Årsberetning for Bøler IF Friidrett, sesongen 2007
Administrasjon i 2007
Leder:
Per Inge Østmoen
Nestleder:
Jan Erik Moe
Regnskapsfører:
Jarle Lome
Sekretær:
Keino Valstad
Sportslig leder:
Per Ivar Jaksland
Styremedlem:
Per Thomas Thomassen (Trådte ut i løpet av perioden, da
erstattet av Trond Olav Berg)
Styremedlem:
Tore Moe
Varamedlem:
Odd Egil Kanestrøm
Varamedlem:
Trond Hval
Oppmann, for juniorer, seniorer, og veteraner:
Trond Hval
Oppmann, for barn:
Tore Moe

Andre tillitsverv og funksjoner
Trenere jr/sen:
Trenere barn:
Trasopalliansen:
Internettredaksjon:

Per Ivar Jaksland, Jan Erik Moe
Karelius deLeon, Anders Falkum
Arnvid Kavli (leder av denne), Harald Finn Bye
Per Inge Østmoen, Hermann Bruun, Trond Olav Berg

Møteaktivitet
I løpet av 2007 ble det avholdt i alt fire styremøter, og vår NMkomite for terrengløpet den
13.09.2008 har hatt tre arbeidsmøter.

NM-komiteen
Leder: Per Inge Østmoen
Løypeansvarlig: Hermann Bruun
Ansvarlig for arena og rigging: Jan Erik Moe
Tidtagning: Hermann Bruun og Jan Erik Moe
Websider: Trond Olav Berg
Sponsorer og reklame: Arnfinn Skjervold
Premier: Dag Arne Hole og Frode Haugseng
Mediakontakt og ansvarlig for deltakerrekruttering: Per Ivar Jaksland
Startnummer og sekretariat: Lars Erik Hauer
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Kantinefunksjoner: Birgit og Laila Engelsen

Administrativ representasjon
•
•

Arnvid Kavli er medlem i kretsens anleggsutvalg og reservefondskomite.
Per Inge Østmoen er leder for idrettens samarbeidsutvalg i Østensjø bydel, og er aktiv i
Oslo Idrettskrets.

Aktivitetene våre
Trening og treningstilbud i Friidrettsgruppa
Treningsaktiviteten er jevn, med to "formelle" og en "uformell" fellestrening pr. uke for
voksne. Innendørstreningen i Ekeberghallen hver torsdag går som før. Vi retter en stor
takk til barnetrenerne Anders og Karelius for det verdifulle arbeidet de nedlegger for våre
yngste utøvere. De seneste rapporter går ut på at det i gjennomsnitt møter frem 1720 barn
på hver mandagstrening, hvilket må sies å være meget akseptabelt. Det lyktes oss ikke å
etablere en ekstra treningsdag for barna selv om vi i utgangspunktet også disponerte
torsdagene, men alle tilbakemeldinger fra foreldre går ut på at friidrettstreningen vår for
de yngste er et kjærkomment tiltak  og barna stortrives på treningen. At barnetreningen
vår er en ubetinget suksess, må være utvilsomt. Vi er fortsatt en NCCklubb, en status vi
har fått fordi vi har vært i stand til å etablere et barnetilbud, og vi i Bøler IF Friidrett har
all grunn til å være stolte av denne aktiviteten. På grunn av barnetilbudet kan det ikke
sies at vi lenger bare er en løperklubb for veteraner, vi gjør virkelig noe for å aktivisere
barna på Bøler og tilby dem et alternativ til den allestedsnærværende fotballen. Uten at
det her ligger noen nødvendig motsetning.

Idrettslige prestasjoner, stafetter og lag
Sportslig rapport 2007 – Senior og veteran Bøler IF Friidrett
Ved sportslig leder Per Ivar Jaksland
Det vises til vår utførlige ”Representasjonsstatistikk for året 2007 ” laget av Laila
Engelsen, hvor det fremgår hvordan vi har prestert det i stafetter, hvor det fremgår
hvordan vi har prestert det i stafetter, veiløp, terreng og baneløp.
Vi løp litt raskere i årets Holmekollstafett sammenliknet med fjorårets og ble nummer 5 i
klasse 2 med hovedsaklig veteraner på laget. I St. Olavsloppet ble vi nummer 6 dog sist i
konkurranseklassen. Laget ble noe tynt besatt og derfor fikk flere løpere for mange
etapper. Jan Erik Moe, Trond Hval og Per Inge Østmoen takkes for god ledelse under
loppet.
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Vi har god bredde i klubben med blant annet 8 løpere blant de 76 beste i årets
Sentrumsløp. Årets Bølerløper er utvilsomt den konkurranseglade Øystein Mørk. Han har
tatt en rekke seire gjennom hele året og satt personlige bestenoteringer fra 5 km (15,43) til
halvmaraton (1,12,28). På maraton har Morten Tronbøl løpt godt i Nordmarka
skogsmaraton og Oslo maraton (2,42,44). Jeg vil takke Morten for en årelang og god
innsats, da han dessverre forlater klubben neste sesong.
To NMmedaljer er vunnet; Hermann Bruun ( Bronse 10 km terrengløp M4044) og Per
Ivar Jaksland (gull 3000m innendørs M4549 tid:10,02).
Årets klubbmestere i Ulsrudvannet Rundt ble Johan Kristian Bjølseth og Birgit Engelsen.
Takk til Trond Hval for sin innsats som tidtager.
Spinnesiden i klubben er noget tynn, men gode løp av Hilde Henriksen på 5 km (19,05),
Laila Engelsen løp Skovmarathon utenfor København (3,56,45) og Birgit Engelsen i
Nordmarkstravern.

Medlemmer
I friidrettsgruppa har vi i skrivende stund 43 medlemmer som har betalt. Alders og
kjønnsfordeling fremgår av tabellen nedenfor.
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Herrer Totalt
29
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Annet i Friidrettsgruppa
• Arbeidet med å få til en utbygging av anlegget på Haraløkka, med seks 60meters
løpebaner og en hoppegrop m/tilløp for lengde fortsetter, og nå er planen å få i gangsatt
arbeidet i april.

Økonomien
Etter bortfallet av automatinntektene, er det forventet at vår økonomiske situasjonen blir
noe trangere, uten at dette bør få dramatiske følger for vår virksomhet. Bøler IF Friidrett
har som tradisjon å føre en nøktern økonomisk linje, og med unntak av St. Olavsloppet har
vi ingen spesielt tyngende enkeltutgifter.
Bøler, 12.02.2007
Per Inge Østmoen
leder Bøler IF Friidrett

