PRESSEMELDING
Haugesund 03.03.2015

Ny styreleder
Haugesund IL Friidrett avholdt nylig sitt årsmøte og valgte Lars Bjarne Røvang som ny leder. Han
overtar stafett-pinnen etter Thomas Angell Bergh, som har ledet HIL-styret med stødig hånd,
gjennom de siste fem årene.
Etter årsmøtet har styret følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Varamedlem:

Lars Bjarne Røvang
Gunnar Harris-Christensen
Ida Nygaard Madsen
Thomas Angell Bergh
Jon Helge Lindgren
Astrid Kleppe

Stor aktivitet og sunn økonomi
Styret presenterte en omfattende årsmelding, som vitner om stor aktivitet i klubben Klubbens flotte
friidrettshall - DeepOcean Arena - har bidratt til den omfattende aktiviteten, og klubben er den
eneste i landet som selv har bygget og drifter sin egen hall. Etter snart tre-års drift av hallen, kan
man også slå fast at klubben har kontroll over kostnadene forbundet med drift av friidrettshallen.
Disse tallene kom frem i regnskapet som viste et lite overskudd på kr. 8.558,-

Blant de aller største i Norge
HIL Friidrett er også en anerkjent stevne-arrangør, og 2014 ble intet unntak. I løpet av fjoråret
arrangerte klubben Norsk og Nordisk innendørs mesterskap for veteraner, samt
Ungdomsmesterskapet for årsklassene 15-19 (uoffisielt NM for ungdom) med 700 deltakere. Dette
var med å gjøre HIL Friidrett til den nest størst i landet på antall starter i friidrettsstevner.

Positiv økning i antall medlemmer
Etter oppføringen av DeepOcean Arena har klubben opplevd stor vekst i medlemsmassen i de yngste
årsklassene. Nytt i 2014 var Mini-HIL, et tilbud for aldersgruppen 3-6 år. Med denne lekbetonte
aktiviteten på plass, kan en med rette slå fast at klubben har et aktivitetstilbud for svært mange av de
som ønsker å drive fysisk aktivitet. HIL Friidrett har nå over 750 medlemmer.

Et spennende 2015 med NM
2015 tegner også til å bli et aktivt og godt år for klubben. 31. juli – 2. august skal nemlig Haugesund IL
Friidrett stå som arrangør av Norgesmesterskapet i friidrett på Haugesund Friidrettsstadion. Det er
nå 33 år siden forrige gang NM ble arrangert i Haugesund, og klubben har store forventninger til det
som skal skje til sommeren. Det blir mye arbeid og travle dager, men klubben har mange flinke
personer som er med å hjelper og stiller godt forberedt til mesterskapet.

