ÅRSMELDING FRIIDRETT 2017
Styret i friidrettsavdelinga har i 2017 hatt følgende sammensetning:
Tor Jarle Bolme (leder), Jan Romundstad, Ola Andreas Skjermo, Bente Svinsås, Kjetil
Fagerholt og Bård Nonstad.
Oppmann senior/junior: Tor Jarle Bolme
Oppmann yngres: Ola Andreas Skjermo

AKTIVITET
77 (81 i 2016) seniorer og juniorer har deltatt i terminfestede konkurranser denne sesongen.
Til sammen har disse gjennomført 527 (621) starter.
Blant de under 18 år er det 205 (172) starter fordelt på 68 (65) deltakere.

STAFETTER
Holmenkollstafetten og St Olavsloppet er våre to store kollektive høydepunkter.
Holmenkollstafetten er verdens største gatestafett med over 3.000 lag (15 løpere på hvert) og
en deltagelse i eliteklassen er derfor svært prestisjefull. I vår 34. stafett på rad, derav for 21.
gang i eliteklassen, ble det denne gang nedrykk. Vi hadde for mange betydningsfulle forfall til
at var mulig å berge plassen. Vi kom inn på 55,51 og 21. plass. Vi måtte ha løpt 53 sek fortere
for å bli blant de 16 som berget plassen.
St.Olavsloppet er sesongens høydepunkt både for topp og bredde. I år fikk vi samlet «bare»
92 løpere. Vanligvis er vi rundt 110 løpere fordelt på fire lag. Vi kunne derfor ikke stille fire
fulle lag. Vi stilte med 2 lag i Klubbklassen, mens tredjelaget stilte i Endagersklassen onsdag
og lørdag, mens damelaget løp i samme klasse torsdag, fredag og lørdag. Dermed fikk alle
som ønsket å være med, delta.
Lag 1 ble nr 3 og lag 2 nr 10, og ble belønnet med hhv kr 9.000,- og kr 4.000 i premiepenger.
Vi vil takke sjåfører og annet støtteapparat som bidrar til at får gjennomført St Olavsloppet til
årets sportslige og sosiale happening.

BANESTEVNER
Vi har tre sett med klubbrekorder, Senior, Junior 22 og Junior 19. For å motivere kvinnelige
utøvere, opprettet vi i 2016 et tilsvarende opplegg også for dem, og det er bare for kvinner at
vi har fått nye klubbrekorder i år. Linn Røen Skjermo har løpt 100m og 200m på hhv 13,51 og
28,37 som er klubbrekorder i både junior 22 og senior. Mathilde Eidnes Bakken har oppnådd
3,25 i lengde, 7,79 i kule, 19,92 i diskos og 24,00 i spyd. Dette er rekorder i både junior 19,
junior 22 og senior. For at hun skal få registrert rekorder i f eks senior, forutsetter det at hun
har stilt i seniorklasse og brukt senior kastredskaper.

Beste seniorresultat for menn var Helge Langen sin tid på 3.000m på 8,38,06, oppnådd i NM
Innendørs som holdt til en fin 6. plass. Utendørs var Joachim Tranvåg sin 10.000m på
32,22,72 beste resultat.
Totalt hadde vi 54 resultater på bane i år, mot 56 i fjor. Av disse stod Linn Røen Skjermo for
hele 20 resultater.

LØP UTENFOR BANE
Også i år har vi gjort oss godt gjeldende i flere av mosjonsløpene i regionen. Vi har både
toppresultater og bredde (321 starter mot 400 i fjor). Vi har i år hatt 28 forskjellige løpere som
har tatt klasseseire. I alt tok våre løpere 44 klasseseire denne sesongen, derav 23 totalseire.
Kristian Woldvik sin 10 km på 31,28 er det klart beste resultatet når det gjelder «gateløp»,
mens Kristian Engen Forbord og Andreas Dahlø Wærnes har gjennomført flere sterke
motbakkeløp. Forbord ble nr 9 i NM i motbakkeløp. Blant veteranløperne har Bjørn Vonheim
de sterkeste resultatene. Han løp 5 km på 18,38 og 10 km på 37,19. Det gir hhv 10 og 7. plass
på Norgesstatistikken for klasse 55-59 år.

YNGRES
68 (65) utøvere under 18 år har i deltatt i konkurranser. Disse har vært med i 205 (172) starter.
Det er 2 utøvere som har utmerket seg med svært aktiv konkurrering: Mathilde (23 starter) og
Mali Eidnes Bakken (28). Mathilde ble 6 i kule i UM Innendørs med 10,21. I UM utendørs
ble hun nr 5 i spyd og nr 6 i kule. Hennes beste resultater er: 33,48 i spyd (500g) nr 7 på
Norgesstatistikken og 10,18 i kule (3 kg) nr 9 på samme statistikk. Mali sine beste resultater:
600m på 1,43,65 (19 pl), 2,29,87 på 800m (17. pl), 1.500m på 4,54,58 (7. pl), og 34,96 i spyd
(400g) 8. plass.
Mali har representert Sør-Trøndelag i Ungdomslekene, en kretskamp mellom 6 kretser.
10 (13) under 18 år deltok i St.Olavsloppet.

EGNE ARRANGEMENT
Trollheimsløpet: Totalt 146 (156) deltok, fordelt på 72 (80) i trimklassen og 74 (76) i
konkurranseklassene.
Lina Roindt: 215 (225) fordelt på 197 (208) i trimklassen og 18 (17) i konkurranseklassene.
Skolecupen er fortsatt svært populær. 36,2% av elevene, fra 5. til 10. klasse deltok. 8. klasse
vant cupen med ei oppslutning på 46,4%.
Klubbmesterskap i terrengløp: 43 deltagere mot 47 i fjor.
Klubbmesterskapet i trekamp i Rindalshallen. 22 (16) deltagere i alderen 8-15 år deltok.
Rindal Løpskarusell, ble arrangert for femte gang og har blitt en berettiget tradisjon. 71
deltagere mot 52 i fjor, deltok i et eller flere løp fra Torshall, rundt Tjønna eller fra Skogsletta.

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
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