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Årsmøte 26. februar 2014, kl. 19:30 i Hansons Minde, Adresse: Henrik Ibsensgt. 58, 
4021 Stavanger. 

 
Saksliste: 

 
 
1. Åpning – Godkjenning av stemmeberettigede 

 
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 

 
3. Valg av ordstyrer, referent samt 2 representanter til å underskrive protokoll. 
 

4. Behandling av årsrapport. 
 

5. Behandle revidert regnskap for 2014 
 
6. Behandle forslag og saker:  

 
a) Forslag til endring i vedtekter, reduksjon fra 6 til 5 styremedlemmer 

b) Forslag til disponering av bundne midler etter salg av klubbhus 
c) Forslag om vurdering av kontigentstruktur for 2016. 

 

7. Fastsette medlemskontingent. 
 

8. Presentere og vedta budsjett for IL-Skjalg. 
 

9. Vedta organisasjonsplan i IL-Skjalg. 

 
10. Valg av:  

 
i. Leder og nestleder 

ii. Øvrige styremedlemmer 

iii. Utvalg i henhold til organisasjonsplan 
iv. Revisorer     

v. Valgkomite for 2016 
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Styrets sammensetning for 2014 

 
På  ordinært årsmøte 25. mars 2014 ble følgende styre valgt: 

 
Leder        Elisabet Thuestad 
Nestleder og sportslig leder junior og senior  Gunnar Eiterjord   

Sportslig leder barn og ungdom    Svend Vihovde   
Økonomiansvarlig     Sidsel Nyheim Grytnes  

Styremedlem leder foreldreutvalg   Inger Anne Harbo 
Styremedlem materialforvalter   Terje Malde  
Styremedlem stevner     Lasse Wathne 

Styremedlem aktives representant   Lars Jøran Storhaug    
 

Revisorer       Øivind Gundersen 
Torleiv Broch-Austvoll 

 

Valgkomité  Stig Bergseth,  
Børge Harestad 

Anna Bogunovic Jakobsen. 
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Generelt 

 

Skjalg har i 2014 hatt et år preget av økt aktivitet. 
 

Jarl Gaute Aase ble i mars 2015 ansatt i 50 % stilling som Barne- og Ungdomsleder i 
Skjalg, og han har vært med og bidratt til den økte aktiviteten i klubben.   
 

Overskuddet for 2014 er på kr 351 091, driftsoverskuddet på kr -192 169. Drifts-
resultatet er kr 255 509 bedre enn budsjettert, og bokført egenkapital etter årets resultat er 

kr. 2 597 571.  
 
Avsetning for tap på krav på kr 262 100, som ble kostnadsført i fjor, er i år tilbakeført og 

bidrar positivt til overskuddet. Det er i 2014 ført en sterkere kostnadskontroll og bedre 
rapportering av regulær drift, noe som har medført betydelige kostnadsbesparelser. Det er 

blitt jobbet aktivt med økning av inntekter både på sponsorsiden og inntekter fra 
arrangementer som Run for Fun og Siddisløpet, noe som har gitt inntektene i året som 
gikk og for årene som kommer. Disse tiltakene videreføres for sikre fortsatt forsvarlig 

drift av klubben framover.  
 

I tillegg til Siddisløpet, Skjalgstafetten og Run for Fun, har klubben avviklet 7 
banestevner (4 for 15 år+ og 3 barnestevner). Skjalg stod også som arrangør av KM 
senior/veteran i 2014. Sammen med GTI har vi også arrangert Kastkarusellen bestående 

av 11 stevner. 20.novmber arrangerte klubben Team Athletic Games (TAG) . I tillegg har 
klubben arrangert to klubbstevner i Sandneshallen med stor oppslutning fra aktive og 

foreldre. Kompetansen på systemene i hallen øker, og hallen blir i stadig mer «vår». 
 
Våre junior- og seniorutøvere har levert flotte prestasjoner og resultat. Av det som kan 

nevnes er at klubben i 2014 fikk tre norgesmestre: på KS 200m, KS Mangekamp og Jr 
Halvamaraton. Vårt juniorlag på kvinnesiden tok 1. plass i Holmenkollstafetten. For 

første gang på mange år hadde Skjalg en deltaker i EM i Friidrett, og Elisabeth Slettum 
var også med da det ble satt ny norgesrekord på 4*100m stafett i samme mesterskap. 
 

Skjalg har i dag 347 medlemmer. Dette er en oppgang på 14 fra 2014, og den største 
økningen er i aldersgruppen 13-19 år. Aldersfordelingen av medlemmene er oppgitt 

nedenfor: 
 

  0-5 år 6-12 år 
(2000-2006) 

13-19 år 
(1993-1999) 

20-25 år 
(1987-1992) 

26 år + 
(-> 1986) 

Kvinner 1 87 64 5 27 

Menn 0 47 52 10 54 

Totalt 347 1 144 116 15 81 

 
Stavanger Stadion er et flott anlegg for trening og konkurranser, men trenger løpende 

vedlikehold. Klubben følger opp mot Stavanger Kommune at nødvendig vedlikehold blir 
prioritert. 
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Styret vil ellers takke alle som på ulike måter har bidratt til klubbens virksomhet i løpet 
av 2014. Vi har mange svært dedikerte trenere som har bidratt til at vi også i år har 

mange gode resultater. Vi vil også rette en stor takk til all de frivillige som ellers har 
bidratt både til små og store oppgaver for å få driften til å gå rundt. Det er imidlertid 

fremdeles en utfordrende oppgave å finne fram til de medlemmene som kan påta seg verv 
i klubben, både til styret og i andre funksjoner.  

Økonomi 

 
Regnskapet for 2014 viser driftsinntekter på kr. 1 981 550 mot  kr  1 885 000 i budsjett 

og  kr 1 317 752 i fjor. Inntektene fra så å si alle kildene har økt i 2014, men økt 
oppslutning om, og dermed også inntekter fra, om Siddisløpet bidrar i stor grad. 
Avviklingen av Run for Fun bidrar også med gode inntekter til drift av klubben.  

 
Driftskostnadene er på kr 1 824 716, kr 130 284 under budsjett og kr 308 208 under 

fjoråret. Kostnader relatert til avvikling av Run for Fun bidrar til økning vs. 2014 med kr  
363 482, og lønnskostnadene er økt med kr  235 680 bl.a. pga ansatt Barne- og 
Ungdomsleder. I motsatt retning trekker reversering av tap på krav som er kommentert 

over. Sammen med en betydelig besparing på reisekostnader og andre kostnader relatert 
til deltakelse på konkurranser medfører det reduksjon i totale kostnader både vs busjett og 

fjoråret på tross av økt aktivitet. 
 
Klubben har netto finansinntekter på kr 158 922, hvorav kr 80 896,00 tilskrives 

verdiøkning på klubbens investering i fond. Fondsinvesteringene foreslås vedtatt realisert 
og overført til høyrentekonto. Bakgrunnen for dette, er at fondsinvesteringen har en 

vesentlig grad av risiko. 
 
Økte inntekter og reduserte kostnader har medført et overskudd på til kr 315 756, vs et 

budsjett i balanse og underskudd i 2014 på kr 659 849, mao en vesentlig 
resultatforbedring. En må for 2015 fortsatt ha kostnadsfokus for å holde kostnadene 

under kontroll og jobbe med sikring/økning av inntekter slik at den gode utviklingen 
fortsetter. 
 

Skjalg har i dag en økonomisk soliditet, med en egenkapital på kr 2 597 571 etter årets 
overskudd. 
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Profilering og sponsorarbeid 
 

Profilering 
 

Profilering av klubben er viktig, både for å markere klubben utad og for å tiltrekke oss 
nye utøvere men ikke minst i forhold til nåværende og mulige nye sponsorer. 
 

Et viktig bidrag her vil være nye klubbdrakter, både trenings- og konkurransedrakter slik 
at klubbens utøvere vises godt igjen både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 
Sponsorarbeid 

  

Dette arbeidet er i år i hovedsak utført av nestleder og klubbsekretær samt løpsleder for 
Siddisløpet. Sponsorarbeidet går primært mot tre hovedsegmenter: 

 
• Sponsorprofilering mot klubb, utøvere og trenere 
• Sponsorprofilering gjennom arrangementer 

• Salg av arenareklame på Stavanger Stadion 
  

Samlete verdier (kroner, varer og tjenester) utgjør en høy andel av Skjalgs inntekter og 
bidrar til reduserte kostnader. Dette arbeidet bør få økt fokus neste år for å skaffe økte 
inntekter. 

 

Sponsorprofilering mot klubb, utøvere og trenere 

 
Hovedsponsor:    Exxon Mobil 
 

ExxonMobil er hovedsponsor ut 2015 noe som innebærer behov for å arbeide med 
forlenget avtale 

 
Klubbsponsorer: 

 Trimtex – ny draktsponsor 

 T. Stangeland 

 Sweco 

 Centrica 

 Helgø Meny 

 Løplabbet  

 Skagen Fondene 

 Stavanger Idrettsklinkk 

 
Avtalen med Trimtex er treårig. De øvrige er ettårige. 

 
Samarbeidspartnere Siddisløpet: 

BP(hovedsponsor), Løplabbet,  Helgø Matsenter, GMC  og  Logtek. 

  
Arenareklame på Stavanger Stadion: 

ExxonMobil, Løplabbet, NorAlarm, T. Stangeland og Skagen Fondene. 
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Sportslig aktivitet barn og ungdom 

 
1.-3. klasse v/ Elise Hay Opsahl 
Antall treningsdager: 1 pr. uke, torsdag kl. 17-18. 

Treningssteder: Stavanger Idrettshall og Stavanger Stadion. 
Antall utøvere: ca 30-40 

Trenere: Elise Hay Opsahl, Sven Kloster Olsen,  Francis Chevalier og Alf Henrik Trøen 
  
Type trening: Friidrettslek, basale friidrettsferdigheter. 

Stevnedeltagelse: Skjalgstevner og Nissestevnet (RFIK), ikke tidtaking og premier til 
alle. Sosiale aktiviteter: Sommeravslutning med kos. 

  
Treningsgruppen: jenter og gutter på 6-8 år, flerkulturelt.  Fått gode tilbakemeldinger fra 
ungene selv og foresatte. Driver svært variert med fokus på lek og grunnprinsipper i 

friidrett. 
 

 

4.-6. klasse v/ Svend Vihovde 

Antall treningsdager: To pr. uke, mandag og torsdag kl. 17-18. 

Treningssteder: Vinterhalvår – Stavanger idrettshall, sommerhalvår – Stavanger Stadion 
Antall utøvere: 20-30 på mandager og 40-50 på torsdager 

Type trening: Introduksjon til diverse friidrettsøvelser. Fokus på løp mandager og 
tekniske øvelser torsdager 
Trenere: Rune Høgberg, Lone Viste Fagerland, Svein Fagerland, Terje B. Øglænd, Rune 

Hjelle og Svend Vihovde 
 
Stevner som gruppen har deltatt på: 

 
- Skjalgstafetten 

- Sandtangstafetten 
- SI-stafetten 
- TKS Jærcup (Bryne, Lye, Sandnes, Sola) 

- Skjalgstevner 
- Mailekene 

- Høstlekene, Sandnes 
- Nissestevnet 
- Innendørsstevner, Sandeshallen 

 
Utøverne i gruppen er treningsvillige og kjekke å ha med å gjøre. Flere har trent sammen 

i mange år og har hatt god fremgang siden de begynte i Skjalg. Det er imidlertid en 
utfordring å få utøverne til å delta i stevner.   
 

7.-9.-klasse v/ Heidi Tangen 
Treningsgruppen har 3 treninger i uken:  

 Mandag 1700-1830 

 Tirsdag 1700-1800 

 Torsdag 1700-1830 
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 Trenere: Heidi Tangen, Rune Grytnes, Geir Helgesen og Dag Gundersen  
 

I vår- og sommerhalvåret har treningen foregått fra Stavanger Stadion og i høst- og 
vinterhalvåret fra Stavanger Idrettshall.  

 
Gruppen består av ca 45 utøvere, med en liten overvekt av jenter. Antall utøvere som 
møter på de forskjellige dagene varierer fra 20 til 45. Etter juleferien 2014 har en god del 

utøvere begynt å trene enkelte dager med 15+ gruppen, men det er fortsatt en utfordring 
med frafall når utøverne nærmer seg 15års alderen. Fra høsten 2014 har Jarl Gaute Aase 

tatt med seg en gjeng som ønsker å satse på løp på torsdagstreningene. Etter jul har disse 
utøverne begynt å trene med 15+.  
 

Allsidighet er viktig i treningen og at utøverne får prøvd seg på ulike øvelser som f. eks. 
lengde, tresteg, høyde, sprint, spyd, kule og hekk. I vinterhalvåret er det på 

tirsdagstreningene nå lagt vekt på løp ute i form av intervalltrening, fartslek, langtur og 
bakkeløp. Styrke –og spensttrening er også blitt prioritert på de fleste treningene nå i 
vinterhalvåret.  

 
Et av målene med treningen er at utøverne opplever mestring og bevegelsesglede, at de 

får gode opplevelser og har lyst til å fortsette med friidrett. Vi prøver å tilrettelegge for 
utfordringer tilpasset den enkeltes ferdigheter. I år har vi prøvd å få til en lettere overgang 
til 15+ ved at en del av utøverne har trent med Jarl Gaute i en periode. 

Gruppen utgjør en god sosial gruppe, der de fleste kjenner hverandre, etter flere år med 
trening sammen. Det er mange utøvere som trener godt og har vist flott fremgang dette 

året.  
 
Gruppen er svært lydhør i forhold til instruksjon fra trenere og det er stor læringsiver.  

Utøverne i gruppen har blant annet deltatt på følgende arrangement: 

 KM Innendørs 

 Innendørsstevner Sandneshallen 

 Skjalgstafetten 

 Sandtangstafetten 

 SI stafetten 

 Siddisløpet 

 Skjalgstevner 

 Siddisløpet 

 Mailekene i Haugesund 

 FRAMO Lekene i Bergen 

 KM utendørs 

 Høstlekene i Sandnes 

 PEAB lekene, disse ble uttatt fra Skjalg 
o Katrine Aske 

o Maren Austevik Bø 
o Jorunn Aske 
o Stian Birkeland 

o Sveinung Hjelmervik 
o Oscar Alm Harestad 
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 Det er en utfordring å få utøverne til å delta i konkurranser, men vi har sett en gledelig 
økning i deltakelse i konkurranser på høsten og vinteren, takket være god innsats fra 

trenere.   
 
Mailekene er det mest sosiale denne gruppen har gjort sammen i året som har gått. Det 

har vært litt ekstra ”kos” på de siste treningene før sommeren og før jul ble det arrangert 
avslutning med kaker og Quiz arrangert av foreldrekontaktene.   

  
Foreldrekontakt : Geir Helgesen 
 

 
 

Sportslig aktivitet junior, senior og veteran  
 

Våre utøvere leverte gode prestasjoner og resultat i sesongen 2014, både som lag og 
individuelt: 
 

• Nr. 7 i Holmenkollstafetten, kvinner elite 
• Nr. 10 i Holmenkollstafetten, menn elite 

• Nr. 1 i Holmenkollstafetten, junior kvinner 
• Nr. 3 i Holmenkollstafetten, junior menn 
• Nr. 4 i Holmenkollstafetten, veteran kvinner 

• Nr. 4 i Holmenkollstafetten, veteran menn 
 

• Nr 11 i lagserien 1. divisjon kvinner 
• Nr 11 i lagserien 1. divisjon menn 
 

Elisabeth Slettum hadde igjen en god sesong med NM-gull på 200 m og EM-deltakelse. 
Hun var i tillegg med på laget som satte ny norsk rekord på 4x100m. 

  
Det ble i tillegg til sammen satt en rekke aldersbestemte kretsrekorder. Se vedlagte 
oversikt. 

 
Klubbens øvrige junior- og seniorutøvere har deltatt og prestert flotte resultat på en rekke 

stevner i inn- og utland.  
 
Treningsgrupper og trenere fra høsten 2014: 

 

Gruppe Trenere 

Sprint / hekk / hopp Victor Øvregaard 
(hovedtrener) 

Torleif Berg 
Leif Olav Alnes 
Håkon Särnblom 

Simen Tjelta Larsen 
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Kast Tore Drange (hovedtrener) 

Mellom- og langdistanse jenter Vigdis Bringedal Holst  
(hovedtrener) 

Kari-Anne Veen 
Bernt Eltervaag 
Asle R. Tjelta 

Mellom- og langdistanse gutter  Albert Mosdal (hovedtrener) 

Bernt Eltervaag 
Asle R. Tjelta 

 

Klubben har i år etablert et sportslig utvalg bestående av: 
 

 Vigdis Bringsdal Holst 

 Kari-Anne Veen 

 Johanne Karlsen 

 Victor Øvregaard 

 Albert Mosdal 

 Bernt Eltervaag 

 Asle R. Tjelta 

 Steinar Sandvik 

 Tore Drange 

 Jarl Gaute Aase 

 Gunnar Eiterjord (leder) 
 

Utvalget har hatt månedlige møter og fungerer godt i forhold til å legge rammer for og 
følge opp klubbens sportslige aktivitet. 

 
Klubben inngikk i fjor en avtale med Sola IL friidrett om å være overbygningsklubb dvs. 
at Sola sine utøvere kan trene med oss samt representere Skjalg i stafetter og mesterskap. 

Skalg fikk også 2014 på plass avtale med Idrettslege Øyvind Ziesler og Stavanger 
Idrettsklinikk (Fysioterapi) for å sikre utøverne bedre oppfølging. 

 
 

Medaljer i mesterskap i 2014: 

 Gull Sølv Bronse 

Hoved-NM 1   

NM jr-19 og jr-22  1 2 

UM 1 1 1 

NM innendørs 1  1 

UM innendørs  1 1 

NM terrengløp korte løyper 1 1 1 

NM terrengløp lange løyper    

NM mangekamp 1   

NM stafett   2 

Sum medaljer 5 4 8 
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Hovedmesterskapet: 

Elisabeth Slettum:   1. plass på 200 m 

Lars Jøran Storhaug:   4. plass på 100 m 
 

NM jr-19 og jr-22: 

1000m stafett    2.plass 
Simen Bergset    3. plass 1500 m 

Anna Jakobsen   3.plass 400 m hekk   

 

NM i terrengløp kort løype: 

Christine Sekkeseter:   1.plass 
Kaja Lunde Ellingsen   2.plass 

Kari-Anne Veen   3.plass 
 

NM innendørs: 

Elisabeth Slettum   1.plass 200 m 
Tor Martin Austad   3.plass høyde 

 
NM stafetter: 

Kvinner junior:   3. plass på 4 x 400 m 
Gutter 15/16:    3. plass på 4 x 600 m 
 

NM halvmaraton: 

Menn U23:    1. plass til Simen Bergseth. 

 
UM: 

Daniel Pedersen   1.plass 200 m 

Mike Lubsen    2. plass 400 m 
Mathias H. Johansen   3. plass 100 m 

 

UM innendørs: 

Christine Sekkesæter   2.plass 1500 m 

Mathias H Johansen   3. plass 60 m 
 

NM mangekamp   1. plass Anna B. Jakobsen 

 

 

Øvrig stevnedeltakelse og resultater, se: 
 

 http://www.ilskjalg.no/ 

 http://minfriidrettsstatistikk.info/php/ShowClubStatisticsBySeason.php?showclub

=89&showclass=0&showevent=0&outdoor=Y&showseason=2014 

 

http://www.ilskjalg.no/
http://minfriidrettsstatistikk.info/php/ShowClubStatisticsBySeason.php?showclub=89&showclass=0&showevent=0&outdoor=Y&showseason=2014
http://minfriidrettsstatistikk.info/php/ShowClubStatisticsBySeason.php?showclub=89&showclass=0&showevent=0&outdoor=Y&showseason=2014
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Foreldreinnsats i barne- og ungdomsgruppen (Inger Anne) 

Foreldrerepresentantene har i 2014 økt aktiviteten ytterligere sammenlignet med 2013, og 

har i tillegg til de tradisjonelle turene til Framo og Maileken arrangert «Klubbstevne» for 
aldersgruppen 10-14 i Sandneshallen 9/11-2014  og 8/2-2015. Dette er ‘lavterskel’ 

stevner med like mye fokus på det sosiale som på ‘resultatene’. Stevnene har blitt 
avsluttet med pizza, brus og deltakermedalje til alle. Det har vært  30-40 utøvere på hvert 
av disse stevnene. 

Ellers har vi arrangert et foreldremøte 16 /10-2014 og juleavslutning  på møterommene i 
Stavanger idrettshall for 1-4 klasse og 5-9 i etterkant av en torsdagstrening før jul. 

Målsetningen for 2015 er å opprettholde den økte aktiveten og å få flere 
foreldrerepresentanter med i utvalget. Vi  i foreldreutvalget møtes ca 3-4 ganger i 
halvåret.  

Etter foreldremøtet i oktober har vi fått  tre nye medlemmer i utvalget. Vi består nå av: 

 Inger Anne Harbo (leder, 15+) 

 Geir Helgesen (1-3 klasse) 

 Marianne Thompson (4-6 klasse) 

 Heidi Jenssen (7-9 klasse) 

 Sonja Kvalvåg (7-9 klasse) 

En stor takk til aktive og foreldre som stiller opp på banestevnene og annet som krever 
frivillig innsats. Uten dere er det ikke mulig å drive Skjalg. 

 

Utsiktene fremover  

 
De sportslige utfordringene for 2015 blir å opprettholde dagens aktivitetsnivå og ta i mot 
flere utøvere. En utfordring er også å ha et godt tilbud til ungene etter hvert som de 

vokser til og kunne tilby et bra treningsopplegg slik at de trives og blir værende i klubben 
og utvikler seg til gode junior- og senior utøver. Medlemsmassen øker sakte men sikkert, 

og gruppen av veteranmedlemmer er voksende, noe som vi mener er med på å styrke 
fundamentet i klubben.  
 

Skjalg er blitt tildelt NM i Terrengløp kort løype for 2016, og året som kommer vil 
brukes til å forberede dette arrangementet. Skjalg har overtatt ansvaret for avvikling av 

Tinestafetten i Stavanger, og i tillegg planlegges ny oppstart av det tradisjonelle 
Mosvannsløpet høsten 2015. Skjalg har også etablert en tradisjon med avvikling av 
Klubbstevner i Sandneshallen for de yngre medlemmene i vintersesongen. Det er mange 

spennende oppgaver som ligger foran oss, og det er helt avgjørende for et vellykket 
arrangement at medlemmene støtter opp om dette arrangementet og bidrar på 

dugnadssiden både på og utenfor banen. 
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Sponsormarkedet er stramt gitt den økonomiske situasjonen i distriktet. En av de 
økonomiske utfordringene blir å opprettholde sponsorinntektene på det nivå de har vært 

de siste årene.  Det oppsvinget som er innen trimløp og revitalisering av Mosvannsløpet 
gir håp om økning i sponsorinntekter relatert til konkrete arrangement.  

 
Selv om det er en del store utfordringer for klubben, er styret optimistisk med tanke på 
fremtiden sett i lys av den flotte rekrutteringen vi har hatt, det gode arbeidet som er lagt 

ned, ikke minst på trenersiden og den økonomiske situasjonen.  
 

Premiering  

 
Styret har besluttet at det vil bli delt ut følgende premier: 

 
Årsmøtepremier: 

Årets utøver:     Elisabeth Slettum 
Skjalg-jenta:     Katrine Aske (13år), 4846 poeng * 
Skjalg-gutten:    Martin Aske (11år), 4589 poeng * 

* Løp, Hopp, Kast + valgfrie øvelser (totalt 5 øvelser) 

Rekorder   

Rekorder satt av Skjalg utøvere i 2014: 
 

Rogaland friidrettskrets, kretsrekorder: 

200 m hekk, kvinner  Anna B. Jakobsen 29,65 +0,4 Stavanger 04.09 
 

 
Rogaland friidrettskrets, aldersrekorder: 

Kule 2kg, J13  Katrine Aske  11.28  Lillehammer 20.06 

Slegge 2kg, J13 Maren A. Bø  30.00  Sandnes 25.09 
300 m, G16 år  Daniel N. Pedersen 36,86  Stavanger 16.09 

400 m, G16 år  Daniel N. Pedersen 50,92  Fana  01.06 
800m  KV45-49 Vigdis B. Holst 2.23,65 Stavanger 15.05 
1500m  KV45-49 Vigdis B. Holst 4.46,06 Stavanger 19.06 

3000m  KV45-49 Vigdis B. Holst 10.15,31 Stavanger 05.06 
Spyd 700g, MV55-59 Tore Drange  30.05  Stavanger 11.10 

 
Link til Rogaland Friidrettskrets statistikk sider: 
http://www.friidrett.no/kretser/rogaland/arrangement/Sider/kretsstatistikk.aspx 

 

Klubbrekorder kvinner: 

150m   Anna B. Jakobsen 20,07 +0,7 Sandnes 23.09 
200 m hekk  Anna B. Jakobsen 29,65 +0,4 Stavanger 04.09 
 

Klubbrekorder menn: 

200 m hekk  Simen T. Larsen 24,27 +0,9 Stavanger 04.09 

http://www.friidrett.no/kretser/rogaland/arrangement/Sider/kretsstatistikk.aspx
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Klubbrekorder jenter: 
Diskos 600g, 11år Julie T. Johansen 10.74  Stavanger 11.09 

400 m, 13 år   Katrine Aske  63,59  Lye  13.05 
600 m, 13 år   Katrine Aske  1.42,38 Oslo  13.06 

Kule 2kg, 13år Katrine Aske  11.28  Lillehammer 20.06 
Diskos 600g, 13år Maren A. Bø  27.56  Sandnes 06.05 
Slegge 2kg, 13år Maren A. Bø  30.00  Sandnes 25.09   

Diskos 750g, 14år Jorunn Aske  25.91  Leirvik  15.08 
Slegge 3kg, 14år Jorunn Aske  22.22  Fana  31.05 

Spyd 400g, 14år  Jorunn Aske  39.45  Stavanger 27.08 
600 m, 16år  Marianne Aske 1.39,6  Leirvik  15.08 
150m , U20  Marianne Aske 20,68 +0.7 Sandnes 23.09 

 
 

 

Klubbrekorder gutter: 

200m, 11år  Marin Aske  30,49  Sandnes 06.05 

300 m, 16 år  Daniel N. Pedersen 36,86  Stavanger 16.09 
400 m, 16 år  Daniel N. Pedersen 50,92  Fana  01.06 

300m hekk, 16år Mathias H. Johansen 41,89  Fana  31.05 
4x600m, 15/16år IL Skjalg  6.02.84 Grimstad 01.06 
Spyd 700g, 17år Emil Jensen  43,68  Stavanger 24.09 

 
Link til IL Skjalg statistikk sider: 

http://www.ilskjalg.no/om-skjalg/statistikk/ 
 

Valg  

Valgkomité, og styret vil presentere sitt resultat på årsmøtet. 

 

Stavanger,  
 
Styret 

http://www.ilskjalg.no/om-skjalg/statistikk/

