
Årsrapport Grane Arendal Friidrett 2015

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem

Bjarne Tufte
Arild Uldal
Andre Dahl Sørensen
Kristin Winnberg (Gikk ut av styret desember 2014 pga barn sluttet)
Even Aleksander Engebretsen (Gikk ut av styret august 2015 pga militæret)
Tone Anette Ottersland

Revisor: PriceWater House Coopers

Medlemmer pr 31.12 2015

Medlemsfordeling

Under12år 13-19 år 20-25 år 26 år og eldre Totalt

Su Su Su Su
J G m J G m J G Sum J G m J G m

24 27 51 15 8 23 4 2 6 22 20 42 65 57 122

Herav 5 utviklingshemmede

Trenere

Rekrutter: Frode Morland
Therese Skjølsvik
Mattew Jones
Øyvind Anton Gautestad

Anthony Jones
Frida Svensson
Allan Larsen
Ellinor Fossestøl
Tor Norlund
Tone Anette Ottersland
Bjarne Tufte

Synnøve Fossestøl

10-15 år

Utviklingshemmede

Styrets aktivitet

Antall styremøter:

Leders møter:
Trenermøter:
IK Grane Arendal Allianse:
Arendal Idrettsråd:
Bingo Sør
Idrettsfinans

6

3
4
2

Klubbens treningsaktivitet

Inne Granehallen Perioden 06.01 - 04.05 + 21.09 - 31.12
Mandag 1730 - 2000
Torsdag 1830 - 2000

Ute Bjønnes/Lunderød 04.05 - 15.06 + 18.08 - 21.09
Mandag 1800 - 2000
Torsdag 1800 - 2000



Klubbens stevner

Grane Games
14.02.2015 Granehallen

Deltakere:
Egne
Gjester

41 (21 gutter / 17jenter / 3 utviklingshemmede)
31 (15 gutter /16 jenter / O utviklingshemmede)

Totalt 72 (23 gutter / 29 jenter /5 utviklingshemmede)

Antall deltakere forrige år:
58 (23 gutter / 35 jenter / 5 utviklingshemmede)

Arendalsstafetten
11.4.2015 Arendal sentrum
32 lag deltok

Antall lag forrige år: 39

TINE-stafetten
14.5.2015 Lunderød Idrettspark
Gjennomført i samarbeid med TINE og Birkenlund skole

Skagerrak mila
26.6.2015 Arendal sentrum

Arendalslekene
22.08.2015 Lunderød Idrettspark

Deltakere:
Egne 24 (11 gutter /10 jenter_! 3 utviklingshemmede)
Gjester 42 (19 gutter /17 jenter / 6 utviklingshemmede)
Totalt 66 (30 gutter /27 jenter /9 utviklingshemmede)

Antall deltakere forrige år:
90 (35 gutter /30 jenter /12 utviklingshemmede)

Klubbmesterskap

Årets klubbmesterskap ble avholdt som en del av friidrettstreningen på mandager (Bjønnes) og Torsdager (Lunderød) i løpet
av september. Begge steder startet vi kl 18:00 og det ble avholdt noen øvelser om gangen

Barnas EM
27.08.2015 Lunderød Idrettspark
Vi var teknisk arrangør sammen med Friidrettsstiftelsen

Bendikskiev opp

07.05.2015 arrangerte vi for første gang bakkeløpet Bendikskiev opp som en del av ByNatt i Arendal

Sosiale arrangementer

Treningssamling Granestua
Fellestur med stevne og klatrepark

Treningssamling Granestua
Premiefest etter utesesongen:

Granestua
Tønsberg

Granestua
Granestua

24-25.04.2015
30-31.05.2015

09-10.10.2015
16.11.2014



Hovedoppgaver

Egne stevner

Vår viktigste oppgave - nest etter å sørge for treninger med høy kvalitet - er våre stevner.
Foreldre og andre samarbeidspartnere har vært særdeles villige til å stille som funksjonærer og dommere.
For dette retter vi en stor takk til alle som har bidratt!

Web: Hjemmeside og Facebook

Vi får nå egen hjemmeside.:www.granefriidrett.no . Denne blir operativ i løpet av våren
Siden inneholder all vesentlig informasjon om klubben.
Leder har redaksjonsansvaret for denne

Det er også opprettet en egen gruppe på Facebook hvor vi informerer om det som skjer

Utstyr

Anette Ottersland har hatt ansvaret for utstyr.
I samarbeid med trenere og styret er det søkt om - og mottatt - midler til utstyr. Blant annet er det kjøpt inn nye
stoppeklokker, hekker og høydematte

Idrettsanlegg

Lunderød Idrettspark: Kommunens dårlige økonomi truer Lunderød Idrettspark.
Styret har deltatt i arbeidsprosesser for å kartlegge den totale bruken av anlegget og området rundt for å sikre at Lunderød
ikke saneres. Bystyret vedtok sommeren 2014 vedtatt at Lunderød skal være hovedanlegg for friidrett i kommunen og bad
administrasjonen komme tilbake med forslag til nødvendig opprusting av anlegget. Opprustning av Lunderød er avgjørende
for fortsatt rekruttering til friidrettsmiljøet i Arendal og er den saken styret har jobbet hardest for, men uten at en foreløpig har
lykkes her

Bjønnes Stadion mangler flere fasiliteter og utstyr for å kunne fungere som friidrettsarena i dag, men IK Grane friidrett har
likevel kjørt mandagstreningene her.
Styret har hatt samtaler med kommunen, Agder friidrettskrets og IK Grane Arendal Allianse om tiltak for å oppgradere
Bjønnes til et bedre egnet treningsanlegg for barn og unge. Kommunen har i løpet av 2015 ferdigstilt et lagerbygg/garasje
for oppbevaring av utstyr og en planlegger i 2016 å få anskaffet tilfredsstillende utstyr for å kunne benytte anlegget som et
fullverdig treningsanlegg.

Grimstad friidrettshall : Arendal bystyre har vedtatt å støtte Grimstad friidrettshall både med et investeringsbeløp og løpende
driftsmidler. Dette var en forutsetning for at hallen skulle bli kategorisert som regions hall for friidrett og få en større andel
tippemidler. Hallen vil vi gi bedre treningsmuligheter for ungdom som ønsker satse på friidrett fremover, og stimulere positivt
til å få frem friidrettsungdom på høyt nivå i regionen. En av forutsetningene for støtte fra Arendal er at IK Grane Friidrett får
tilgang til trening i hallen

«Friidrett for utviklingshemmede»

Synnøve Fossestøl er trener for denne gruppen.
Prosjektet fortsetter i 2016

Dommere og funksjonærer

Det har vært mange funksjonærer i virksomhet på våre stevner.
Vi har ikke lykkes med å utdanne flere dommere.

Kurs

Allan Larsen har deltatt i trenerkurs ved Idrettshøyskolen i Oslo

Økonomi

Vi har en god økonomi som det går frem av regnskapet

Både sponsorinngang, medlemsinntekter og offentlig støtte er bedre enn budsjettert.
Betalingsviljen til medlemmene bør bli bedre - purre-arbeid utgjør alt for mye av kasserers arbeid.



Sponsorer

Sparebanken Sør
Frende Forsikring
Harebakken Senter
Hellvik Hus
STS Fagstillas

Utmerkelser

Frida Linnea Svensson ble tildelt Sparebankens Sør's sølvskje på Årsfesten i Arendal Kulturhus den 15.01.2016.

Jørgen Kristian Olsen fikk pokal for sitt 3.strake NM-gull i kule og sin norske rekord på 9,72 m med seniorkule i klassen for
menn over 70.

Verv

Per Erik Hansen:
Frida Linnea Svensson:
AIIan Larsen:

Leder av Agder friidrettskrets
Styremedlem i Aust Agder friidrettskrets
2. Varamedlem i Aust-Agder Idrettskrets

Oppsummering

2015 har vært et aktivitetsfylt år.
Takket være en strålende innsats av foreldre, trenere, styret, sponsorer og andre hjelpere har vi løftet klubben enda noen
hakk opp.

Arendal 03.03.2015
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Leder
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Arild Uldal
Nestleder

Kasserer

Kristin Winnberg
Styremedlem


