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Styrets arbeid 

Styremøter 
Det er avholdt 8 styremøter hvor 31 saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver 

Styret har stor fokus på økonomi og rekruttering. Klubben har stått ovenfor mange utfordringer det første 
driftsåret, som for eksempel. Groruddalslekene, Treningssamlinger, avklaring om halltid osv. Det har vist seg 
svært utfordrende å engasjere foreldre til å ta initiativ i utvalg og styret. 

Aktivitet/Idrettslig beretning 

Filosofi 

Se og bli sett. Det har vært et uttalt mål at vi skal gjøre oss bemerket i Norsk Friidrett. 
Det skal igjen bli lagt merke til at det er stor aktivitet i Groruddalen på Stovnerbanen. 
 

Lokal aktivitet 

Vi startet 2018 med en liten lokal gruppe på Stovner Skole som et gratistilbud for barn 7-13 år. 
Ungdomsgruppa som var en videreføring av Svein T. og Bjørn sin Ungdomsgruppe gjennom både HSIL og RF 
Der ble det med 17 utøvere 14-17 år som medlem fra 1.1.18 og utgjorde ryggraden i vår sportslige aktivitet. 
Denne aktiviteten ble sakte men sikkert utøkt til både en Rekruttgruppe 6-9 år og Aspirantgruppe 10-13 år. 
Aktiviteten foregikk på to lokale skoler, Stovner og Haugen Skole. 
I tillegg var Nes Arena, treningstilbudet til Ungdomsgruppa i tillegg til Haugen Skole. 
Vi hadde et treningstilbud 4x i uka fordelt på 3 treningsgrupper. 
Vår, sommer og høst 2018 holdt vi alle til på Stovnerbanen i tillegg til styrkerom i Haugenstuahallen. 
I løpet av året vokste klubben til 62 medlemmer under 18 år og 14 medlemmer over 18 år. 
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Intern stevneaktivitet 

Vi har i 2018 arrangert 3 stevner på Stovnerbanen. 
Kick-Off som et åpningsstevne tidlig i mai. 
Groruddalslekene, vårt forsøk på et større stevnetilbud på Stovnerbanen. 
Dette ble et vellykket og passelig stort stevne med god deltakelse og god økonomisk gevinst for klubben. 
Klubbmesterskapet, som ble arrangert på slutten av sesongen som et mangekampstevne. 

Interne arrangementer 

Vi har hatt diverse små arrangement i form av sammenkomster, enkelte  bursdagsfeiringer og en liten 
markering av klubbens 1-års dag den 12.oktober. 
 
Ekstern stevneaktivitet 
 
Her har vi vært særdeles aktiv i form av deltakelse på mange stevner både store og små i rundt omkring på 
Østlandsområdet og ellers i Norge og Sverige. 
Vi har hatt deltakelse i 12 stevner innendørs og 18 stevner utendørs. 
Alt fra våre egne stevner til de store som Tyrvinglekene, Tjalvelekene, Norgeslekene, Romerikslekene. 
Mesterskapsaktivitet som KM Stafett, KM individuellt, UM Inne.  
Turer til Bamselekene, Veidekkelekene.  
Utøvere med på representasjonsstevner på kretslag som Lerøylekene og Distriktskampen. 
Seniorstevner som Bassen Sprint. 
Store stevner i Sverige som Världsungdomsspelen, Julklapppsjakten, Pallasspelen, MAIK Indoor. 
Ca 50 utøvere har stått på startstreken til sammen 1.000 ganger i 2018. 
Flest stevnedeltakelser og starter har våre UM deltakere Aiden, Saveehta, Gaaviga, Mina og Nivethan. 
 
Andre arrangementsaktiviteter 

Vi har gjennom året hatt mange samlinger i forbindelse med turer hvor det sosiale har stått øverst på 
agendaen. Det kan være ting som, felles togtur til Veidekkelekene, felles busstur til Bamselekene, felles 
samlinger på turer som grillkveld i hyttene på Birkebeineren på Lillehammer under Veidekkelekene. 
Felles middager på store arrangement som VU-Spelen og  Juleklappsjakten i Gøteborg. 
Felles bytur og middager under Veidekkelekene. 
 
Vi hadde i 2018 også en meget sagaomsust og vellykket treningsleir til paradisøya Madeira. 
Dette var en fantastisk tur som hadde fortjent større oppslutning en de 8 utøverne med 8 voksne som var 
med. Dette var også starten på en ny og i fortsettelsen fast årlig affære. 
Turen var på alle måter en minneverdig seanse der både fellesskap og treningsgrunnlag fikk en ny 
dimensjon. Vi knyttet til oss nye bekjentskaper og venner gjennom lokale utøvere og trenere og fikk sett 
hvordan andre utøvere i land langt unna oss trener og deltar i friidretten på samme måte som oss. 
Vi skal den 9.april gjenta suksessen og drar for å hente ny inspirasjon og energi til utendørssesongen. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Her vil vi bare kort si at den sportslige aktiviteten ble en suksess og overgikk målene. 
Annen arrangementsaktivitet ble også delvis allemål nådd. Terrrengkarusellen kom aldri i gang. 
Andre arrangementsmål ble delvis nådd. Flere sosiale arrangement, aktivitet på Ungdomsutvalget, 
og arrangere Idrettsleker(Friidrettskole) vil være mål som vi håper å nå i løpet av inneværende sesong 2019. 
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Medlemstall 
 

 0-5 år 6-9år 10 -12 år 13-14år 15-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner 0 2 8 4 14 0 2 30 

Menn 0 13 11 5 5 0 12 46 

Totalt 0 15 19 9 19 0 14 76 

 

Medlemsutvikling (betalende medlemmer pr. dato) 

 31.12.2017 31.12.2018 

Kvinner 0 30 

Menn 0 46 

Totalt 0 76 

 

 

Årsregnskap  

Driften gjennom klubbens første år har vært økonomisk utfordrende og heldigvis fikk vi låne 20,000kr av 
Stovnerkameratene. Pr. dd viser regnskapet et resultat pålydende: -28927kr. 

Klubben ble tildelt 15,000kr fra Backefondet, noe som har kommet godt med. 

Styrets leder informerer ytterligere om situasjonen ved gjennomgang av Regnskap 2018 og Budsjett 2019 

 

 

Styret   

Oslo/14.3-2019 

 


