60m (Innendørs)
Håvard Mannsverk (G12) 8,43 på 60m (innendørs)
Nikolai Bjerkan (G18) 7,02 på 60m (innendørs)
Simen Grønli (G14) 4:54,53 på 1500m
Håvard Mannsverk (G12) 4,65 i lengde
Isak W. Martinsen (G14) 43,53 i spyd 600g
Mats Engen (G15) 35,96 i spyd 600g
Isak W. Martinsen (G14) 28,26 i slegge 4kg
Malin Haseid (J11) 9,40 på 60m (innendørs
Kristin Bjørgo (J13) 10,47 på 60m HK
Kristin Bjørgo (J13) 35,13 på 200m HK
Sara Engstad (J14) 36,65 på 200m HK
Liliane Johansen (J14) 2,02 i stav
Mari Mikkelsen (J14) 23,20 i diskos 0,75kg
Liliane Johansen (J14) 28,49 i slegge 3kg
Vårin Hofsøy (J18,) 2,00 i stav
Caroline Bratteng Steffenakk (J12) 18,12 i spyd 400g
Ada Paulsen (J13) 17,15 i spyd 400g
Vårin Hofsøy (J18) 22.00 m i spyd 600g
Dette lover godt for framtiden.

Dugnadsavtaler
Vi er fortsatt teknisk ansvarlig under Mørketidsløpet og har i tillegg en avtale om å stille med
et gitt antall funksjonærer til oppdrag i sentrum. Vår MSM-kontakt var meget godt fornøyd
med den jobben som ble gjort i januar 2010. Døgnvill var også fornøyd med den jobben som
ble utført, og vi har fått signaler om at de gjerne vil fortsette samarbeidet med oss.

Utstyr
Vi har også i år investert i noen utstyr. Det er kjøpt inn Kuler, slegger og diskoser til
innendørs bruk. 3 nye spyd samt 2 høydelister.

For styret i friidrettsgruppa
Ulf Grødahl
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