
 
 

ÅRSMELDING FRIIDRETT 2014 
 

Styret i friidrettsavdelinga har i 2014 hatt følgende sammensetning:  
Tor Jarle Bolme (leder), Jan Romundstad, Ola Andreas Skjermo, Bente Svinsås 
og Kjetil Fagerholt. 
Oppmann senior/junior: Tor Jarle Bolme  
Oppmann yngres: Ola Andreas Skjermo 
 
AKTIVITET 
64 (78 i 2013) seniorer og juniorer har deltatt i konkurranser denne sesongen. Til 
sammen har disse gjennomført 549 (569) starter.  
 
Blant de under 18 år er det 249 (225) starter fordelt på 73 (57) deltakere.  
 
STAFETTER 
St.Olavsloppet er sesongens høydepunkt både for både topp og bredde. Totalt 
stilte vi med 118 løpere fordelt på 4 lag som løp de 335,2 km fra Trondheim til 
Østersund. 
 
Lag 1 ble nr 3 og lag 2 nr 11 av 32 lag i Åpen klubbklasse. Lag 3 ble nr 72 og 
lag 4 nr 133 av 148 lag i Åpen klasse. Vi har de tre siste årene stilt med 
damelag. Vi manglet noen få damer på fullt lag, så vi måtte flytte laget over til 
mix-klassen i stedet. Vi er en av to klubber som stiller med 4 lag. 
 
Vi vil takke alle sjåfører og annet støtteapparat som bidrar til å gjøre St 
Olavsloppet til årets sportslige og sosiale happening.  
 
Holmenkollstafetten er verdens største gatestafett ned nesten 3.000 lag (x 15 
etapper) og en deltagelse i eliteklassen er svært prestisjefull. I vår 31. stafett på 
rad, derav for 18. gang i eliteklassen, ble det 15. plass (inkl 1 utenlandsk lag). 
De 16 beste norske lagene berger plassen.   
 
BANESTEVNER 
Helge Langen, vår desiderte beste løper denne sesongen, har deltatt i hele 23 
baneløp, og han fortsetter framgangen i en alder av 29 år. Hans høydepunkt 
denne sesongen, var nok å være en av åtte som kvalifiserte seg til NM-finalen på 
800m. Han har satt tre nye klubbrekorder: 51,67 på 400m, 1,54,66 på 800m og 
3,50,25 på 1.500m. I tillegg personlige rekorder på 5.000m med 14,48,27 og 



31,36,41 på 10.000m. Helge har representert Norge i en Nordisk Landskamp 
innendørs på 3.000m og han ble nr 9 i NM Terrengløp, kort løype. 
 
Totalt hadde vi 42 resultater på bane i år, mot 59 i fjor. 
 
LØP UTENFOR BANE 
Også i år har vi gjort oss sterkt gjeldende i flere av mosjonsløpene i regionen. Vi 
har både toppresultatene og bredden (355 starter mot 350 i fjor). Vi har i år hatt 
21 (!) forskjellige løpere som har tatt klasseseire. I alt tok våre løpere 78 
klasseseire denne sesongen, derav 25 totalseire. 
 
Helge Langen har notert seg for den beste tiden i gateløp, 31,18 på 10 km. Lars 
Hagen fikk bestetid på 5 km med 15,31. 
 
Vi har tre veteranløpere som er blant de 10 beste på Norgesstatistikken. Arnt 
Inge Nilsen 16,08 på 5 km (5. pl.), Terje Olsen i klasse 45-49 med 16,18 på 5 
km (2. pl) og 33,34 på 10 km (5. pl) og Trygve Reitan i samme klasse på 5 km 
med 16,36 (3. pl). 
 
YNGRES 
73 (57) utøvere under 18 år har i deltatt i konkurranser. Disse har vært med i 249 
(225) starter.  
 
Det er fire utøvere som har utmerket seg med svært aktiv konkurrering, det er 
Mali (23 starter) og Mathilde Eidnes Bakken (15), Sigurd Fagerholt (21) og 
Jørgen Halgunset (15).  
 
Mathilde og Sigurd har representert Sør-Trøndelag i PEAB-lekene, en 
kretskamp mellom 7 kretser. De deltok i fire øvelser hver. De har også 
representert kretsen i en Interkretskamp mellom Sør- og Nord Trøndelag og 
Jämtland & Härjedalen.  
 
Sigurd Fagerholt har som 13-åring løpt 5 og 10 km på hhv 17,58 og 37,04. 
Begge resultatene gir 5.plass på Norgesstatistikken for 12-13 åringer.  
 
Hele 42 (21) under 18 år deltok i St.Olavsloppet. De fleste av disse, løp på 3. 
laget, som fikk en sjekk på kr 2.000,- for å være blant de lagene som hadde flest 
ungdommer på laget. 
 
 
EGNE ARRANGEMENT 
Trollheimsløpet ble arrangert 7/6. Totalt 140 deltok, fordelt på 72 i trimklassen 
og 67 i konkurranseklassene.  



Lina Roindt ble arrangert 14/9. 271 fordelt på 247 i trimklassen og 24 i 
konkurranseklassene. 32,7% av elevene, fra 5. til 10. klasse deltok i den innlagte 
skolecupen. 7. klasse vant cupen med ei oppslutning på 52,9%.  
 
Klubbmesterskapet i terrengløp ble arrangert 29/8 ved Tjønna. Stor deltagelse 
og mye publikum. Ny deltagerrekord med 71 løpere på startstreken. 
 
Klubbmesterskapet i trekamp ble avholdt på Øye Stadion 26.09. 9 deltagere i 
alderen 9-13 år deltok. 
 
Rindal Løpskarusell, ble arrangert for andre gang med stor suksess. 80 deltok i 
et eller flere løp fra Torshall, rundt Tjønna eller fra Skogsletta. 
 
IDRETTSMERKEPRØVER 
I ”gamle dager” var idrettsmerkeprøvene det store mht mosjonsaktivitet. Men nå 
er det mange konkurrerende tilbud. 7 stykker, samme som i fjor, har tatt 
idrettsmerket i år. Av disse klarte Tor Gunnvald Løvli kravene til Idrettsmerket 
for 20. gang og er derved kvalifisert for Idrettsmerkekruset. 
 
RESULTATOPPSUMMERING 
Komplett resultatoppsummering vil bli lagt ut på våre hjemmesider. 
 
SLUTNING 
Til slutt vil vi takke for god hjelp og støtte gjennom sesongen. Spesielt til alle 
komiteene som har møtt opp ved arrangementene. Takk til alle små og store 
samarbeidspartnere, og spesielt våre hovedsponsorer Rindal Sparebank, 
Rindalslist AS, Svorka Energi AS, Amfi og Rindal Kommune. 
 
For friidrettsstyret 
Tor Jarle Bolme 
 
 
Hovedsamarbeidspartner:                                                                 Partnere:                                                                                                  

 
 


