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Styrets sammensetning for 2019 

 

På ordinært årsmøte 21. februar 2019 ble følgende styre valgt: 

 

Leder        Steffan Hafnor Røstvig 

Nestleder og Leder stevneutvalg   Lars Erik Wathne 

Sportslig leder junior og senior   Maryon Paulsen Strugstad  

Sportslig leder barn og ungdom   Rune Hjelle 

Økonomiansvarlig     Linda Røstvik  

Leder foreldreutvalg     Fanney Drofn Gudmundsdottir 

Utøvernes representant    Simen Tjelta Larsen 

 

Vararepresentant:      Mathias Hove Johansen   

        

Revisorer      Kjetil Roaldkvam 

Dag Gundersen 

 

Valgkomité   Elisabet Thuestad 

Børge Harestad 

Anna Bogunovic Jakobsen 
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Oppsummering 2019 

 

2019 har vært et begivenhetsrikt år preget av høy aktivitet innenfor alle felt. 

Som i 2018 ser vi en kraftig økning i antall medlemmer. På nasjonalt plan er friidrett i 

vinden som aldri før, med profiler som leverer på alle plan. Godt hjulpet av denne bølgen 

har vi hatt en jevn strøm av nye medlemmer. Ekstra gledelig er det at vi har mindre frafall 

av medlemmer enn tidligere. Spesielt i aldersgruppen 14-15+ hvor vi har hatt ekstra fokus 

er dette synlig. Ved årsslutt hadde klubben i overkant av 500 medlemmer. Dette skaper 

merinntekter i form av kontingent og treningsavgift, men gir også økte kostnader til bl.a. 

kursing og tøy til trenere, utstyr og høyere reisekostnader til barn/unge.  

 

Skjalg har levert på sitt motto, friidrett for alle. Treningsgruppene er åpne, og vi har plass 

til flere. Hvis veksten fortsetter ser vi allikevel at det blir utfordrende med nok 

treningsflater til alle gruppene. Spesielt i Stavanger Idrettshall, som deles av mange 

idretter, er kapasiteten sprengt. Sandneshallen benyttes flittig, men den blir for langt 

unna, særlig for våre yngste medlemmer.  

 

Antall deltagere i våre mosjonsløp Siddisløpet og Mosvannsløpet har økt. Vi har og 

arrangert sommerskole for barn og ungdom. Dette har gitt økte inntekter, men klubbens 

økonomi preges av at vi fremdeles ikke har en hovedsponsor. Det ble avholdt en meget 

innbringende salgsdugnad på slutten av 2019. Resultatet for 2019 endte med et 

underskudd på kr. 8.320,- 

 

Klubben har i flere år hatt Ida Tjørsvaag i 20% stilling som administrativ ressurs. Ida har 

gjort hverdagen lettere for de mange som bidrar med stort og smått i klubben. I 2019 ble 

det besluttet å ansette en daglig leder i 100% stilling. Jørn Arild Vika tiltrådte i stillingen 

i august. Dette har løftet klubben betydelig. Ida hadde sin siste arbeidsdag i august, men 

er fremdeles aktiv i klubben. Vi takker Ida for engasjementet og alt du har gjort for 

klubben de siste årene. Vi håper å få beholde deg som utøver og frivillig i mange år til. 

 

Skjalg har prestert utrolig bra på arenaen i nasjonale mesterskap med hele 30 

gullmedaljer fordelt på 11 utøvere. Utøverne ble hedret av ordføreren på Ledaal første 

nyttårsdag. Skjalg gjorde comback i 17 mai toget og stilte med hele 80 utøvere etter flere 

tiårs fravær, og ble belønnet med premie for beste idrettslag i 17. mai toget av Stavanger 

Kommune. 
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Økonomi 

 

Underskudd for 2019 er på kr 8.320, driftsunderskudd på kr 14.661. Driftsresultat er kr 

74.661 under budsjett, og bokført egenkapital etter årets resultat er på kr. 2 201 640. 

 

Regnskapet for 2019 viser driftsinntekter på kr. 2.529.103, som er kr 579.103 over 

budsjettet og kr 389.422 mer enn i 2018. Økt medlemsmasse og økte satser for medlems- 

og treningsavgift har økt medlemsinntektene. For å veie opp for sviktende arrangements- 

og sponsorinntekter ble det iverksatt salgsdugnad blant klubbens medlemmer for å selge 

bambus strømper, noe om netto ga et netto overskudd på kr 221.000. 

 

Driftskostnadene var på kr 2.543.764, kr 533.764 over budsjett og kr 175.448 over fjoråret. 

Stillingsprosenten for adm. ressurs (daglig leder) er økt fra 20% til 100% f.o.m medio 

august, og har økt lønnskostnadene. Når det gjelder sportslige kostnader har økt 

medlemsmasse medført nødvendig innkjøp av nytt utstyr, kursing og også økte kostnader 

til arrangement/reise. Gode resultater for junior/senior og nasjonale mesterskap på steder 

med høye reisekostnader bidrar ytterligere til økning vs fjoråret og mot budsjett.  

 

Klubbens har økt aktivitet med mange nye medlemmer og men har samtidig reduserte 

inntekter grunnet svikt i sponsorinntekter og overskudd på arrangement. En del av de økte 

kostnadene er “vekst-kostnader”, og kostnadene i året som kommer vil ikke bli tilsvarende. 

Samtidig bør medlemsinntektene øke også i 2020, så netto kostnader ved medlemsøkning 

bør reduseres. Jobben med å skaffe nye sponsorer må videreføres i 2020, deriblant arbeidet 

med å skaffe ny hovedsponsor. Det bør legges ned ressurser i å øke oppslutningen om 

arrangementene og holde kostnadene under kontroll slik at tilskuddet fra disse øker. 

Samtidig må det jobbes med best mulige løsninger for å holde de sportslige kostnadene 

under kontroll samtidig som vi opprettholder et godt sportslig tilbud. 

 

Skjalg har i dag en økonomisk soliditet med en egenkapital på kr 2.201.640. Klubben har 

langsiktig rente- og avdragsfritt lån til Stavanger kommune som vil bli tilbakebetalt når 

klubben får tildelt tilsvarende beløp i tippemidler for klubbhuset. Klubben har kr 908.738 

på kapitalkonto som kan brukes som likviditetsmessig buffer. Klubben har dermed 

økonomisk ryggrad til å takle underskuddet for 2019, men det må settes i verk tiltak som 

sørger for at driften går i balanse. 
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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.  

 

Vi har i 2019 fått profilering i både Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis, Aftenposten, 

Aftenposten Junior og flere andre medier. God økning i medlemmer fra barn og unge, 

samt gode resultater fra utøvere på vei inn i Norgestoppen hjelper til med å gi klubben 

spalteplass og oppslag. Det samme gjør arrangementene våre og tiltak for å favne 

bredden. Det er viktig å jobbe aktivt på dette området også i årene som kommer.  
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Sponsorarbeid og andre inntektsbringende tiltak 

Dette arbeidet er i år i hovedsak utført av sponsorutvalget og klubbens ansatte.  

 

Sponsor utvalget bestod i 2019 av: Jørn Arild Vika, Børge Harestad og Elisabet Thuestad. 

 

Sponsorutvalget tar gjerne imot innspill fra klubbens medlemmer, og ønsker flere 

velkommen til å ta del i markedsføringsarbeidet da samlede verdier (kroner, varer og 

tjenester) utgjør en høy andel av Skjalgs inntekter og bidrar til reduserte kostnader.  

 

Hovedsponsor: 

 

Det jobbes med å få på plass en ny hovedsponsor.  

 

Klubbsponsorer for 2019: 

● Trimtex  

● Løplabbet  

● T. Stangeland 

● Helgø Meny 

 

Samarbeidspartnere Siddisløpet: 

● AkerBP 

● Helgø Meny 

● Løplabbet 

● Logtec 

● PS selskapsutleie 

 

 

Samarbeidspartnere Mosvannsløpet 

●  Mosvangen Camping 

● Løplabbet 

● Helgø Meny 

 

Arenareklame på Stavanger Stadion: 

● Løplabbet og T. Stangeland  

 

Vi jobber med å få flere klubbsponsorer og arenasponsorer til Stavanger stadion. 

 

Andre sponsorer og støtte: 

- Lyse Spirer  

- Klosters Legat 

- OBOS 

- Gjensidige 

- OMV 
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Delmål i virksomhetsplanen:  

Sponsorer: øke med 50 000 pr pr år 

 
“Andre inntekter” med kr 50 000 pr år 
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Sportslig aktivitet 

 

Skjalg hadde ved årets utløp 501 medlemmer. Dette er hele 82 flere enn i 2018, og 

medlemsveksten har fortsatt også etter årsskiftet slik at klubben nå har passert 515 

medlemmer.  

 

Det er kommet svært mange nye medlemmer i aldersgruppen 6-12 år, og nå også mange 

gutter slik at gruppesammensetningen er mer jevn enn tidligere år. Det er gledelig med 

tilveksten i de yngre årsklassene, og klubben har klart å rekruttere mange nye ivrige trenere 

som gjør at vi har klart å ta imot alle de nye medlemmene som ønsker å bli med i Skjalg.  

 

Når det gjelder aldersgruppen 13-19 år er antallet medlemmer noenlunde stabilt.  Antallet 

medlemmer i Athletix-gruppen har økt, noe som til en viss grad dekker opp for nedgangen 

i de øvrige gruppene. Klubben må m.a.o fortsatt intensivere arbeidet med å beholde 

ungdommene i denne aldersgruppen.  

 

Delmål i virksomhetsplanen:  

Barnegruppene skal beholde 90 % av utøverne i barnegruppene fra 1. oktober 

til påske. 

 
40% økning av utøvere over 15. år innen 1. desember 2019 

 
Jevn tilgang på nye medlemmer: netto økning på 50 nye pr år 
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Sportslig aktivitet barn og ungdom 

 

 
 

Det er høy aktivitet i barne- og ungdomsgruppene med fortsatt økende oppslutning. Det 

er nå 307 utøvere under 15 år. Denne raske blomstringen som startet i 2018 har trenere og 

andre i klubben løst på fantastisk måte i 2019 år, og vi har økt trenerteamet ytterligere, og 

er nå 50 fantastiske trenere, de beste foreldre i hele Stavanger. 

Samtidig har vi aldri hatt mer kompetanse, og de nye er gode til å ta trenerkurs. 

 

Klubbens Sportsplan for barn og ungdom skal inspirere utøverne til en unik Skjalg 

opplevelse på tvers av treningsgruppene. Den gir også trenerne og andre i støtteapparatet, 

samt foreldre rammer og forventninger til sin innsats, samt deres forventninger til 

klubben. 

 

Det har vært økende oppslutning på klubbens egne stevner. COOP Jærcup er et flott 

tilbud for hele klubben, der også de minste gruppene får lov til å delta. Den årlige turen 

til Mailekene er årets høydepunkt for mange av barn/ungdommene. Nytt i 2019 var 

treningssamling/Stord lekene i August for ⅞ klasse hvor ca. 30 deltok. I 2020 har ⅞ 

klasse planlagt tur med nærmere 80 utøvere/supportere på tur kombinert med Bislett 

games. 

 

I November holdt vi tidenes treningssamling helg i Sandneshallen, med gruppene fra 1- 

8. klasse, og 160 ivrige utøvere, og mange engasjerte foreldre og trenere bidro. 

 

I tillegg har det blitt arrangert treningssamling/Stord lekene tur for ⅞ klasse. Klubbhuset 

blir også brukt til forskjellige arrangement, og vi kan nevne  
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- Jentekveld for ⅞ klasse med inspirasjon fra eliter utøver i mangekamp på det 

Engelske landslaget. 

- Sommeravslutning og juleavslutning av foreldrekontaktene. 

- Skjalloween for 8kl. 

- Pizzakveld for 6-8 klasse 

- Trenermøter 

 

Vi har i år gjort en betydelig oppgradering av utstyr ute og inne i Stavanger idrettshall, 

men har betydelig forbedringspotensiale rundt struktur ved lagring av utstyr i hallen og 

på stadion. Det meste av utstyret har blitt finansiert gjennom ivrige foreldre som har 

meldt oss på sponsor konkurranser. 

 

I Sportsplanen har vi mål om å hevde oss i eldre årsklasser på stevner og stafetter, og 7-8 

klassingene har innfridd med pall plasseringer i alle valører både individuelt og på stafett. 

I år ble det tatt ut rekordhøye 25 utøvere på kretslaget til Lerøy lekene, selv om Rogaland 

sin kvote ble utvidet med 10 til 60 var Skjalg på dette stevnet i år forholdsvis 

imponerende godt representert. Spesielt hyggelig var det i år, den rekordstore deltakelsen 

fra ⅞ klasse gruppa på Skjalgstafetten. 

 

Vi er også veldig fornøyd med å ha rekruttert hele 4 trenere til 15+ gruppene i år. 

Det er hovedgrunnen til lavere frafall i den aldersgruppen i 2019. 

 

I tillegg er vi kommet i en helt ny situasjon, hvor vi nå har trenere på venteliste. 

Det føles bedre, enn å ha barn/unge på en slik liste. 

 

Delmål i virksomhetsplanen:  

 

 

Plan for «Reisestevner» utarbeidet i god tid før sesongen hvert år 
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1-2. klasse 

Antall treningsdager: 1 pr. uke, torsdag kl 17:00 - 18:00 

Treningssted: Stavanger idrettshall og Stavanger stadion 

Hoved trener: Stine Houge Bastiansen 

Trenere: Espen Swan-Rørvik, Veronica Sjøthun Pedersen, Nina Espedal, Bente 

Mellegård, Kjersti Solem, Leif Madsen Bærheim, Mina Torsteinsbø, Siri Nøttaasen 

Gabrielsen 

 

 

Vi fortsatte i år med å benyttet ekspertise fra idrettsfag ved UIS representert ved Gro 

Næsvik Bjørkheim for å coache og sikre kompetansen til trenerne i gruppa fra start. Dette 

har fungert over all forventning, og med engasjerte trenere har de klart å holde små barn i 

god aktivitet, samt rekruttert flere nye trenere.  

 

Treningen er lekbetont, og varierende, med friidretts forberedende øvelser, og utstrakt 

bruk av Fun Athletix. Treningen har et bestemt mønster: Velkomst, oppvarmingslek, 

stasjonstrening (4 stasjoner), avslutningslek og avslutning. 

 

Stevner og stafetter. 

Skjalgstafetten var de også med på, til stor jubel langs løypa. 

Nissestevne 

 

Sosialt 

Nytt av året, treningssamling i Sandneshallen til stor iver blant barna og godt engasjerte 

voksne. 

Sommeravslutning 

Juleavslutning 

 

Hovedtrener for denne gruppa har bidratt til lå løfte 1-2 klasse treningene til et nytt nivå 

og bidro sterkt til at vi fikk arrangert treningssamling og reddet Nissestevnet etter at 

kretsen avlyste. 

 

Antall utøvere: 44 

Antall trenere: 10 (2 utført “Friidrett for barn kurs) 
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3. klasse 

Antall treningsdager: 1 pr. uke, torsdag kl 17:00 - 18:00 

Treningssted: Stavanger idrettshall og Stavanger stadion 

Hovedtrener: Steffan Hafnor Røstvig 

Trenere: Guro Hafnor Røstvig, Anne Cathrine Dyrli, Jonas Høivik, Turid Reiersen, 

Runar Bie Aanestad, Siri Margaretha Egset-Olsen, Christian Jonsson, Janne Vargervik, 

Ingve Henriksen 

Antall utøvere: 38 

Antall trenere: 10 (6 utført “Friidrett for barn” kurs) 

 

Treningen 

 

Treningen er lekbetont, og varierende, med friidretts forberedende øvelser, og utstrakt 

bruk av Fun Athletix. Treningen har et bestemt mønster: Velkomst, oppvarmingslek, 

stasjonstrening (4 stasjoner), avslutningslek og avslutning. 

 

Alle treningsøktene blir dokumentert på vårt Google Drive område. Vi har benyttet 

Spond til å holde rede på hvilke trenere som kan delta. Treningene blir planlagt i detalj ut 

i fra hvilke trenere som kan stille. Mail blir sendt ut med ansvarsområder. Vi har 

gjennomført evaluering etter hver trening og foretatt nødvendige justeringer.  

 

Stevner og stafetter 

Skjalgstafetten 

Nissestevne 

Siddisspretten 

 

 

Sosialt 

Hoppedag på Rush trampolinepark 

Juleavslutning 
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4. klasse 

 

Antall treningsdager: 2 pr. uke, mandag og torsdag kl. 17:00-18:00 

Treningssteder: Stavanger Idrettshall og Stavanger Stadion  

 

Antall utøvere: 41 

Hoved trener: Asle Furumo 

Antall trenere: 4 (? med Friidrett for barn kurs) 

Trenere: Kristine Berg, Mona Skogen-Svihus, Tore Rønneberg 

  

Type trening: Friidrettslek og grunnleggende friidrettstrening (løp, hopp og kast) 

 

Stevner og stafetter 

Mosvannsløpet og Nissestevnet, Jærcup, Skjalgstafetten 

Sosiale aktiviteter: Juleavslutning, sommeravslutning, treningssamling 

  

Treningsgruppen: Jenter og gutter på 9 år, basisgruppe på ca 30 barn. Veldig god 

stemning på treningene, til tross for at barna har svært ulike ferdigheter og 

varierende motivasjon. Leken står helt sentralt på alle treninger, men alle økter har også 

stasjonstrening bygget opp rundt løp, hopp og kast. 

Aktivisering prinsippet blir tungt vektlagt. 
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5. klasse 

  

Antall treningsdager: To pr. uke, mandag og torsdag kl. 17:00-18:00. 

  

Treningssteder: Stavanger Idrettshall (etter høstferie og frem til påske) og Stavanger 

Stadion (etter påske og frem til høstferie). 

  

Hovedtrener: Silje Tjelta 

Antall trenere: 7 (3 har Friidrett for barn kurs) 

Trenere: Dag Øxnevad, Kjersti Hoddevik, Elise Hay Opsahl, Malin Flor Helgesen, Hilde 

Warhaug, Erik Baller, Kenneth Stensland, Raymond Wikre, Eirin Kvadsheim, Frode 

Kristoffersen, Odd-Rune Nilsen 

 

Antall utøvere: 54 

Type trening: Introduksjon til diverse friidrettsøvelser med fokus på løp, kast og hopp. 

Introduksjon til øvelser som kommer i de første offisielle konkurranser. Fokus på løp 

mandager og tekniske øvelser torsdager. Noe styrkeøvelser vektlegges i 

treningsopplegget. Utøverne i gruppen er trenings- og læringsvillige.  

 

På treningssamlingen samt på Nissestevnet i Sandneshallen i november var det flere som 

deltok. Vi hadde en kjekk stund med øvelser vi ofte kun kan ha av og til og hvor alle fikk 

tid til å bli bedre kjent sammen. Et høydepunkt på samlingen var de tekniske øvelsene 

hvor det stilte flere eksperter som trenere. Det var et flott bekjentskap og en veldig boost 

som vi har dratt nytte av i etterkant og hatt ekspert trener til å hjelpe med 

torsdagstreningen. 

 

Sosialt 

Kveldsmat i klubbhuset, sommerasvlutning, juleavslutning. 
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6. klasse 

Antall treningsdager: Tre per uke. Mandager, tirsdager og torsdager, ute på sommeren og 

i idrettshallen på vinteren. Tilbud om oppvarming ute utvalgte mandager gjennom 

vinteren. 

 

Hovedtrener: Christina Hatleskog Carlsen 

Trenere: 4 (4 med “Friidrett for barn kurs”) 

Lene Falnes Wedøe, Åge Vigane, Rune Hjelle 

 

Antall utøvere: 25 barn 

 

Treningen 

Treningen er lekbetont, og preges av fokus på koordinasjon, fart og styrke, sett i 

sammenheng med øvelses forberedelser. 

 

Stevner og stafetter 

Jærcup, Skjalgstafetten, SI stafetten, Nissestevne og Mailekene. 

Deltakelsen i gruppa på stevner har vært beskjeden. Det vil vi jobbe med fremover, og i 

skrivende stund er tendensen lovende. 

 

Sosialt 

Pizza/spill kveld, sommeravslutning, treningssamling. 

Juleavslutning hjemme hos Christina.  

 

Åge Vigane takket av for seg ved utgangen av 2018 som trener for 6 klasse, og vi takker 

for hans fantastiske innsats gjennom 4 år som trener i klubben. 
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7. klasse 

Ny gruppe i 2019. 

Antall treningsdager: Tre per uke. Mandager, tirsdager og torsdager 

Hovedtrener May Karin Mannes 

Trenere: 4 (3 med Friidrett for barn kurs) 

Trenere: Christina Myhre, Rolf Skartveit, Elin Soma, Frode Thorsen 

 

Antall utøvere: 43 utøvere, har hatt en fin økning i antall utøvere i høst 

Treningen 

Fra høsten har gruppen hatt trening i Stavanger idrettshall mandager, Sandneshallen 

tirsdager og ute trening ved Mosvannet på torsdager. 

Treningene har hatt hovedfokus på teknisk mandager og løp torsdager. 

Gruppa er motiverte, og viser godt engasjement på treningene som fylles av løp, hopp og 

kastøvelser med høy fokus på repetisjon og basis kunnskaper. 

 

Denne gruppa var sterkt representert under KM terrengløp i Egersund. 

 

Sosialt 

Pizzakveld i klubbhuset, sommeravslutning, juleavslutning. 
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8 klasse 

Ny gruppe i 2019. 

Antall treninger.: Tre per uke. Mandager, tirsdager og torsdager. Egentrening (valgfri) 

onsdager og lørdager. 

 

Hovedtrenere: Denise Wilhelmsen 

Trenere:6 (3 med friidrett for barn kurs) 

Christer Fossan, Monica Pedersen Stoltenberg, Elise Hay Opsahl, Kristian Rønneberg, 

Børge Harestad, Even Hansen, Jarand Indrelid 

Antall utøvere: 39 personer. 

 

Treningene har som fokus å “lære å trene” samtidig som utøverne får utviklet et godt 

grunnlag fysisk og teknisk for senere kunne velge spesialisering. I løpet av en typisk 

treningsuke inngår: drill, kortintervall, sprint, langintervall, lek, hopp, kast, styrke, 

bevegelighet/tøying samt rolig egentrening. Både på treninger og arrangementer legges 

det til rette for styrking av det sosiale. 

 

Økende tendens til treningsrelaterte skader blant de ivrigste jentene som har egentrening 

utover anbefalt opplegg. 

 

Stevner og stafetter 

Økende deltagelse på stevner, der det legges vekt på å fokusere på egne forbedringer. 

 

Gruppen har prioritert: Skjalgstafetten, Sandtangstafetten, SI Stafetten, Jærcup og  

Mailekene. Stordleikane med treningssamling. 

Stafettlagene markerte seg på alle pallplasser i aldersgruppa. Mange utøvere har vist god 

fremgang dette året. 

 

På kretskampen Lerøy lekene på Osterøy, ble 25 Skjalg utøvere tatt ut til å representere 

Rogaland og markerte seg bra under stevnet.  
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9. klasse og overgang til 15+ 

For å ivareta 9 klassingene i en veldig sårbar tid hvor vi tidligere har erfart stort frafall, 

ble det arrangert et møte der foreldrene fikk treffe 15+ trenerne og høre om tilbudet i 

15+gruppene.. 

 

Terje Øglænd Bredahl, Raymond Wikre og Kristian Hokstad har alle nå gått fra og være 

barne/ungdoms trener til å bli 15+ trenere for den nye Hopp, Kast og Mangekamp gruppa 

sammen med Kristian Rønneberg (som også bidrar på 6-8 klasse).  
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Sportslig aktivitet junior, senior og veteran 

  

Skjalg har de siste årene hatt en opptur i medaljefangsten i nasjonale mesterskap og gjort 

det meget godt i lagserien for menn og kvinner. 

  

I 2019 hadde Skjalg fire utøvere som representerte Norge i internasjonale mesterskap; 

Torstein Tengsareid (EM motbakkeløp), Elisabeth Slettum (EM senior for lag), Sara 

Busic (U18 EM), og Mathias Hove Johansen (EM U23, EM senior for lag). Vienna Dahle 

ble tatt ut til Europacup 10 000m men måtte trekke seg på grunn av sykdom. 

  

I lagserien for kvinner imponerte Skjalg stort i 2019 med en flott femteplass i 

toppdivisjonen etter å ha rykket opp fra 2. divisjon i 2018. Også i lagserien for menn 

hadde Skjalg en god sesong i 2019 med opprykk fra niende til syvendeplass, og med en 

høyere poengsum enn året før. 

  

Elisabeth Slettum hadde en sterk sesong i 2019 hvor hun fortsatte satsingen og fremgang 

med gode resultater på 400 m hekk og 200 m. I NM ble hun norgesmester på 200m for 

åttende gang og tok i tillegg gull på 1000 m stafett og sølv på 400 m hekk. Hun oppnådde 

norsk årsbeste på 200 m med tiden 23.68, og tredje beste tid på landsstatistikken på 400 

m hekk med tiden 58.72. Hun ble tatt ut til å representere Norge i senior EM for lag 

(European Team Championships) hvor hun tok en fjerdeplass på 200m og førsteplass på 

4x400m stafett. 

  

Mathias Hove Johansen fortsatte fremgangen og hadde en meget god sesong i 2019. Året 

startet med gull på 4x200m under innendørs-NM etterfulgt av førsteplass på 200m under 

den nordiske innendørslandskampen. Utendørs sesongen startet bra med ny personlig 

rekord på 100m med tiden 10.46 som var tredje beste tid på landsstatistikken i 2019. 

Mathias løp også to 200m på tiden 21.01, som var årsbeste på landsstatistikken og ett 

hundredel fra hans personlige rekord. Mathias deltok i U23-EM hvor han tok en 

åttendeplass på 200m. I NM tok han sin tredje sølvmedalje på 100 m og fikk sin første 

norgesmester-tittel på 200m. Mathias ble tatt ut til å representere Norge i senior EM for 

lag (European Team Championships) hvor han deltok på 200m og tok en syvendeplass. 

Mathias avsluttet sesongen med gull på 100m og 200m i U23-NM. 
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Simen Tjelta Larsen viste god fremgang med ny personlig rekord på både 100m og 

200m, med tidene 10.70 og 21,70. I NM kom han på fjerde plass på 200m. 

  

Sprinterne tok fire gull under NM i stafetter. Skjalg vant 4x100m og 4x400m for menn, 

og 4x100m og 4x400m mix. På 4x100 meter for menn løp Sergejs Kononov, Simen 

Tjelta Larsen, Mathias Hove Johansen og Mike Lubsen. På 4x400m for menn løp 

Mathias Hove Johansen, Daniel Nikolay Pedersen, Oscar Alm Harestad og Simen Tjelta 

Larsen. I mix klassen løp Marin Stray Gautadottir, Daniel Nikolay Pedersen, Elisabeth 

Slettum og Oscar Alm Harestad på 4x400m laget, og Nathalie Johnsen, Mathias Hove 

Johansen, Elisabeth Slettum og Simen Tjelta Larsen på 4x100m laget. 

  

Sprinterne tok også gull på 4x200m for menn under innendørs-NM og gull på 1000 m 

stafett for kvinner i NM. På herrelaget deltok Mathias Hove Johansen, Simen Tjelta 

Larsen, Sergejs Kononovs og Mike Lubsen og på kvinnelaget deltok Nathalie Johnsen, 

Anna Bogunovic Jakobsen, Elisabeth Slettum og Marin Stray Gautadottir. 

  

Motbakkeløperen Torstein Tengsareid ble i 2019 norgesmester i motbakkeløp og deltok i 

EM i motbakkeløp hvor han fikk en 20. plass individuelt. 

  

Sara Busic fortsatte fremgangen fra 2018 og senket sin personlige rekord på 800 m med 

ett sekund, ned til 2:08,75 som var syvende beste tid i 2019 på landsstatistikken. Dette 

kvalifiserte henne til U20 EM hvor hun kom på en femteplass på 800m i sitt heat. 

I NM kom hun på en sjetteplass på 800m. Hun fikk også ny personlig rekord på 1500m 

med tiden 4:33,18. 

  

Vienna Søyland Dahle presterte godt i 2019 med to nye personlige rekorder på 1500m 

(4:27,88) og 5000m (16:04,93). Tiden på 5000m var andre beste tid i 2019 på 

landsstatistikken. Hun ble tatt ut til Europacup på 10 000m. Hun mistet høstsesongen på 

grunn av sykdom, men viste i 3-sjøers med tiden 1.16.18 at hun er på rett vei igjen. 

  

Zerei Kbrom Mezgni har vært plaget med skader, men tok bronse i NM halvmaraton 
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Salim Bukari, Mathias Hove Johansen og Sara Busic var på rekrutteringslandslaget i 

2019 sesongen. 

  

Klubben har som tidligere år hatt god trener kapasitet på mellom- og langdistanse. For 

sprint, hekk, hopp og kast har det vært et sterkt behov for å utvide trenerstaben og utvide 

tilbudet innen flere tekniske øvelser enn sprint og hekk. I 2019 ble det etablert en ny 

sprint rekrutt gruppe, med Mike Lubsen som ny trener. Det ble også etablert en ny gruppe 

for hopp, kast og mangekamp med Terje Bredahl som ny trener. 

  

I 2019 ble det gjort en innsats i klubben for utøvere i overgangsfasen fra barn/ungdom til 

junior/senior. Dette er en kritisk fase hvor mange utøvere faller fra. Det ble i den 

forbindelse arrangert et trenerseminar for klubbens trenere fra barn/ungdom (13-14 

åringer) og junior/senior gruppene. Seminaret bestod av foredrag fra en trener som med 

stor suksess har klart å utvikle utøvere gjennom fasen fra barneidrett til junior/senior på 

høyt nivå (Gro Næsheim-Bjørkvik), etterfulgt av dialog om dagens treningsmodell i 

klubben, og hvordan Skjalg best kan tilrettelegge treningen for utøvere i aldersgruppen 

utfordringer og muligheter hvordan kan Skjalg best tilrettelegge treningen for utøverne i 

denne aldersgruppen og i overgangsfasen? 

for 13-14 åringer, og for 15+, og Innspill 

og 11 trenere deltok på seminaret. 

  

  

Treningsgrupper og trenere 2019 
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Gruppe Trenere 

Sprint, hopp, hekk senior 

  

Sprint rekrutt 

Victor Øvregaard (hovedtrener) 

  

Mike Lubsen 

Hopp, kast og mangekamp Terje Øglænd Bredahl (hovedtrener) 

Kristian Rønneberg – Kast 

Raymond Wikre – Løp 

Kristian Hokstad – Styrke 

Mellom- og langdistanse jenter Atle Nordbotten (hovedtrener) 

Gerd Lise Nordbotten (hovedtrener) 

Asle Rønning Tjelta 

Mellom- og langdistanse gutter Albert Mosdal (hovedtrener) 

Jarl Gaute Aase 

Athletix Daniel Nikolai Pedersen 

  

Klubben har i 2019 hatt et sportslig utvalg bestående av: 

●      Maryon Paulsen Strugstad (leder) 



 

25 

 

●      Victor Øvregaard (Hovedtrener sprint/hekk/hopp) 

●      Atle Nordbotten/Gerd Lise Nordbotten (Hovedtrener mellom- og 

langdistanse jenter) 

●      Albert Mosdal (Hovedtrener mellom- og langdistanse gutter) 

●      Ida Tjørsvaag (Administrativ ressurs) 

  

Utvalgets hovedoppgave har vært å utforme sportslig tilbud for 15+ som favner alle 

relevante aldersklasser og utøver nivå. Det ble avholdt ett møte med sportslig utvalg i 

2019. 

  

Klubben har i 2019 også hatt et elitesatsing utvalg bestående av 3 utpekte medlemmer, 

administrativ ressurs og leder for sportslig utvalg: 

●      Maryon Paulsen Strugstad (leder) 

●      Victor Øvregaard 

●      Asle Rønning Tjelta 

●      Jarl Gaute Aase 

●      Ida Tjørsvaag 

  

Utvalgets hovedoppgave har vært å utforme sportslig tilbud for 15+ på toppnivå 

(toppnivå refererer til utøvere som er kvalifisert til hovedmesterskapet, og/eller som er 

kvalifisert til internasjonale mesterskap). Det ble avholdt to møter med elitesatsing 

utvalget i 2019. 

  

I 2019 ble det også avholdt to trenermøter for trenere i junior/senior gruppen, og ett 

foreldremøte for foreldre med utøvere fra 13 år og eldre. 

  

 Medaljer i mesterskap i 2019 (2018/2017/2016) 
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  Gull Sølv Bronse Utøvere* 

Hoved-NM 3 (0/2/0) 1 (5/3/1) 1 (1/2/0) 10 (8/12/9) 

Junior NM  2 (0/2/4) 0 (4/0/2) 1 (1/0/0) 11 (10/4/15) 

UM 2 (1/6/2) 4 (3/1/2) 0 (1/3/4) 13 (7/14/19) 

NM innendørs 1 (1/0/0) 0 (0/0/0) 0 (1/1/0) 7 (3/2/3) 

UM innendørs 0 (2/5/3) 0 (1/0/1) 0 (2/1/2) 0 (4/8/4) 

NM terrengløp 

korte løyper 

1 (2/2/6) 0 (1/0/1) 3 (3/3/4) 11 (11/11/12) 

NM terrengløp 

lange løyper 

0 (0/2/1) 1 (0/0/1) 0 (0/1/2) 7 (3/10/3) 

NM halvmaraton 0 (0) 0 (1) 1 (0) 5(22) 

NM stafett 4 (3/0/0) 0 (0/0/1) 0 (1/0/0) 4 (7/4/6)** 

Sum  13 (11/18/16) 6 (15/5/7) 6 (10/12/10)   

*Unike utøvere 

**Antall lag 
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NM (hovedmesterskapet) 

Gull: Elisabeth Slettum 200m 

Gull: Mathias Hove Johansen 200m 

Sølv: Mathias Hove Johansen 100m 

Gull: 1000m stafett for kvinner 

Bronse: 1000m stafett for menn 

  

NM innendørs 

Gull: 4x200m stafett for menn 

  

NM jr-19 og jr-22 

Gull: Mathias Hove Johansen 100m (U23) 

Gull: Mathias Hove Johansen 200m (U23) 

Bronse: Tonje Nedberg høyde (U23) 

  

NM i terrengløp kort løype 

  

Ungdom: 

Gull: Salim Bukari (M17, UM) 

Bronse: Marius Ingebrigtsen (M17, UM) 

Bronse: Freya Mjølsnes (K16, UM) 

  

Jr. NM: 
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Bronse: Erik Tangen Gundersen (M U20, JrNM) 

  

NM i terrengløp lang løype 

Ungdom: 

Sølv: Freya Mjølsnes (K16, UM) 

  

UM 

Gull: Sara Busic J17 - 800m 

Gull: Marin Stray Gautadottir J16 - 300 m hekk 

Sølv: Thea Dessingué J15 - 300 m hekk 

Sølv: Thea Austbø J18/19 - 3000m 

Sølv: Marius Ingebrigtsen G17 - 800m 

Sølv: Freya Mjølsnes J16 - 3000m 

  

NM halvmaraton 

Bronse: Zerei Kbrom Mezgni 

  

NM innendørs Veteran 

Gull: Ketil Helgevold 1500m (MV50-54) 

Gull: Ketil Helgevold 800m (MV50-54) 

Gull: Ketil Helgevold 3000m (MV50-54) 

Bronse: Ketil Helgevold 200m (MV50-54)           

  

Lagserien kvinner 
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2019: Nr. 5 i 1. divisjon kvinner 

2018: Nr. 1 i 2. divisjon kvinner, opprykk til 1. divisjon 

2017: Nr. 3 i 3. divisjon 

  

Lagserien menn 

2019: Nr. 7 i 1. divisjon 

2018: Nr. 9 i 1. divisjon 

2017: Nr. 1 i 2. div 

  

Delmål i virksomhetsplanen 

Ta 8 hoved-NM medaljer per år fra og med 2018 

 

Plan for «Reisestevner» utarbeidet i god tid før sesongen hvert år 

 

Øke trenerkapasitet på sprint, hekk og hopp 
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Arrangement 

 

I løpet av året har Skjalg avviklet følgende store arrangement med til sammen flere tusen 

deltakere: Siddisløpet, Tinestafetten og Mosvannsløpet.  «Run for Fun» avvikles annet 

hvert år, og ble ikke avviklet i 2019. Siddisløpet hadde økning i antall deltakere på ca 35%, 

med 1060 deltakere med stort og smått, og et overskudd på litt over kr 100 000. 

Mosvannsløpet er i ferd med å bli et etablert løp som øker sakte, men sikkert i oppslutning 

med 542 deltakere og en økning på 20%. En vellykket markedsføring og avvikling av større 

arrangement er en viktig forutsetning for klubbens drift i et tøft sponsormarked. Her har vi 

fortsatt mye å gå på. 

 

Som tidligere år arrangerte Skjalg sommerskole på Stavanger stadion. Oppslutningen ble 

rekordstor med ca 90 ivrige unger. Stor kreativitet ble brukt for å aktivisere ungene i det 

som som værmessig var den dårligst sommeruken i hele 2019. Uten klubbhuset hadde det 

ikke vært mulig.  

 

Skjalgstafetten ble avviklet for 47.gang med 48 lag og 240 deltakere. Stor deltakelse 

historisk sett og på linje med fjoråret. I tillegg til disse «offisielle» lagene var det stor 

deltakelse av barn under 10 år som gjennomførte stafetten i forkant av den ordinære 

avviklingen. 

 

Klubben har i tillegg til arrangementene over, avviklet 4 banestevner. 2 av stevnene var 

en del av Coop-Jærcup, noe Skjalg for tredje gang organiserer. Våre banestevner for 15+ 

hadde totalt 111 starter, stevnene for 10-14 hadde 503 starter.  En liten reduksjon i 

forhold til 2018.  

 

Som tidligere år er det en utfordring å skaffe dommere til avvikling av stevnene. Antallet 

nye dommere var i 2019 større enn på mange år, og det er også avviklet starterkurs. Det 

må imidlertid stadig jobbes videre med å øke poolen av utdannede dommere i 2020. 

Det har imidlertid vært en positiv utvikling når det gjelder å få med foreldre til å hjelpe til 

med stevne avvikling.     
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Minst et stevne på nasjonalt nivå annethvert år 

NM stafetter tildelt for 2020 

 

Skjalgs banestevner avvikles på tidsskjema og med gyldige resultater for alle 

øvelser 

 

Mål for Siddisløpet: 2000 individuelle deltakere og inntekter på 2015 nivå 

innen 2020 

 
Mål for Mosvannsløpet: 1000 individuelle deltakere 
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Foreldreinnsats i barne- og ungdomsgruppen 

 

Foreldreutvalget har i 2019 hatt flere aktiviteter. 

  

Våren 2019 var det en stor gruppe deltakere som reiste på tradisjonelle turen til 

Mailekene i Haugesund. Sommeravslutninger ble avholdt for 1-9 klasse på stadion etter 

siste trening før sommeren. 

  

Foreldremøter ble avholdt kort etter treningsstart. I år fikk vi mange nye engasjerte 

foreldre inn i foreldreutvalget og har nesten oppnådd målet vårt om å ha et fulltallig 

foreldreutvalg. Utvalget består pr. i dag av: 

  

Leder Fanney Dröfn Gudmundsdóttir 

1.-2. klasse: Lene Bokn, Kari Nordbø, 

3.klasse: Trude Haugsgjerd, Cecilie R. Larsen, Asbjørn Stava 

4. klasse: Annenita Schøyen, Bent Rugsveen, Veslemøy Fykse, Astrid Hansen, Edona 

Nordhagen 

5.klasse: Merete Kommedal, Kristin Hidle, Anneli Mikalsen, Hilde Slethei, Astrid Tuft 

Vareberg, Maki Lode Norheim 

6.klasse:  - 

7. klasse Lene Kauffmann, Kristi Asbjørnsen, Elin Svensen 

8.klasse: Øistein Nessler, Wenche Helland, Lene Hviding, Geir Helgesen 

9.klasse: Monica Lilleland, Irene Seglem 
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Facebook er fremdeles vår hoved kommunikasjonsplattform. Mange foreldre har 

etterspurt om Spond kan tas i bruk og vi har en treningsgruppe som har prøvet ut Spond. 

Det gjenstår å ta en vurdering på dette. 

  

Årets treningssamling fant sted 19.10 og 20.10. Dagen ble delt opp etter aldersgrupper. 

Lørdagen var samling for 4-9.klasse, men søndagen var samling for 1-3. klasse. Det var 

totalt 130 utøvere som deltok på samlingen og mange trenere og foreldre i sving. Her er 

det stor vekt på det sosiale samværet. 

  

De fleste treningsgruppene har hatt en sosial samling i etterkant av trening, type 

‘pizzakveld’. Dette organiseres av foreldrekontakter og trenere. 

  

I desember arrangerte foreldrekontaktene juleavslutninger i treningsgruppene. Både 

klubbhuset og møtelokalene i treningshallen ble brukt. Noen av treningsgruppene er nå så 

stor at møtelokalene i treningshallen er bedre egnet enn klubbhuset vårt. 

  

Også i år har Ingeborg Berge vært kioskansvarlig. Kiosken på stadion har vært åpen 

under egne banestevner. I år har vi prøvet en ordning at hver treningsgruppe har hatt 

ansvar for kiosken på banestevner og andre arrangementer.  Foreldrekontaktene i hver 

treningsgruppe har ordnet med kaker og med bemanning av kiosken. 

Foreldreutvalget hadde ansvar for kiosken under Ryfast løpet. 

  

En målsetting i 2020; Fortsette med å øke kommunikasjonen og samarbeidet mellom 

trenere og foreldrekontakter. Målet vil være at foreldrekontaktene i større grad kan være 

behjelpelige på treninger, spesielt i forbindelse med opprop og registrering av utøverne i 

Skjalg IL. 

  

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. 
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Fulltallig Foreldreutvalg (les: 2008-årgangen) 
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Utsiktene fremover 

 

På det sportslige området er utfordringen å opprettholde og bygge videre på de flotte 

sportslige resultatene klubben hadde i 2019. Vi må klare å opprettholde klubbens 

aktivitetsnivå, ivareta de utøvere og trenere som klubben har og være klar til å ta imot og 

håndtere alle de nye medlemmene klubben har fått. Vi har klart å rekruttere mange nye 

trenere til de yngre årsklassene, det må fortsatt være fokus. Men det er også viktig at 

klubben kan sette av nok ressurser til de utøverne som har et høyt nasjonalt nivå.  

 

Selv om det er mange ivrige frivillige som bidrar med mye, er det fremdeles en utfordring 

å fylle de posisjonene som må besettes for å ha en velfungerende klubb. Det er vanligvis 

ikke den store utfordringen å få nok folk til å stille på dugnad, mens utfordringen er å få 

med flere til å ta på seg ansvar for avvikling av arrangement eller andre oppgaver som 

krever mer enn å stille opp et visst antall timer. Med den positive utviklingen vi ser i antall 

medlemmer i de yngre årsklassene, mange foreldre som bidrar som trenere og en fin 

utvikling i antallet som tar dommerkurs må vi kunne håpe at dette vil bedre seg framover. 

 

Sponsormarkedet har tatt seg opp noe, men klubben står fremdeles uten hovedsponsor. 

Dette er en utfordring og betyr at klubbens kostnader må i større grad enn tidligere dekkes 

av klubbens medlemmer. Vi har i 2019 hatt en markant økning i deltakere på våre 

mosjonsløp. Dette og en voldsom økning i antall medlemmer bedrer den økonomiske 

situasjonen. Samtidig har klubben påtatt seg større utgifter ved å gå fra en ansatt i 20% 

stilling til en 100% administrativ stilling. Dette var vi nødt til å gjøre for å avlaste frivillige 

og gi medlemmene et godt tilbud.  

 

Fremover blir det viktig å forvalte ressursene klubben disponerer på en best mulig måte, 

samt å øke inntektene slik at vi på en god måte kan ivareta alle de aktive. Klubbens viktigste 

inntektskilde er medlemmene. Medlemstallet må opprettholdes. 

 

Tross økonomiske utfordringer, er styret optimistisk med tanke på fremtiden sett i lys av 

den flotte rekrutteringen vi har hatt, økte antall deltagere på Mosvannsløpet og 

Siddisløpet og de gode sportslige resultatene.  
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Premiering 

 

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

 

Årsmøte premier: 

 

Årets utøver:     Mathias Hove Johansen 

Skjalg-jenta:     Nora Sofie Kvanvig – 5004 poeng * 

Skjalg-gutten:     Andreas Nedrebø Nesse – 4101 poeng * 

 

* Løp, Hopp, Kast + valgfrie øvelser (totalt 5 øvelser) for årsklassene 13-18 år. 

 

Nora Sofie Kvanvig – 5004 poeng 

100m   13.49   985 poeng 

60mh 76,2cm        9.38  1136 poeng 

200mh 68,0cm    30.36   1102 poeng 

Lengde                    4.30   853 poeng 

Kule 2kg                10.01   928 poeng 

 

Andreas Nedrebø Nesse – 4101 poeng 

100m   12.14   967 poeng 

200m   24.04    996 poeng 

400m   58.37   837 poeng  

Tresteg 10.73    793 poeng 

Spyd   34.51   508 poeng 
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Rekorder  i 2019 

  

Rogaland friidrettskrets, kretsrekorder/bestenoteringer*: 

Slegge 53.18 Daniel Korhonen 

  

Rogaland friidrettskrets, aldersrekorder/bestenoteringer*: 

J13 60m hekk 76.2 cm             9.38 -2.0 Nora Sofie Figved Kvanvig 

J13 200m hekk  68 cm 30.36 -0.3 Nora Sofie Figved Kvanvig 

J14 Kappgang 3000m 17.14.40 Ane Bakstad Andreassen 

Menn Junior 15-22 100m  10.46 +1.1 Mathias Hove Johansen 

Veteran M40-M44 Slegge (7,26kg) 53.18 Daniel Korhonen 

  

Bestenotering kvinner 

Stav inne 1.65 Kaisa Hjelle 

Lengde inne 5.72 Nathalie Ommundsen Johnsen 
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Klubbrekorder menn 

Slegge 53.18 Daniel Korhonen 

  

 Klubbrekorder Gutter U23 

100m  10.46 +1.1 Mathias Hove Johansen 

  

Klubbrekorder jenter: 
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J14 80m 11.21 +1.9 Ingrid Heiberg-Andersen Engevik 

J13 60m hekk 76.2 cm             9.38 -2.0 Nora Sofie Figved Kvanvig 

J11 200m hekk  68 cm 44.83 -1.3 Hedvig Olin Meling 

J13 200m hekk  68 cm 30.36 -0.3 Nora Sofie Figved Kvanvig 

J16 300m hekk  76.2 cm 44.41 Marin Stray Gautadottir 

J12 Stav                              1.40 Amanda Sagerøy Knudsen 

J11 Kule 2 kg 8.33 Kristin Tufto Krag 

J14 Kappgang 1000m 5.11.43 Ane Bakstad Andreassen 

J14 Kappgang 3000m 17.14.40 Ane Bakstad Andreassen 

  

 Bestenotering jenter: 

J13 60 m hekk 68 cm 9.48 +0.1 Nora Sofie Figved Kvanvig 

  

Klubbrekorder gutter: 
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G15 Slegge 4 kg 21.72 Florian Selmer Reinertsen 

G12 Stav 2.10 Phillip Kauffmann 

G12 200m hekk 68.0cm 37.43 -0.7 Felix Alfred Strøm Ørbeck 

G11 200m hekk 68.0cm 41.86 –0.7 Eskil Falnes Wedøe 

  

Bestenotering gutter: 

G16 5000m 15.17.81 Nicolai Gundersen 

 

For ytterligere klubbrekorder (fra tidligere år) og fullstendig statestikk se IL Skjalg sine 

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

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

 
Valgkomité og styret vil presentere sitt resultat på årsmøtet. 
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Stavanger, 19. februar  2020 

 

 

 

 

 

 

Steffan Hafnor Røstvig    Lars Erik Wathne 

Styreleder     Nestleder 

 

 

 

 

 

 

Maryon Paulsen Strugstad   Linda Røstvik  

 

 

 

 

 

 

Fanney Drofn Gudmundsdottir  Rune Hjelle 

 

 

 

 

 

Simen Tjelta Larsen     
 

 


