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Årsmøte 2017 

Haugesund Idrettslag Friidrett 

Dagsorden torsdag 22. februar 2018 kl. 19:00 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsberetning. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
6. Behandle innkomne forslag og saker. 

a. Representanter til HIL-hallen AS: Styret får fullmakt til å utpeke representanter til styret 
i HIL-hallen AS. 

b. Lov: NIF sin basislovnorm for idrettslag er endret og Haugesund IL friidrett vedtar at 
lagets lov skal være likelydende med følgende endringer: 

i. Årsmøte avholdes innen utgangen av februar. 
ii. Styret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem 

iii. Årsmøte bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige 
endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag. 

7. Vedta idrettslagets budsjett. 
8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
9. Foreta følgende valg: 

a. Leder og nestleder,  
b. Styremedlemmer [4] og varamedlem [1], 
c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. 
d. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett. 
i. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å utpeke representanter. 

e. To revisorer 
f. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene 
skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. 

 

 



 
 

Styre, utvalg og komiteer 
 

Følgende personer ble valgt på Årsmøte 23.02.2017:  
2. Valgkomite:  

2.1 Leder Randi Bergh 
2.2 Medlem Helene Røvang 

2.3 Medlem Ingve Talmo (utnevnt av styret) 
  

4. Styret i HIL friidrett:  
4.1 Leder Lars Bjarne Røvang 

4.2 Nestleder Jostein Salemonsen 
4.3 Styremedlem Gunn Alise Wee 

4.4 Styremedlem Jone Stavland 
4.5 Styremedlem Morten Vestvik 

4.6. Styremedlem Roy Endresen 

4.7. Varamedlem Hildegunn Hausken 
  

5. Daglig leder: Trygve Voll 
5.1 Sport- og klubb koordinator. Natasha Høvring frem til 30.6. 

  
8. Sportslig Uvalg  

8.1 Leder Eirik Apeland 
Medlem Jostein Salemonsen 
Medlem Arne Andreas Døske 
Medlem Anne Marthe Haldorsen 

Medlem Marte Jensen 

  
9. Markedsutvalg  

Leder Roy Endresen 
Medlem Eva Narheim 

Medlem Roger Herskedal 
Medlem Alf T.  Marthiunssen (fratrådt) 

Medlem Geir Arne Emberland (tiltrådt) 
  

10. Foreldreutvalg / Bodkomite  
Leder Maria Almås Areklett 

Medlem Brita Halvorsen 

Medlem Ragnhild Alne 
Medlem Gunn Bremvåg 

Medlem Anita Sampson 
  

11.1 Stevnekomite  
Leder:  

Medlem  
Medlem  

Medlem  
  

11.2 Djupadalten  

Leder: Erik Vie - Orientering 
Medlem: Arvid Kobbeltvedt - Orientering 

Medlem: Jone Stavland - Friidrett 
Medlem: Willy Postvoll - Friidrett 

Medlem: Håkon Holm - Friidrett 
Medlem: Inge Fjeldheim - Orientering 

Medlem: Anne Hilde Austad - Friidrett 
Medlem:  

  
11.3 Mailekene  

Leder: Bernt Østnor 

Medlem: Helge Boye 
Medlem: Ann Elin Marthinussen 

Medlem: Ole Christian Paasche 

Medlem: Kamilla Bakkevig 
Medlem:  

  
11.4 Terrengløpskarusell  

Leder: Lilly Kristin K. Husveg 
Medlem: Annlaug Rasmussen 

Medlem:  
  

11.5 Haugesunds Avis 
Halvmaraton 

 

Leder: Randi Bergh 
Medlem: Willy Postvoll 

Medlem: Wiktor Berg 
Medlem: Gunnhild Haukeland 

Medlem: Eva Marie Sternhoff 

Medlem: Jonny Vea 
Medlem: Jone Stavland 

  
11.6 Sildastimen  

Leder Eva Narheim 
Medlem Kirsten Barstad 

Medlem Håvard Areklett 
Medlem Ragnhild Kleppe 

Medlem Roger Herskedal 
Medlem Grethe Lohne 

Medlem  

  
11.7 Haugesund Sparebank Cup  

Leder Hildegunn Hausken 
Medlem Ivar Halvorsen 

Medlem  
  

11.9 Resultatansvarlig  
Leder  

  
11.11. Materialforvalter  

Styret oppnevner  

  
Tid- og resultatservice:  

11.12 Tid/teknisk:  
Medlem: Dag Eliassen 

Medlem: Torbjørn Fjeldheim 
Medlem: Thomas Angell Bergh 

  
11.13 Resultater:  

Medlem: Espen Ydstebø 

Medlem: Håkon Holm 
Medlem:  

Medlem:  
Medlem:  
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Styrets årsberetning 
Styret har i 2017 hatt følgende sammensetning: 

Leder: Lars Bjarne Røvang 
Nestleder: Jostein Salemonsen 
Styremedlem: Gunn Alise Wee 
Styremedlem: Jone Stavland 
Styremedlem: Morten Vestvik 
Styremedlem: Roy Endresen 
Varamedlem: Hildegunn Hausken 

Drift av klubben 
Aktiviteten for styret og andre nøkkelpersoner har vært jevnt over høy også dette året. Selv om det 
har vært et år uten avvikling av store nasjonale mesterskap/stevner, har det vært mer enn nok arbeid 
for involverte personer.   
I tillegg til de etter hvert tradisjonelle arrangementene, er det i 2017 også prøvd ut nye 
samarbeidsformer og nye arrangement. Nærmere om disse lenger nede i rapporten. 
2017 går nok inn i historien som et normalår hva aktivitet og oppgaver gjelder.  
 
Styrets fokus i 2017 
Fokus på økonomi og økonomistyring har vært det helt sentrale og gjennomgående tema for styret  
i arbeidsåret. Oppfølging av regnskap mot budsjett har vært gjenstand for stor oppmerksomhet på 
hvert styremøte, og har gitt som resultat at styret kan legge frem et resultatregnskap som følger 
budsjettet for 2017 helt i mål. Årets overskudd er kr. 29.737,- mot budsjettert kr. 18.200,-. 
 
Arbeidet med å ajourføre medlemslister og skaffe best mulig oversikt over antall aktive og passive 
medlemmer har også vært viet stor oppmerksomhet. Både representanter fra styret og 
administrasjonen har vært til stede på flere fredagstreninger og hjulpet nye medlemmer med 
registrering i vårt medlemsregister WebOrg. Overgangen til nytt system for elektronisk håndtering av 
medlemsregisteret (lovpålagt krav), har gitt betydelig bedre kontroll, og nestleder har hatt en sentral 
rolle i dette arbeidet. 
Ukentlige purringer, som går ut automatisk, har forenklet arbeidet vesentlig og bidratt til mer effektiv 
innkreving av medlemskontingent og treningsavgift.   
Et eget elektronisk skjema for innmelding i klubben, har også vært med på å skaffe bedre oversikt og 
mer oppdaterte og riktige medlemslister.  
Trenerne på de ulike alderstrinnene har også fått et enklere og bedre verktøy til å oppdatere sine 
lister. 
 
Sportslig Utvalg har også i 2017 hatt budsjettansvaret for den sportslige satsingen i klubben. 2017 var 
det andre året, og dette fungerer så godt, at styret ikke ser noen grunn til å endre i kommende år. 
Med små justeringer i rutiner, bedre arbeidsverktøy og tett samarbeid mellom SU og adm. har en 
gjennom hele året hatt svært god oversikt.  
Totalrammen for den sportslige delen var i 2017 NOK 986.000,- 
 
 
 
Stillingen som Sports- og klubb koordinator hadde Natasha Høvring - i en midlertidig 50 % stilling - i 
perioden 1/1 - 30/6 2017. P.g.a sykemelding i barselsperioden fratrådte hun i praksis i midten av 
mars. 
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Det nye treningstilbudet rettet mot mosjonister har fortsatt i 2017, og har gitt oss noen flere 
medlemmer. Tilbudet innebærer medlemskap som støttemedlem og treningsavgift for innendørs 
trening i DeepOcean Arena. Det har foreløpig ikke tatt av, men styret ser at mange av distriktets 
mosjonister fortsatt sitter på gjerdet og avventer en innmelding. Det er et stort potensial i denne 
gruppen, men en må tenke langsiktig og bearbeide jevnt og trutt. Her vil det komme flere med 
etterhvert. Det er Morten Vestvik som er styrets forlengede arm og trener for denne gruppen. 
 
Det har i inneværende styreperiode vært avviklet 11 ordinære styremøter. Dessuten har deler av 
styret hatt arbeidsmøter i forbindelse med utarbeidelse av budsjett.  
I tillegg har styret i HIL Friidrett deltatt på to felles styremøter med styrene i HIL Allianseidrettslag og 
HIL Orientering. Lars Bjarne Røvang og Thomas Angell Bergh har deltatt i en arbeidsgruppe som 
hadde som oppgave å se på HIL Allianseidrettslag sin rolle seks-syv år etter omorganiseringen av 
lagene. Dette innebærer bl.a. en gjennomgang og forenkling av organisasjonsplanen. En revidert 
organisasjonsplan for HIL Allianseidrettslag skal legges frem til godkjenning på årsmøtet i mars 2018. 
 
Sportslig utvalg har avholdt 2 koordinerende trenermøter.  
 
Styret og daglig leder har vært engasjert i en rekke av årets arrangementer, div. møter med 
samarbeidspartner og andre oppgaver i lagets regi.  
Siden stillingen som Sports- og klubb koordinator er borte, har Eirik Apeland og Jostein Salemonsen 
fra SU hatt mye av planleggingsarbeidet for de utenbys stevnene (reis/overnatting mv.) klubben har 
deltatt på.  
 

DeepOcean Arena: Det er i disse dager seks år siden hallen ble åpnet og tatt i bruk, og den store 
aktiviteten viser at hallen har blitt en ubetinget suksess for klubben. Hallen er i bruk nesten hver dag 
gjennom hele året, og det betyr selvsagt noe slitasje og behov for renhold. Noe av renholdet utføres 
av representanter for Aldermannslauget (se avsnitt nedenfor). Renholdet består stort sett av 
støvsuging av løpebanene.  
Det blå banedekket blir rengjort av kommunens folk med spesialmaskin til formålet. 
 
Service-flex avtalen med Caverion Norge AS er inne i sitt andre av tre år, og omfatter kontroll og 
ettersyn av ventilasjon, elektrisk anlegg, brannvarsling og slukkeutstyr.  
Det er dessuten inngått avtale med Bramo AS om årlig service på røyk-luker på tak.  
 
Det ble i 2017 inngått avtale med Westcon Løfteteknikk AS om kontroll og ettersyn av skillevegger, 
kastbur, basketkorger mv., dvs. utstyr som er montert og henger i taket.    
  
Økonomien rundt drift av hallen er etter styrets vurdering tilfredsstillende og forutsigbar, og utdrag 
fra resultatregnskap for de fire siste årene er satt inn i en tabell nedenfor. 
Deler av lønnskostnad for daglig leder er knyttet til drift av hallen. Dette ble ved bygging av hallen 
stipulert til en 50% stilling.  Denne kostnaden, som i sin helhet bæres av klubben, er ikke tatt med i 
oppstillingen nedenfor.  
 

INNTEKTER 2017 2016 2015 2014 
Arenareklame 458.500 424.500 414.002 571.937 
Øvrige inntekter 200.000 225.000 225.000 225.000 
Treningsavgift 295.600 179.060 196.050 183.800 
Leie idrettshall 699.765 661.212 656.142 678.358 
Leie lokaler 278.067 266.510 290.398 300.240 
SUM INNTEKTER 1.931.932 1.756.282 1.781.592 1.959.335 
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KOSTNADER     
Leie idrettshall 1.279.375 1.279.375 1.279.375 1.279.375 
Renovasjon, vann, avløp 47.837 42.714 47.223 46.814 
Lys, varme 228.865 168.034 215.082 273.266 
Renhold 115.266 129.183 139.191 159.486 
Andre kostn. lokaler 49.319 17.610 23.338 15.749 
Vedl. bygn./utstyr 55.457 70.556 67.879 105.512 
SUM KOSTNADER 1.776.119 1.707.472 1.772.088 1.880.202 

 
 
 
 
 

 
 
 
Hallen er bygd for å brukes, den blir brukt av mange, men med bruk kommer også rot og slitasje. Et 
viktig bidrag til å holde hallen ryddig og ordentlig, er arbeidet som medlemmer i Aldermannslauget 
startet opp med i 2015. Så godt som hver tirsdag fra september - mai møtes en gjeng i hallen og gjør 
forefallende arbeid. Det være seg støvsuging, snekring, rydding, arkivering mv. Gledelig er det at flere 
har kommet til og at denne arbeidsgjengen er blitt større.  
Styret vil rette en ekstra takk til dere som stiller opp og bruker av sin fritid til klubbens beste. 
Det at enkelte bretter opp ermene og tar et tak for å holde hallen ryddig, må ikke bli en sovepute for 
oss andre. Alle kan bidra til at hallen holdes ryddig og ordentlig, og den enkleste løsningen på dette 
er at alle tar med seg ut det de har med seg inn.   
 
Det har heller ikke i 2017 vært et eget utvalg med ansvar for drift av hallen, og det har ført til en del 
timer for daglig leder til dette formålet. Klubben har påtatt seg et stort ansvar ved å drifte 
DeepOcean Arena, og det er viktig at en holder fokus på å få inn kompetente personer i et utvalg 
som ivaretar dette ansvaret i årene fremover.  
 
Haugesund friidrettsstadion: Det kommer flere og flere sår i løpebanene, og den svarte fargen fra 
underlaget viser tydelig gjennom den røde overflaten. HK har reklamert på arbeidet som ble gjort i 
2012/2013, og partene er endelig kommet til enighet om å utbedre/reparere skadene på 
friidrettsstadion. Først skal hullene/sårene repareres, så skal overflaten sprøytes (rødt) og banen 
merkes opp på nytt. Når arbeidet er utført vil friidrettsbanen fremstå som ny. 
Arbeidet planlegges utført våren 2018, men det må være tørt vær og lite vind de dagene arbeidet 
med sprøyting og oppmerking skal utføres. Vi får håpe at våren blir tørr og fin, slik at arbeidet kan 
utføres etter planen, og vi unngår ekstraarbeidet med flytting av stevner/arrangement. 
 
 

Gjennomføring av arrangement: 

I løpet av 2017 har HIL Friidrett stått bak ca. 25 større og mindre stevner og løp. Da kommer det vel 
med at klubben rår over en relativt stor stab med utdannede dommere, samt et stort antall andre 
hjelpere. Alle disse gjør stadig vekk en stor innsats og er med på å opprettholde klubbens gode 
renommé som stevnearrangør.  
Mailekene er det stevnet som gir oss som arrangørklubb best trening på oppgaven tradisjonelle 
friidrettsstevner, mens Tinestafetten også i 2017 var det arrangementet som har flest deltakere. 
Flere skoler og lag var med i 2017, og rundt 800 barn og ungdom i alderen 12-16 år deltar på vårt 
arrangement.  
Tinestafetten er forøvrig verdens største stafett med rundt 115.000 deltaker på landsbasis.    
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Flere av arrangementene våre har egne komiteer, som har hovedansvaret for planlegging og 
gjennomføring. Administrasjonen prøver, etter beste evne, å legge forholdene til rette for 
komiteene, slik at det frivillige arbeidet, som utføres på fritiden, ikke føles som en stor belastning.  
Vi ser det også som en viktig oppgave å rullere mellom dommerne og funksjonærene, slik at flest 
mulig får trening på sine oppgaver under avviklingen av et stevne. Tanken er at hver enkelt 
dommer/funksjonær dermed "holdes varm" og føler en tilknytning til klubben.  
For HIL Friidrett betyr det også at klubben har en god base med rutinerte funksjonærer, og dermed 
står godt rustet til å ta på seg større nasjonale oppgaver som stevnearrangør.  
 
På stevner og løp, som avvikles på dagtid, blir det administrasjonen som får det meste av arbeidet 
med forarbeid og gjennomføring. Da er det godt å ha en god gjeng med spreke veteraner som stiller 
opp og hjelper til. Tusen takk til dere som trofast stiller opp! 
 
Utdanning av nye dommere er en kontinuerlig prosess, og nytt kurs for kretsdommere ble satt opp i 
mars 2017, men interessen og påmeldingen var så liten, at kurset ble avlyst.  
Det er et krav at kretsdommere skal ta oppfriskingskurs hvert tredje år for å holde seg oppdatert på 
regelverket. Oppfriskingskurs ble avholdt 30. mars. 
 
Mailekene vårt største og mest krevende arrangement, og komiteen har et stort arbeid i 
forberedelser og under gjennomføringen. I 2017 hadde vi god kontinuitet i komiteen, ved at fire av 
fem fortsatte et år til. Dette medfører at komite-medlemmene kjenner sine oppgaver bedre og 
mindre arbeid og belastning på administrasjonen. 
Årets utgave av Mailekene hadde færre deltakere, og det er først og fremst manglende deltakelse fra 
Sandnes IL, som viser igjen. Klubben stiller vanligvis en stor tropp på Mailekene, men dette året var 
de nesten helt fraværende, og det viser selvsagt igjen – både på resultatlistene og i kiosken. Vi 
registrerer også litt mindre oppslutning blant rekruttene, og her må det nok gjøres et intensivt arbeid 
med informasjon om stevnet i våre egne yngste årsklasser. 
Tilbudet til gjestende klubber om middag og frokost samt overnatting i hallen ble godt mottatt også i 
2017, og rundt 60 personer fra tre klubber benyttet seg av dette tilbudet. Dette bidrar selvsagt til at 
det totale økonomiske resultatet for Mailekene blir tilfredsstillende også i 2017. 
 
En stor honnør til komiteen for iherdig og godt arbeidet med gjennomføringen av Mailekene 2017. 
 
Vi er svært glade for at Gassco ville være med som arrangementssponsor også dette året.  
Tusen takk for god støtte og flott samarbeid.   

 
 

 
 
 
 

 
 
Djupadalten er, som det alltid har vært, et felles arrangement hvor både HIL Friidrett og HIL 
Orientering stiller med funksjonærer og deler overskuddet. Deltakelsen gikk noe ned i 2017, med 
1261 påmeldte i 2017 mot 1335 i 2016.  
Lavere kostnader gjorde at det økonomiske utbyttet likevel blir litt bedre enn i 2016 med  
kr. 113.851,- (2017) mot kr. 110.000,- (2016) på begge lagene. 
Løpet, som i 2018 har 40-års jubileum, arrangeres i slutten av oktober hvert år.  
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Joggekurset i forkant hadde god oppslutning, og mange fortsetter med treningen også etter avsluttet 
kurs. Denne og andre «frittstående» treningsgrupper har styret sett som potensielle medlemmer i 
klubben, og har derfor intensivert treningstilbudet for mosjonister i distriktet. Gjennom året har 
dette ført til at flere nyinnmeldinger inn i klubben vår (se «Mosjonister» øverst på s.7). 
 
I tillegg til nevnte Mailekene og Djuapdalten, står vi også som arrangør for følgende arrangement;  

• 4 innendørs-stevner i DeepOcean Arena (jan./febr./mars og Romjulsstevne i des.), 
• 3 løp i Terrengløpskarusellen og Framtidsstafetten, 
• Tinestafetten,  
• Haugesunds Avis Halvmaraton og 5 km. mosjonsløp, 
• Laastad-lekene, 
• Skolebannerkampen, 
• Friidrettskolen – en i juni og en i august,  
• Kretsstevne på Haugesund Friidrettsstadion i juli, 
• Sildastimen i Haugesund sentrum, 
• Haugesund Sparebank Cup, 
• 1 avslutningsstevne, 
• Skolestafett for barne- og ungdomskolene.  

 
Det er en kjensgjerning at klubben har mange arrangement som ikke gir klingende mynt i kassen.  
Årsaken er åpenbar, siden HIL Friidrett er distriktets desidert største friidrettsklubb og klubbens 
medlemmer ikke betaler startkontingent på stevnene våre. På de stevnene som har premiering og 
avslutning med servering, blir inntektene mindre enn kostnadene, og styret har en løpende vurdering 
på eksistensen til de ulike arrangement. I denne diskusjonen er det imidlertid flere faktorer som må 
tas med i totalbildet, bl.a.: 

• at klubben får god drill i stevneavvikling,  
• at utøverne får gode stevner på hjemmebane. 

 
Så langt har styret vurdert disse momentene som tungtveiende og så positive at ingen arrangement 
blir kuttet, selv om det blir mange dugnadstimer og lite inntekter. 
 
Oppstillingen nedenfor viser hvordan de ulike arrangementene bidrar eller belaster økonomien.   

Haugesund IL Friidrett  
 PROSJEKTREGNSKAP: 2017-2014 

 PROSJ.NAVN 2017 2016 2015 2014 

Friidrettsskolen -13305 -22383 -7251 -18863 

Mailekene -94103 -143340 -132564 -78463 

Halvmaraton -121320 -127091 -105475 -103802 

Innendørsstevner (inkl. KM) -30078 -5547 -12054 
 Terrengløpskarusellen 7005 4571 

 

SUM -251801 -293790 -257344 -201128 
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I tillegg til ovenstående liste, hvor vi står alene om ansvaret for avviklingen, har vi hatt samarbeid om 
følgende løp: 

• Sysco Challenge Steinsfjellet OPP, 
• Stillasgruppen Sentrumsløpet 

Samarbeidspartner var Hårfagrerittet (CKH), og overskuddet (ca. kr. 22.000,-) fordeles likt mellom 
partene. 

 
I tillegg har vi hatt ansvar for vakthold og medaljeutdeling under IronGirl-løpet på Indre kai, samt 
løype, vakthold og startnummerutdeling under Rosa sløyfe-løpet på Haugesund Friidrettsstadion. 
For arbeidet med disse løpene får vi betalt et fast beløp. 
 
  

Treningsgrupper: 
Den idrettslige aktiviteten vi har er stor, med mange treninger og stort oppmøte.  
Voksne mosjonister er siste tilskudd på stammen, og HIL Friidrett har nå et treningstilbud for alle 
aldersgrupper fra 3 år og oppover. Fredag er den store treningsdagen for de yngste fra 3 -11 år. 
I løpet av et par hektiske ettermiddagstimer er ca. 200 unger i aktivitet i Deep Ocean Arena eller på 
friidrettsstadion, og det er et flott og imponerende syn å se de yngste utfolde seg i sine 
treningsgrupper.  
Vi ser litt frafall i de eldste ungdomsgruppene, men sosiale tiltak som felles kveldsmat, div. 
avslutninger, taco-kvelder mv. bidrar til samhørighet og godt klubbmiljø. Dessuten har tiltaket HIL 
Athletix helt klart vært et positivt tilskudd til å holde ungdommene lengre i aktivitet i klubben.  
Styret roser det utrolig gode rekrutterings- og treningsarbeidet våre dyktige og engasjerte trenere 
har lagt ned også i 2017. Trenerne er bærebjelken i klubbens idrettslige utvikling og bidrar med mye 
viktig arbeid som kommer klubben og hver enkelt utøver, men også storsamfunnet til gode. 
 
Styret ønsker å rette en stor takk til trenerne og medhjelperne på de ulike årsklassene, som hver uke 

gjennom hele året stiller opp og bruker av sin fritid til klubbens beste!  

 
Frukt: 
HIL Friidrett har en samarbeidsavtale med Haugaland Storhusholdning AS om gratis frukt. Gjennom 
denne avtalen har vi en ordning som gir frisk, oppskåret frukt etter mange av de ukentlige 
treningene. Sigve Sørensen henter frukt og fordeler til de treningsgruppene som ønsker, slik at barna 
og ungdommene får i seg litt næring etter trening. En flott ordning som vi håper å fortsette med 
mange år. En stor takk til Haugaland Storhusholdning AS v/Oskar Kirkeleit for sunn og god støtte!    

 

           
 
 

Kursvirksomhet: 
I følge Norsk Friidrett er HIL Friidrett en av landets største friidrettsklubber og en av de klubbene i 
landet med størst aktivitet. Nye som ønsker å prøve seg i klubben vår slipper å forholde seg til 
ventelister. Flere foreldre/besteforeldre er aktivt med som medhjelpere på de yngste 
treningsgruppene, noe som gjør treningene mer effektive.   
Kurset "Friidrett for barn", som var satt opp i midten av november, ble dessverre avlyst pga. liten 
påmelding. Kurset settes opp igjen i februar, og vi håper at mange foreldre/foresatte melder seg på 
og gjennomfører kurset.  
Med Anna Margrethe Ydstebø som engasjert foreleser, er deltakerne garantert mange og gode tips 
til treningshverdagen. 
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Representasjon og annet: 
Anne Marit Stange representerte klubben i Haugesund Idrettsråd til august da hun ble ansatt i en 
stilling, mens Sigbjørn Nesheim (leder) og John Harris-Christensen (styremedlem) er HIL Friidretts 
representanter i styret for HIL-hallen AS. 
 
Eirik Apeland representerer HIL Friidrett i kretsstyret i Rogaland Friidrettskrets.  
Morten Vestvik og Jone Stavland var utsendinger på forbundstinget i Bergen i februar, og Jone 
Stavland og Eirik Apeland representerte klubben på Kretstinget på Sola. 
På terminlistemøtet i kretsen i november representerte Arne Simonsen og Trygve Voll HIL Friidrett. 
 
Randi Bergh er medlem av barne- og ungdomsutvalget i NFIF. Utvalget skal bidra til utvikling av 
forbundets arbeid med barne- og ungdomsidrett og være rådgiver for generalsekretær og 
administrasjonen i arbeidet med å levere god idrettsaktivitet til barn og ungdom. 
 
HIL sine dommere og funksjonærer er også en viktig ressurs for kretsen og andre klubber, bl.a. var 
Arne Simonsen, Tony Liestøl og Kåre Osnes i Sandnes og hjalp til under avviklingen av 
hovedmesterskapet i august. 
 
Arne Simonsen gjennomførte og bestod i august 2017 forbundsstarterprøven i Sandnes, og klubben 
har dermed fått en ny forbundsstarter. Gratulerer Arne! 

Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) 
Det gode samarbeidet med Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) fortsetter, og vi har i skoleåret 
2017/2018 totalt 12 elever med friidrett som hovedfag. Lærerne som har det største ansvaret for 
disse elevene er Hildegunn Hausken, Kåre Osnes og Jostein Salemonsen.  
Elevene oppnår studiekompetanse, men har i tillegg friidrett i skoletiden. 
HTG er, som fast leietaker, også en viktig økonomisk bidragsyter til drift av hallen. 

Barn og ungdom 

Vi deltok også i 2017 på Barn er Bra festivalen. I høstferien var det derfor folksomt i DeepOcean 
Arena, da hallen ble benyttet til både friidrett og ballaktiviteter.  
Dette året var det Pawel Kucaj som hadde hovedansvaret for friidretts-aktivitetene.   
 
Og da to av våre største og beste samarbeidspartnere Haugesund Sparebank og Haugesunds Avis 
arrangerte "Bylekene 2017" på Rådhusplassen i august, stilte fire-fem av de eldste ungdommene opp 
på HIL Friidrett sin stand med øvelsene kulestøt og 40 m. 
 
Selv om vi – gjennom hele året - har jevn tilgang på nye barn og unge som ønsker å prøve friidrett og 
trening i klubben, er tiltak som nevnt ovenfor viktige for synliggjøring av klubben og dens aktiviteter. 
Dessuten bidrar slik aktivitet til klubbens gode renommé. Vi får også gode tilbakemeldinger for vårt 
engasjement og organisering i disse tiltakene.  
Styret ønsker å rette en spesiell takk til våre engasjerte ungdommer som har vært trenere og ledere 
på disse tiltakene. De imponerer som gode pedagoger og er fine ambassadører for klubben. 

Investeringer 

Det er kjøpt noen nye treningsmatter med midler fra Gjensidigestiftelsen, samt skiftet ut matter og 
treningsmateriell som erstatning for utrangert og slitt utstyr.  
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Økonomi 
Styret har de to-tre siste årene arbeidet med å skaffe en bedre oversikt over inntjeningen på de 
stevnene/arrangement som avvikles, og regnskapsføringen er gradvis lagt opp deretter. Tabellen 
nedenfor viser tallene i 2017: 
 

Prosjektregnskap HIL Friidrett   2017     

Aktivitet/stevne Inntekt Kostnader Resultat 
FRIIDRETTSSKOLEN 2017  kr           45 600,00   kr        32 295,00   kr      13 305,00  

MAILEKENE  kr         167 297,00   kr        73 194,00   kr      94 103,00  

HAUGESUNDS AVIS          

HALVMARATON/MOSJONSLØP  kr         147 054,00   kr        25 734,00   kr   121 320,00  

INNENDØRSSTEVNER  kr           43 980,00   kr         13 902,00   kr      30 078,00  

TERRENGLØPSKARUSELLEN  kr             8 118,00   kr         15 123,00   kr        7 005,00  
 
På innendørsstevnene og i Haugesund Sparebank Cup, hvor flertallet av påmeldte representerer HIL 
Friidrett, faktureres det lite og ingen startkontingent. Kiosksalg blir dermed den største 
inntektskilden, men stevnene gjennomføres med minimale utlegg, og klubben sitter igjen med et lite 
overskudd. Målt i tidsbruk, kan ikke dette forsvares, men saken har også andre sider, som også må 
vurderes i denne sammenhengen.  
For de yngste friidrettsutøverne i distriktet er dette det eneste stevnetilbud her lokalt. HIL Friidrett, 
som lokomotivet innen friidretten på Haugalandet, har et ansvar for å opprettholde et godt 
stevnetilbud også for denne gruppen. Vi kan heller ikke se bort fra den kompetansen innen 
stevneavvikling - forberedelser og gjennomføring - som bygges opp.  
Begge disse momentene vektlegges som så viktige og positive fra klubbens side, at styret ønsker at 
tilbudet opprettholdes.  
 
I samband med årsoppgjøret er utestående poster vurdert og det er gjort korrigeringer av tidligere 
avsatte inntektsposter. Det har redusert overskuddet, men bidrar til at klubben ikke har for mange 
usikre anslag på inntektsposter med i fremtidige regnskap/balanse.  
 
Det er kostnadsført tap på tidligere avsatte inntekter med kr. 65.075,- i årets regnskap.  
 
Som en konsekvens av avviklingen av salget av klær/klubbtøy i klubbens lokaler, er bokført lager av 
klubbtøy nedskrevet med kr. 80.000,- til kr. 0,-.  
 
Det vise for øvrig til fullstendig regnskapsoppstilling lenger bak i årsberetningen. 
 
 

Klubbtøy 
Arbeidet med å skaffe klubben ny avtale om klubbtøy/klær har vært styrebehandlet flere ganger. 
Parallelt med ny avtale har styret vurdert ordningen med salg fra klubblokalene opp mot salg fra 
ordinært utsalg/sportsbutikk.  
Flere firma var innom og presenterte seg og sitt sortiment på styremøter, før styret konkluderte. 
Høsten 2017 ble det inngått en ny samarbeidsavtale med Skandisport Haugesund AS (Macron Store) 
om salg av klubbtøy, klær mv. fra deres lokaler i Karmsundsgaten. Restlageret av klubbtøy ble i 
midten av desember overført til Macron, og dermed er det slutt på alt salg av klubbtøy og klær fra 
klubblokalene i DeepOcean Arena.  
Sigve Sørensen har bistått styret og administrasjonen med dette arbeidet. 
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Sponsor og samarbeidsavtaler 
Noen kommer og noen går…., og også i 2017 har Markedsutvalget gjort en god jobb med å bringe  
nye samarbeidspartnere til klubben. Noen firma med banner på veggen i DeepOcean Arena, mens 
andre har inngått samarbeid om konkrete arrangement.  
Dette gjelder bl.a. nykommeren «Laastad-lekene», om er omtalt annet sted i rapporten.  
 
Det merkes godt at markedet er blitt betydelig strammere i løpet av de siste årene. Arenareklamen 
er en svært viktig forutsetning for å kunne sikre trygg og sikker drift av hallen. 
For å få en enda sterkere sponsorgruppe må våre medlemmer være lojale mot sponsorene. Våre 
sponsorer er de som gjør det mulig å drive idrett på alle de nivåer vi ønsker.  
 
 
 

Utvikling medlemmer: 
 
Utviklingen i antall medlemmer er positiv, noe som også viser igjen i regnskapet. I tillegg har en mer 
effektiv innkreving gjennom WegOrg bidratt til økt medlemskontingent i regnskapet. Pr. 31.12.2017 
var det registrert totalt 746 medlemmer i klubben og av disse var 515 stk. mellom 0-19 år. 
Fordelingen på kjønn var 243 gutter og 272 jenter. 
Tilsvarende tall pr. 31.12.2016 var: 665 medlemmer totalt og fordelt med 424 stk. mellom 0-19 år. Av 
disse var det registrert 184 gutter og 240 jenter. 
 
 
 
Styret vil avslutningsvis takke alle aktive, trenere, tillitsvalgte, funksjonærer, sponsorer og alle andre 
som har bidratt til at 2017 føyer seg inn i rekken som et aktivt og godt år for Haugesund IL Friidrett!  

 
 
 

Haugesund, 15. februar 2018 
 
 
 
 

Lars Bjarne 
Røvang 

Jostein 
Salemonsen 

Gunn Alise 
Wee 

Morten Vestvik Jone Stavland Roy 
Endresen 

 

 

GENERALSPONSOR FOR HAUGESUND IDRETTSLAG: 
 



 

Side 15   rev 01 Årsmøtet 2017 . 

Markedsrapport 2017. 
Markedsutvalget har i 2017 bestått av: 
Roy Endresen, Roger Herskedal, Geir-Arne Emberland og Eva Narheim. 
 
Året 2017 har en økning av sponsoravtaler på 10% i.f.h.t. 2016. Men dette er for det meste 
takket være 3-årige avtaler gjort i 2015. Markedet har de tre siste årene strammet veldig inn 
og mange aktører tegner nå bare 1-årige avtaler. 
 
Markedsutvalget har jobbet veldig godt og gjort en kjempeinnsats.  Arenareklamene i hallen 
har i 2017 blitt tatt ned og hengt opp på dugnad for å få ned kostnadene. Utvalget har også 
utvist stor kreativitet i.f.h.t nye konsepter for å få inn flere sponsorkroner. Et eksempel på 
det er Laastad-lekene som blir et årvisst arrangement der markedsutvalget også i 2017 påtok 
seg komitè-ansvar. 
 
Også i 2017 ble det inngått verdifulle barter-avtaler. 
 
Markedsutvalget 
Eva Narheim 
 

Idrettslig rapport for senior og junior 

Rapport fra Sportslig utvalg 
Disse har vært medlemmer av SU i 2017: leder Eirik Apeland, medlemmer: Jostein Salemonsen, Arne 
Andreas Døske, Anne Marthe Haldorsen og Marte Jensen  
 
Sportslig utvalg (SU) har møttes jevnlig gjennom hele året. Vi har løst en del saker via e-post. Vi ser 
det som en av våre viktigste oppgaver å organisere treningen på en slik måte at vi kan ta vare på og 
utvikle de store gruppene som kommer for fullt, samtidig skal de eldste få muligheten til å blomstre. 
Det å ha de gode treningsmulighetene vi har i dag krever og at vi bruker tid på å organisere oss. SU 
arbeider tett med daglig leder og styret. SU opplever at det er en god samarbeidskultur i HIL-friidrett 
hvor alle leter etter gode løsninger.  
 
Organisatorisk har 2017 vært et rolig år hvor vi har fått overskudd til å fokusere på det sportslige. Vi 
ser at det beviste fokus på den idrettslige utviklingen begynner å gi resultater. SU har i 2017 hatt 
stort fokus på økonomi. Noe vi mener også har løftet oss i forhold til planlegging generelt.  
 
HIL sine hovedtrenere i 2017 har vært: Kåre Osnes, Arne Simonsen, Karl Johan Rasmussen, Eirik 
Apeland, Randi Bergh, Jostein Salemonsen, Morten Velde og Hildegunn Hausken. 
Ved siden av denne fine gjengen er det mange flere som bidrar med solid trenerinnsats som: Arne 
Andreas Døske, John Harris Christensen, Jon Helge Lindgren, Johannes Alne, Jan Even Vik, Geir Arne 
Emberland, Roger Herskedal, Anne Marthe Haldorsen, Ole Christian Paasche, Martin Preston, Jone 
Stavland og Susanne Wigene. Dessuten har vi en rekke ivrige foreldre som tar ansvar for at 
treningene blir gjennomført på en kjekk og inspirerende måte. 
 
Rekruttgruppen i HIL Friidrett 2017 
Rekruttgruppen i HIL Friidrett består av barn i alderen 6 til 10 år. Treningsgruppene er lagt opp etter 
klassetrinn, det vil si at 1.- og 2.-klasse trener sammen, mens 3.- og 4.- klasse har egne 
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treningsgrupper. Gruppene har i 2014 vært store. Antall barn pr klassetrinn varierer litt, men de 
ligger alle et sted mellom 30-40 barn på hver trening.  
 
Vinterstid trener vi inne i Deep Ocean Arena på fredager fra 17.00 til 18.00. Fra april holder vi til på 
den nye stadion. Nærområdene som Haraldsvang og Djupadalen blir også flittig brukt. 
 
Vi har fremdeles en stabil trenergjeng. SU har måtte gått inn i noen grupper å være med å rekruttere 
flere voksne. Mest av alt handler det om at det er store kull, og det er positivt. Da er det noen faste 
som har ansvar for å lage opplegg, mens andre er faste hjelpere. Viktig for oss er den positive 
foreldre gruppen som leverer viktige bidrag. Alle treningsgrupper har sin egen facebook-gruppe, noe 
som gjør at vi klarer å få gitt informasjon og engasjere flere foreldre på en bedre måte. 
 
Vi har en klar målsetning om å holde på alle disse treningsglade barna, og stimulere de til å ha glede 
av å være fysisk aktive. Vi trenere i rekruttgruppen skal i hvert fall gjøre vårt for at 2018 skal bli minst 
like bra. 

Athletix er et konsept for ungdom mellom 15 og 19 år som vi startet med i 2016. Dette er treninger 
for de som vil trene for treningens skyld uten å delta i konkurranser. Athletix er trening på 
ungdommens premisser; det skal være gøy, variert, trendy, fleksibelt og sosialt. Vi har en fin gjeng 
med ungdommer og trenere som møter på to ukentlige treninger. Hovedansvaret for Athletix har 
Anna Margrethe Ydstebø.  

 
MiniHIL: 
Høsten 2014 startet Ana Lindgren og Susanne Wigene opp med et nytt aktivitetstilbud for barn 
mellom tre og fem år hvor det legges vekt på de grunnleggende bevegelsene gjennom lekbetonte 
aktiviteter.  Her skal barna få positive opplevelser i deres første møte med idrett. Treningstid er hver 
fredag fra kl. 16:00 – 16:50 i DeepOcean Arena. MiniHIL er blitt et populært tilbud til barn i denne 
aldersgruppen, og er blitt lagt merke til av mange også utenfor HIL. Mellom 30 og 40 barn deltar på 
ukentlige treninger, og fra foreldrene kommer det mye ros og mange godord om opplegget.  
Det er et tilbud som definitivt er kommet for å bli. Vi gleder oss til å se disse småtassene vokse og bli 
stolte idrettsutøvere om noen år. I dag er allsidige bevegelser og glede de viktigste ingrediensene. 
 
For sportslig utvalg. 
Eirik Apeland 

Kontrakts utøvere 2017 
Følgende utøvere hadde kontrakt i 2017: Urige Buta, Sindre Gelius Eikje, Vilde Våge Henriksen, 
Kristine Lande Dommersnes, Ole Mikal Tørsdal, Stian Vestbø, Mats Hauge, Margrete Jørgensen 
Baustad, Øyvind Ræstad Vikse, Hanna Sørensen, Ann Kristin Mosbron og Kristian Magnussen. 
Leonard-Johan Nesheim hadde ferierepresentasjon. 

Rekruttlandslaget 
Øyvind Ræstad Vikse, Vilde Våge Hendriksen og Margrete Jørgensen Baustad ble alle tatt ut til 
rekrutteringslandslag. Dette gir utøvere, trenere verdifull kompetanse som er også er med på å 
utvikle oss som lag. 

Internasjonale mesterskap 2017  
Kristine Lande Dommersnes og Vilde Våge Henriksen hadde begge som et av sesongens mål å greie 
kvalifiseringskravet til junior EM i Grosseto i Italia. Det klarte begge to på h.h.v. 1500m og 800m. 
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Nivået blant de beste juniorene i Europa er høyt og konkurransen i Italia viste at våre jenter har litt 
igjen til de løper jevnt med de beste. Likevel svært god læring og nyttig erfaring å ta med seg.  
Kristine oppnådde tiden 4.36.33 i sitt heat på 1500 M, mens Vilde løp inn til tiden 2.13.91 på 800 M.  
 
Hovedmesterskapet 2017 

Hoved NM  2017 ble arrangert i Sandnes. Her stilte vi med følgende tropp: Vilde Våge Hendriksen, 
Kristine Lande Dommersnes, Sindre Gelius Eikje, Ole Mikal Tørsdal, Leonard Johan Nesheim og Ann 
Kristin Mosbron. Kåre Osnes, Sigbjørn Nesheim og Eirik Apeland var reiseledere. 
 
Vi måtte i år reise hjem uten medaljer. Hoved NM 2017 ble det siste mesterskapet for Sindre Gelius 
Eikje. Vi takker for den innsatsen Sindre har gjort på og utenfor banen. Dessverre for Sindre så gikk 
det ikke helt som planlagt.  
For de andre utøverne vår gikk heller ikke helt som vi håpet på, men mesterskapet gav gode 
erfaringer som blir nyttige å ta med seg. Synd var det at Mats Hauge ble syk og ikke kunne stille til 
start. 

UM 2017, Fana 

Ungdomsmesterskapets første dag: 3 medaljer i dag.  
• Sølv til Kristine Dommersnes på 3000m i J18/19 på fin ny pers 09.54.21.  
• Sølv også til Vilde Våge Henriksen på 400m J17 med tiden 60.03.  
• Markus Aalo Flood tok en fin 3 plass på 300m hekk G15 med tiden 41.97.  
• Også fine prestasjoner av Kristine Alne med 4.plass på 1500m hinder J15, 6.plass til Pawel 

Kucaj i tresteg G17, 6.plass til Sara Østnor på 300m hekk J15, og 6. plass til Tedros Haile på 
3000m G18/19.  

 
Ungdomsmesterskapet dag 2 og 3: HIL tok 3 medaljer lørdag og søndag.  

• Kristine Lande Dommersnes fikk sølvmedalje på 800m J18/19 med fin pers. 2.11.67. Kristine 
var kun 7 hundredeler bak gullmedaljen.  

• Vilde Våge Henriksen fikk bronsemedalje på 800m J17 med tiden 2.14.19.  

• I G17 lengde fikk Pawel Kucaj bronsemedalje med et hopp på 6.35m i sjette og siste omgang. 
Fin pers av Pawel.  

Av andre gode resultater kan nevnes Daniel Jacobsen på 2000m hinder G18/19. Han fikk samme tid 
3.plassen, 6.19.29, men ble dømt noen tusendeler bak, og endte på 4 plass. 
Markus Flood fik også 4 plass i lengde G15 med et hopp på 5.86m, 16cm unna bronsemedaljen 

 
Jr. NM 2017, Harstad 
Leonard-Johan Nesheim (22): Sølv på 400 meter hekk (56.33), og 6. plass på 800 meter (2.01.92). 
Mats Hauge (20): Bronse på 1500 meter (3.58.05). 
Kristine Lande Dommersnes (18): Bronse på 1500 meter (4.40.95, noen tideler bak sølv) og bronse på 
3000 meter (10.05.74). 
Vilde Våge Henriksen (17): Sølv på 800 meter (2.19.28). 

Tedros G. Haile (18) og Robin W. Nedrehagen (18) fikk henholdsvis 6. (4.28.58) og 12. plass (4.44.15) 
på 1500 meter. Haile fikk også 6. plass på 5000 meter (15.18.62), mens Nedrehagen kom på 6. plass 
på 800 meter (2.00.63). 
Regine Dalva Lie (18) greide ikke å kvalifisere seg til finalen på 400 meter (63.52), men kom på 10. 
plass på 800 meter (2-28.56). 
Bjørnar Apeland (18) kom seg ikke videre fra forsøket på 100 meter (11.52), men var plaget med en 
sår hamstring. 
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Kaja Kleppe Salemonsen (16) kvalifiserte seg til finalen i tresteg (10.44 meter), men sto over på grunn 
av en vond hamstring. 

NM stafetter 2017, Hamar 
5 lovende ungjenter reiset til Hamar for å delta på NM-stafett 20. og 21. mai. De fikk virkelig vist hva 
som bor i dem og kom hjem med to velfortjente gullmedaljer.  
Lørdag løp kvartetten Kristine Alne, Kristine Lande Dommersnes, Regine Dalva Lie og Vilde Våge 
Henriksen inn til en suveren seier i kvinnenes juniorklasse på 4 x 800m med tiden 9.31,25. Og søndag 
var ikke laget snauere enn at de gjentok bedriften på samme distanse i klasse KS. Lena Skaatan Vik, 
Vilde Våge Henriksen, Regine Dalva Lie og Kristine Lande Dommersnes utgjorde laget som ble klokket 
inn på 9.16,54.  

NM innendørs 2017, Dimna IL 
Gode resultater under årets innendørs NM i Ulsteinvik. Vi gleder oss over Vilde Våge Hendriksen sin 
1. plass på 800m med tiden 2.13.75. I samme løpet ble Kristine Lande Dommersnes nummer 5 med 
tiden 2.16.90. Sindre Gelius Eikje ble nummer 3 i høyde med 2 meter. 

Kristine Lande Dommersnes ble nummer 2 på 1500 m med tiden 4.35.80, her ble lagvenninnen Vilde 
Våge Hendriksen nummer 4 med tiden 4.38.98. Margrete Jørgensen Baustad løp inn til en fin 5. plass 
i finalen på 400 m med tiden 59.71, men i forsøksheatet tidligere på dagen løp hun enda raskere. 
Med tiden 58,66 satte hun byrekord innendørs og senket den tidligere noteringen med hele 1,05 sek. 

UM innendørs 2017, Bærum 
Fire utøvere representerte HIL under UM innendørs i Bærum.  

• Her ble Øyvind Ræstad Vikse G18/19 nummer 1 i høyde med 1,88 m.  
• Bjørnar Apeland G18/19 kom inn til en 7. plass i finalen på 60 m med tiden 7,22 (dette er den 

5. beste 60 m gjennomtidene i Haugesund IL).  
• Tedros Haile G18/19 nummer 9 på 1500 m (4.17.56) og nummer 10 på 800 m (2.03.64) Begge 

tidene var personlige rekorder.  
• Kristine Alne J 15 ble nummer 4 på 1500 m (5.13.73) og nummer 6 på 800 m (2.30.96). 

Holmenkollstafetten 2017   

HIL stilte med lag i både kvinne- og herreklassen, og begge lagene stilte i eliteklassen. Lagene 
gjennomførte i flott stil og herrene blir nr. 11 og damene blir nr. 13. Holmenkollstafetten er en 
stafett der en samler mange utøvere om et felles mål. Dette blir en fin sosial samling for HIL-
utøverne på tvers av både alder og kjønn, og skaper samhold i HIL-miljøet.  
 
Herrelaget - etappevis: 
1. Robin Nedrehagen, 2. Tedros Haile, 3. Kristian Magnussen, 4. Mats Hauge, 5. Morten Velde, 6. 
Daniel Jacobsen, 7. Ole Mikal Tørsdal, 8. Stian Vestbø, 9. Johannes Thomsen, 10. Urige Buta, 11. 
Johannes Alne, 12. Jone Stavland, 13. Simon Østreng Veland, 14. John Atle Rasmussen, 15. John Elias 
Stange Torbjørnsen. 
 
Damelaget – etappevis: 
1. Lena Skaatan Vik, 2. Regine Dalva Lie, 3. Eira Austad Vikse, 4. Vilde Våge Henriksen, 5. Vilde 
Dybevik, 6. Ann Kristin Mosbron, 7. Kristine Lande Dommersnes, 8. Victoria Lindgren, 9. Marie Boye, 
10. Hanna Sørensen, 11. Kristine Alne, 12. Kaja Nesheim, 13. Gina Alvestad, 14. Karoline 
Wangensteen Egge, 15. Jorunn Elisabeth Bakkevig Bjordal. 
 

NM terrengløp, kort løype, Strandebarm 

K junior: Kristine Lande Dommersnes nummer 1 og Regine Dalva Lie nummer 4.  
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K 15: Hanna Sørensen nummer 2, Kristine Alne nummer 6 og Eira Austad nummer 7.  
K16: Vilde Strand Dybevik nummer 4. 
K17: Vilde Våge Henriksen nummer 2 
M16: Sigurd Paulsen Vie nummer 10 

M17: Simon Østreng Veland nummer 6 
M junior: Birk Nagel  Skogland nummer 6, Daniel Jacobsen nummer 10 og Tedros Haile 
nummer 11. 
M40 – 44: Johannes Alne nummer 2 
MS: Johannes Thomsen nummer 30 

NM terrengløp, lang løype 2017, Vik i Sogn 

HIL Friidrett hadde to løpere med: Simon Østreng Veland som løp inn til en flott bronsemedalje på 4 
km. i klasse G17 og Tedros Haile som ble nummer 6 på 6 km. i MJ.  

Lerøy-lekene 9. og 10. august, Osterøy 

Lerøy-lekene, som er en regional konkurranse mellom kretslagene til Vest- og Aust-Agder, Rogaland, 
Sogn og Fjordane og Hordaland, ble arrangert av Osterøy IL for niende gang. 
Her fikk unge og lovende HIL-utøvere prøvd seg mot de andre kretsenes talentfulle 13- og 14 åringer.  
 
Fra HIL Friidrett ble følgende utøvere tatt ut: 
Andreas Døske, Jonas Sampson, Stian L. Austrheim, Jonas S. Langesæter, Ingvild Alne, Anna Kolstø 
Jensen, Ingrid F. Selle, Hilde Herskedal og Line V. Hjortland. 
 
Flere av HIL utøverne sanket gode poeng for Rogaland, og fullstendige resultater finner du her: 

http://webres1.andro.no/ungdomelekene/2017/osteroy/ 
 
I poengsammendraget tok Rogaland også i år 2. plass bak Hordaland. 
 
Viktig på slike stevner er det sosiale samholdet som oppstår mellom ungdommene. Osterøy hadde 
lagt opp til et godt arrangement med overnatting på skole rett ved løpebanen. Med Lerøy som 
hovedsponsor ble det laks i alle varianter til frokost og middag. 
 
For øvrig kan vi informere om at HIL Friidrett har fått oppgaven med å arrangere Lerøy-lekene i 2019 
for Vestlands-regionen. 
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Rapport fra arrangementer og stevner 

Innendørs 
Innendørshallene har gjort at friidrett er blitt en helårsidrett, og stevnene innendørs om vinteren har 
nesten like deltakelse som utendørs. Spesielt for de yngste utøverne er vinterens innendørsstevner 
blitt et godt tilbud. Haugesund IL Friidrett arrangerer hvert år tre – fire innendørsstevner med bra 
deltakelse. I 2017 fikk vi dessuten inn et nytt stevnetilbud – Romjulsstevne – helt på tampen av året. 
 
Også dette året la kretsen en av sine årlige samlinger for 13-14 åringer samtidig med vårt siste 
innendørsstevne. Dette er en treningssamling m/overnatting for de som kan delta på høstens Lerøy-
leker, med sikte på å bygge opp både treningsmessig og sosial kompetanse som lag. Teknisk arrangør 
var RFIK, men våre medlemmer var sentrale både som trenere og ledere. 
Dette viste også godt igjen på resultatlistene for stevnet.  
  
På innendørsstevnene har det vært deltakere fra følgende klubber: Bremnes IL, Bryne FIK, Etne IL, 
Fitjar IL, Finnøy IL, Gjesdal IL, GTI, Havørn, IL Sand, IL Skjalg, IF Klypetussen, Lye IL, Sandefjord TIF, 
Sandnes IL, Sauda IL, Sola Friidrett, Stavanger FIK, Stegaberg IL, Stord IL, Torvastad IL og Varegg 
Fleridrett. Klubbene er flere, men det har nok sammenheng med at HIL Friidrett var vertskap for 
innendørs KM i 2017. 
 
En oversikt over deltakelsen på stevnene: 

    Antall deltakere   Antall starter 

  2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Stevne 1 11 + 97 143 119 206 305 230 

Stevne 2 13 + 61 87 72 90 156 120 

Stevne 3 11+  144 144 138 342 376 262 

KM fra 13 år 170   203 371   475 

  
 
Innendørsstevnene krever også et stort apparat av funksjonærer, og vi takker for at foreldre og 
dommere/funksjonærer for øvrig stiller opp! 
 

Terrengløpskarusellen, Framtid – og Haraldsvangstafetten 

Komiteen bestod i 2017 av: Anlaug Rasmussen og Lilly Kristin K. Husveg (leder).  
Administrasjonen var involvert med påmelding, tidtaking, resultatservice mv. 
 
Terrengløpskarusellen 
Antall deltakere: 
315m - Rekruttklassene jenter (2008-2010): 21 påmeldte 
315m - Rekruttklassene gutter (2008-2010): 24 påmeldte 
620m – Jenter (2003–2007): 39 påmeldte 
620m – Gutter (2004 - 2007): 35 påmeldte 
840m – Jenter (13 +): 9 påmeldte 
840m – Gutter (13 og 14): 3 påmeldte 
1100m – Gutter (15 +): 9 påmeldte 
3800m – Menn/Veteran: 15 påmeldte 
3800m – Kvinner/veteran: 9 påmeldte 
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Påmelding, tidtaking og resultatlister gjøres via EQ Timing, og vi tar hånd om dette internt i klubben. 
God trening med håndtering av tidtakingssystemet 
 
Deltakelsen i karusellen blir litt mindre for hvert år, men tilbudet er så viktig at styret ønsker å 
opprettholde tilbudet også de kommende årene. 
 

 
Framtidstafetten 

• Fortsatte med å sette sammen lag på tvers av alderstrinn. 
• Lettere å lage jevnere lag for trenerne  
• Liten påmelding fra andre lag – kun Stegaberg IL med jentelag 10-12 år.  
• 6 lag 10-12 år jenter 
• 5 lag 10-12 år gutter 
• 3 lag 13-14 år jenter 
• 2 lag 13-14 år gutter 

 
 
Foreslår at denne organiseringen fortsetter i 2018.   
 
 

RAPPORT MAILEKENE 2017  
 
Komitéen for Mailekene 2017 bestod av: Ann Elin Marthinussen, Kamilla Bakkevig, Helge Boye, Ole 
Christian Paasche og Bernt Østnor og har fungert godt.  
Komitéen hadde tre fellesmøter fra mars og utover. Daglig leder Trygve Voll, stevneleder Tony Liestøl 
og leder i bodkomitéen Maria A. Areklett deltok på ett eller flere møter. 
Komitéen har hatt et godt samarbeid både internt og med administrasjonen og andre. 
Administrasjonen har vært til stor hjelp med utsendinger av mail, kontakt med klubber, praktisk 
forberedelse, koordinering av frivillige mv. Planleggingen ble ellers gjort i fellesskap og ringingen 
fordelt i gruppa. Forarbeidet gikk litt enklere enn året før, da hele komitéen var ny. Komitéen kan 
gjerne være 1-2 personer mer enn i år.  
 
Godt vær og (stort sett) god gjennomføring 
Selve stevnet forløp stort sett bra. Litt kaos i starten som alltid, men gikk seg til etter hvert. Været på 
lørdagen var strålende, og søndagen også bra. God stemning og stort sett god gjennomføring. 
Kjempegjeng med funksjonærer som stiller opp, flotte utøvere og hyggelig publikum! 
Var ikke innmarsj i år. Ev. senere stevne-start kan gjøre det enklere å få til. Kan det gjøres mer ut av - 
premiering for stiligste lag eller flest deltagere på innmarsjen e.a.? 
Liten ball manglet en person i starten og kom noe på etterskudd før det kom forsterkninger. 
Sekretariatet bør ta noen runder på øvelsene for å se etter at alt går etter planen. Hvis mulig, er det 
en fordel med noen «funksjonær-reserver» i tilfelle forfall/sykdom. 
Ikke alle øvelsene hadde tid til at funksjonærene fikk pause, bl.a. lengde. Må sikre ombæring av 
mat/drikke (egen oppgave).  
Ønsker bedre organisering av «pauserom» for trenere og funksjonærer, jf. Tyrving-lekene. Foreslår 
eget funksjonærtelt nær stevnekontoret eller kaféen. 
Stevnekontor og startnummerutdeling på hver sin plass ga fordeling av henvendelser lørdag morgen. 
Synlig plassering av stevnekontoret gjorde at det også fungerte som informasjonsskranke. 
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Plassering av telt må sikre sikt fra premieutdeling til begge startene. Premieutdeling og speaker bør 
gis bedre mulighet for kommunikasjon for å unngå å bryte av hverandre. 
Salg av effekter ga god inntjening. 
 
 
Perse-premier fungerte bra og kan videreutvikles  
Nytt i år var «perse-premier» - 10 sponsor-bager som markedsutvalget fikk tak i på kort varsel. 
Kjempebra respons - ca 250 deltagere noterte perser. Trekning 2 ganger pr dag fungerte bra, men 
bør opplyses på forhånd når trekning skal være (en del drar hjem tidligere eller kan være i hallen). 
Bestemannspremier i år var gave-kort hos Intersport istedenfor vase – gode tilbakemeldinger på type 
premie. 
Komitéen tror ikke bestemannspremiene er så viktige for oppslutning om stevnet, og mener de beste 
allerede får mange premier. Kan redusere antallet. Ønsker heller å styrke konseptet med perse-
premier som alle har mulighet til (flere/bedre premier). Kan motivere til å delta i nye/flere øvelser 
hvis det markedsføres godt? Mulig supplement kan være trekning på startnummer? 
Det kom tilbakemelding om dårlig informasjon om når deltagerpremier for 10-åringer skulle deles ut. 
Bør gis info i hefte og fra speaker. Bra at rekruttene og 10-12-åringene også ble kalt fram for 
premiering på indre bane. 10-12-åringene kan muligens få premier for hver dag, jf. Tyrving? – i hvert 
fall bør det være utdeling begge dager. 
 
Overnatting i DOA er et bra tilbud: 
Det var som i fjor tilbud om å overnatte i DOA. Tilbudet fungerte godt og gir ekstra inntekter.  
 
Stevnet bør legges til «vanlig» helg 
Stevnet ble i år lagt til Kristi Himmelfarts-helg for å unngå kollisjon med nasjonalt stevne. Dette 
gjorde det vanskeligere å rekruttere funksjonærer – mange var avventende helt til det siste pga 
mulige ferie-planer. Komitéen mener stevnet må legges til en helg uten langfri for å rekruttere bedre 
både blant deltagere og funksjonærer. Eventuelle kollisjoner med nasjonale stevner gjelder få 
deltagere som har et bredt stevne-tilbud ellers. Kollisjoner med stevner i nabo-kretser kan imidlertid 
påvirke deltagelse og inntektsgrunnlag, og det bør være tidlig dialog med nabo-kretser for å unngå 
dette.  
 
Det vanskeligste er å finne nok dommere og funksjonærer 
Det tyngste arbeidet i komitéen er som før å rekruttere dommere og funksjonærer. Selv med fulle 
dagsøkter, er det ca. 200 økter som skal bemannes. Det ble tidlig sendt ut epost fra klubben med 
oppfordring til å melde seg. Bedre muligheter for direkte svar på mailen ga bedre mail-respons enn i 
fjor. Oppdateringer av medlemslistene bidro til at kom litt senere i gang med ringingen, og i tillegg 
var responsen tregere enn i fjor. Samtlige dommere og foreldre i klubben ble ringt en eller flere 
ganger, og en del utøvere som ikke deltok, ble også spurt. Manglende avklaringer og dekning av 
oppgaver helt til det siste var frustrerende – i år gikk det akkurat opp til slutt fordi lavere påmelding 
gjorde at all løping kunne skje på samme side.  
 
Lavere deltagelse enn tidligere år 
Mailekene hadde en del færre deltagere enn tidligere år. Dette gjaldt dels klubber utenfra, men også 
årsklasser fra HIL kunne hatt flere deltagere. Kan vurdere senere start på lørdag for å gjøre det 
enklere for tilreisende (tilsvarende tidligere start søndag). Når det gjelder egne medlemmer, er 
kommunikasjonen fra trenergruppene (bl.a. FB) viktig for motivasjon og påminning. Det bør vurderes 
særskilt dialog med trenerne i forkant av stevnet om rekruttering i gruppene, sikre informasjon 
underveis til trenerne om hvem av utøverne som er påmeldt eller ikke, og for å sikre nok trenere til 
stede under stevnet.  
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Informasjon til foreldre i forkant av stevnet 
Ved evalueringen kom det innspill om dårlig informasjon til «nye» foreldre i forkant av stevnet. Bør 
gå gjennom info som sendes ut og ev. behov for mail i tillegg til FB/klubbinfo. 
 
Trenger flere dommere/sentrale mannskaper i klubben 
HIL har mange trofaste medlemmer som står på igjen og igjen. Mailekene er avhengig av at nær sagt 
alle stiller opp på en gang – det er ikke mange å gå på for å bemanne sentrale funksjoner, 
systemhåndtering og dommere.  
Komitéen anmoder om at HIL fortsetter å arrangere dommerkurs. Foreldre bør antagelig oppfordres 
direkte om å delta på dommerkurs – ikke alle ser seg naturlig i en dommer-rolle dersom en har lite 
erfaring. 
Det er også ønskelig å rekruttere «lærlinger» til sentrale funksjoner som start-/resultat-systemer, 
stevneleder, sekretariat, speaker mv. Klubben er sårbar dersom en del av «stammen» er forhindret 
fra å være med. 
 
For Mailekene-komiteen 
 
Bernt Østnor 
Leder 
 
 

Haugesund Sparebank Cup 2017. 

Haugesund sparebank-cup Årets cup ble arrangert for 43. gang, og er et samarbeid med våre 
naboklubber Sveio IL, Stegaberg IL og Torvastad IL. Hver klubb har ansvar for hvert sitt stevne. På 
grunn av baneforhold i Sveio ble dette stevnet også i år holdt på Haugesund Friidrettsstadion, med 
HIL som ansvarlig for løp, tidtaking, resultat og Sveio IL som ansvarlig for tekniske øvelser.  
Det ble avholdt premieutdeling i storsalen i DeepOcean Arena, 19. November. Her ble alle som skulle 
få premie invitert. Dette gjelder også alle 10-åringene som får deltakerpremie. I forkant av 
premieutdelingen fikk alle pizza m/saft, og det ble holdt en Kahoot-quiz som engasjerte deltakerne.  
Det ser ut til at det har vært en økning i antall deltakere i 2017 i forhold til 2016 (11-19 år). Det ser ut 
til at dette for det meste er på guttesiden.  
 2017 2016 2015 
 Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter 
Sprint 60 45 62 22 79 36 
Hopp 59 35 56 19 67 30 
Mellomdist. 27 28 22 16 23 28 
Kast 42 30 46 23 50 23 
SUM 188 138 186 80 219 117 
Nytt av året: 
Et ønske i år var å få økt aktivitet for rekruttene som tidligere har deltatt i 1 sprintløp og enten 3 kast 
eller 3 hopp pr. stevne.  I og med at det både i Haugesund, Stegaberg og Torvastad er tilgang på 
haller ble det lagt opp til både ordinære friidrettsøvelser og team-athletics øvelser inne i forkant av 
sprintløp ute.  De fikk da prøve seg i lengde i Haugesund og kulestøt på Torvastad, som ordinære 
friidrettsøvelser, i tillegg til hinderløype, balanseøvelser og spydkast før de løp 60 m ute. 
Hinderløype, balanseøvelser, spydkast mm. var også øvelsene de fikk prøve seg på i Sysco Arena.  
Komiteen tror dette var et tilbud som ble tatt godt imot. Foreldre og trenene til deltakerne fikk 
ansvaret for å gjennomføre denne delen.   
Årets vinnere 2017:  
Sprint: Jorunn Elisabeth Bakkevig Bjordal, HIL Friidrett og Markus Aalo Flood, HIL Friidrett  
Mellomdistanse: Kristine Lande Dommersnes, HIL Friidrett og Ted G. Haile, HIL Friidrett 
Kast: Eva Marie Ydstebø, HIL Friidrett og Henrik Snemyr Langesæter, HIL Friidrett 
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Hopp: Emilie Høyland Schou, HIL Friidrett og delt 1.plass hos guttene mellom Theodor Aase, HIL 
Friidrett og Øyvind Ræstad Vikse, HIL Friidrett 
1000 poeng:  
Kristine Lande Dommersnes et løp med 1045 P, Vilde Våge Henriksen to løp over 1000 P med 
henholdsvis 1022&1027 P, og Teodor Aase hadde 1000P i høyde. 
 
For Haugesund Sparebank-cup komiteen 
Hildegunn Hausken 

Haugesunds Avis Halvmaraton og 5km mosjonsløp 2017 

 
Lørdag 20.mai 2017.  
Antall deltagere 5km: 50 
Antall deltagere halvmaraton: 255 
Arrangert for 35. år på rad. 
 
Komitèen 2017: Willy Postvoll, Gunhild Haukeland, Wiktor Berg, Eva Sternhoff, Johnny Vea, Jone 
Stavland og Randi Bergh. God kontinuitet i komitèen.  
Komiteen samarbeidet tett med markedskomiteen/Eva Narheim og Hil Friidretts daglige leder Trygve 
Voll. 
 
Hovedsponsor: Haugesunds Avis 
 
Dugnad arrangementsdagen: Ungdom f.2003 og deres foreldre, i tillegg til gjengen som har bidratt 
som løypevakter år etter år, markedskomiteen, og Sigmund Hansen som speaker. 
 
 
For Haugesunds Avis Halvmaraton komiteen 
Randi Bergh 
 

 

 

Laastad-lekene 2017. 
Ny samarbeidspartner og nytt konsept ble prøvd med Laastad-lekene.  
Laastad-lekene ble planlagt som et vrimlestevne inne i DeepOcean Arena, med stasjoner hvor 
deltakerne fikk prøve seg på både tradisjonelle og utradisjonelle friidrettsøvelser. Målgruppen var 
barn i aldersgruppen 6-10 år, og både egne medlemmer og andre som hadde lyst til å se hallen, 
utstilte biler og smake på friidrett. Startnummer på brystet hører med til et friidrettsstevne, men på 
dette stevnet blir resultatene skrevet direkte på startnummeret. 
I hallen vil barna få prøve 7 ulike aktiviteter, 60m, lengde (med og uten tilløp), frekvens-hopp, 
balanse, balanse på høydematte, kule, mens foreldre/foresatte kikke på utstilte biler av merket 
Volvo. Kiosksalg i kafeteria i 2. etasje og i overkant av 100 påmeldte deltakere. God dugnadsinnsats 
av ungdommene i klubben med registrering og Markedsutvalget som var komite for arrangementet.  
 

Sysco Challenge (Steinsfjellet OPP) 
Nyskapningen Sysco Challenge (Steinsfjellet OPP) var et samarbeid mellom Hårfagrerittet og HIL 
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Friidrett. Deltakerne kunne velge selv om de ville løpe, sykle eller sågar både sykle og løpe, og rundt 
250 personer meldte seg på første året. God markedsføring med midler fra arrangementssponsor 
Sysco, flott vær og et spennende konsept bidro til så stor deltakelse. Det ble et veldig flott 
arrangement, og vi fikk mye ros og positiv omtale. Dette var tilbudet for de som liker stigninger og 
motbakker, og blir nok gjennomført også i 2018.  
 

Skoletiltak: 
Tinestafetten 10. mai: 
Tinestafetten er et samarbeid mellom Norsk Friidrett og TINE og er et tilbud for de eldste elevene på 
barnetrinnet, samt ungdomstrinnet.  
 
Stafetten har mange lokale arrangører spredt over hele landet, og bare i vårt distrikt er det tre ulike 
arrangement. Landet sett under ett er Tinestafetten verdens største stafett, og vi kan trygt kalle 
dette en massemønstring i friidrettens tegn med hele 115.000 løpere landet over. 
 
Tinestafetten ble dette året arrangert tirsdag 10. mai og deltakelsen ble litt mindre dette året. Ved 
fristen utløp hadde stafetten 81 påmeldte lag mot 91 i 2016. Dette fordelte seg med 74 lag i 
barnetrinnet og 8 lag i ungdomsskoleklassen. 
Hvert lag består av 8 løpere og 2 reserver, og det betyr at vi hadde rundt 800 barn/ungdom inne på 
friidrettsstadion i noen hektiske formiddagstimer denne dagen. Dette krever litt disiplin og regler for 
deltakerne, og informasjon om regler på stadion, rekkefølge på innmarsj mv. ble sendt til skolene på 
forhånd. Dette så ut til å virke godt, og honnør til lærere og elever for flott opptreden under 
avviklingen.  
 
Med så stor deltakelse stilles det også noe krav til oss som arrangører. Siden stafetten går i 
skoletiden, har vi noen utfordringer med å skaffe nok funksjonærer, men takket være velvillige 
pensjonister og folk som jobber turnus, klarte vi også dette året å få til en god og rutinert stab.  
Tross det store deltakerantallet hadde vi kun 13 personer i sving med ulike gjøremål rundt stafetten. 
 
Vi får kr. 45,- pr. påmeldte lag i kompensasjon for arrangementet og har inntektsført kr. 3645,- som 
stevneinntekter fra årets TINE-stafett. Stafetten gir ikke det store økonomiske utbytte, men er med 
på å bygge opp merkenavnet vårt, og er i tillegg en mulig rekrutteringsarena. Det ble delt ut 
informasjon om klubben i posene med startnummer, som klassene får utlevert før stafetten. 
 
Vi har ikke kiosksalg på de arrangementene vi avvikler i skoletiden. 
 

Bannerkampen 15. juni: 
Den tradisjonelle Bannerkampen mellom byens barneskoler ble dette året arrangert torsdag 15. juni. 
 
Vi hadde dette året bare 7 deltakende skoler, og tradisjonen tro er det de største skolene, som har 
flest elever å velge mellom, som hevder seg best i Skolebannerkampen. 
 
Jenteklassen ble et spennende oppgjør mellom Gard og Solvang. Tilslutt klarte jentene fra Solvang å 
skaffe seg de nødvendige poengene til å sikre seg seieren, etter jevn innsats i alle øvelser. Dermed er 
det stolte Solvang-jenter som skal gå med jentebanneret i barnetoget 17. mai 2018.  
 

Jenter    

1 Solvang 118,5 

2 Gard 108,5 



 

Side 26   rev 01 Årsmøtet 2017 . 

3 Austrheim 98 

4 Lillesund 90,5 

5 Skåredalen 76 

6 Brakahaug 63 

7 Hauge 26,5 
 

 
Gutteklassen ble også jevn, og fjorårsvinneren Austrheim var hele tiden med i kampen om seieren. 
Det var spenning helt frem til den avsluttende stafetten, og med seieren her var det til slutt 
Skåredalen som kunne slippe jubelen løs som vinner av gutteklassen i årets Skolebannerkamp.  
Tilslutt skilte det kun 8 poeng mellom de to lagene, og nok en gang var det jevnheten som ble 
avgjørende for sluttresultatet.  
 
 

Gutter   

1 Skåredalen 112 

2 Austrheim 104 

3 Lillesund 97,5 

4 Gard 82,5 

5 Solvang 72 

6 Hauge 70 

7 Brakahaug 43 
 
 
De tre beste i hver øvelse blir premiert, og premiene blir delt ut på skolenes avslutningsarrangement 
for sommeren. Vinnerskolene får overrakt skolebanneret, og det er stor stas å bære dette fremst i 
barnetoget neste 17. mai. 
 

Skolestafetten, Barne- og ungdomsskolene 28. september: 
Stafetten starter og har målgang på Haugesund friidrettsstadion i tillegg til en runde gjennom 
Haraldsvang. Det er 15 løpere på hvert lag (fem elever fra hvert trinn) fra 5.-7 klasse på barneskolen, 
og 8.-10.klasse på ungdomskolen.  
 
Dette året stilte det 9 lag både i jente- og gutteklassen under skolestafettene for barneskolene – 
veldig positivt at skolene stiller opp. 
Solvang var helt suveren og forsvarte seieren i jenteklassen med en vinnertid som var over et halvt 
minutt bedre enn vinnertiden fra 2016 – imponerende! I gutteklassen var Gard det raskeste laget, og 
også deres vinnertid var bedre enn Austrheim sin tid fra 2016. 
I klassen for ungdomskoler deltok 5 jentelag og 4 guttelag, og Haraldsvang forsvarte seieren i begge 
klassene. Det er et yrende liv på stadion både med løpere og heiagjenger denne dagen.   
 
Resultater Barneskolene: 

JENTER Startnr. Tid Plass 
Solvang 276 18,09,08 1 
Gard 271 18,43,55 2 
Lillesund 273 18,47,62 3 
Rossabø 274 19,03,02 4 
Austrheim 269 19,15,65 5 
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Skåredalen 275 19,20,62 6 
Brakahaug 270 20,30,98 7 
Hauge 272 20,38,02 8 
Steinerskolen 277 22,33,65 9 
 

GUTTER Startnr. Tid Plass 
Gard 280 17,37,84 1 
Austrheim 278 17,44,02 2 
Skåredalen 284 17,50,46 3 
Solvang 285 17,52,21 4 
Lillesund 282 18,17,34 5 
Rossabø 283 18,47,46 6 
Brakahaug 279 20,08,99 7 
Hauge 281 21,14,34 8 
Steinerskolen 286 23,46,84 9 
 
 
Resultater Ungdomsskolene: 

JENTER Startnr. Tid Plass 
Haraldsvang 287 16,22,40 1 
Håvåsen 289 16,55,90 2 
Skåredalen 290 17,07,52 3 
Vormedal 291 17,09,05 4 
Hauge 288 18,42,49 5 
 

GUTTER Startnr. Tid Plass 
Haraldsvang 294 14,43,17 1 
Vormedal 297 15,12,62 2 
Håvåsen 295 15,14,89 3 
Skåredalen 296 15,33,48 4 

 

 
 
 

 

Barn er bra festivalen: 
Høstferien er forbundet med Barn-er bra festivalen her i Haugesund, og DeepOcean Arena blir 
benyttet til flere aktiviteter bl.a. friidrett. I 2017 var det Pawel Kucaj som ledet friidrettsgruppen, og 
25-30 barn koste seg i hallen i en høstferie fylt med aktiviteter.  
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Friidrettsskolen 2017 
Dette året bestemte ansvarlige for Friidrettsskolen å forsøke med en tidlig i skoleferien og en i 
slutten. Dette medførte færre på deltakere hver gang, men totalt ble det ganske likt. Første skolen 
måtte også forskyves pga. Landsturnstevnet som la beslag på Friidrettsstadion. 
Ca. 70 barn i alderen 6-13 år deltok, og Jone Stavland hadde hovedansvaret sammen med gode 
hjelpere blant ungdommene i klubben.  
Det går med mange timer til planlegging, men en har en god arrangements-mal, og den bidrar til en 
effektiv og strømlinjeformet gjennomføring. Mange positive tilbakemeldinger fra blide og fornøyde 
deltakere og foreldre. 

Sildastimen 2017 

Arrangementsdagen var 19. august og som før, samme dag som «Verdens lengste Sildabord» 
og Havnadagene. Etter en lengre periode med spesielt dårlig vær og med enda verre 
værmeldinger for dagen, hadde vi kun rekordlave 83 deltakere.  Annet som kan ha hatt 
påvirkning på antall deltakere, var at vi måtte starte en time tidligere, for at Haugesund 
Sentrum skulle få arrangert Walk of fame.  
Selve gjennomføring av løpet gikk veldig fint og som alltid før var det opphold da ungene løp. 
Alle fikk t-skjorter fra Den norske Filmfestival.  
Urige Buta kom med sine to barn, som deltok i løpet. Noen utøver fra troppen som deltok i 
Junior NM helgen før, kom til arrangementet sammen med sine trenere. Jone Stavland 
koordinerte og Knut Netland intervjuet dem fra scenen. 
God markedsføring av idrettslaget, og med sponsorinntekter ble det likevel et overskudd på 
kr. 12.900,-. 
 

Kort oppsummering Djupadalten 2017 
Djupadaltkomiteen la ned et meget godt arbeid før, under og i etterkant av vårt største mosjonsløp i 
distriktet.  
 
Komiteen har i 2017 bestått av: 

• Arvid Kobbeltvedt (orientering) sponsorreklame   
•  Erik Vie (orientering) leder 
• Jone Stavland (friidrett) løype, merkeansvarlig 
• Anne Hilde Austad (friidrett) organisering vakter 
• Håkon Holm (friidrett) data, påmelding, resultater 
• Willy Postvoll (friidrett) tidtaking 
• Inge Fjeldheim (orientering)  

 
Deltakelsen gikk litt ned i forhold til påmeldingene i 2016, men nok et 
år ble det et vellykket arrangement med en fin ramme. Overskuddet, 
som blir fordelt likt mellom HIL Friidrett og HIL Orientering, ble ganske 
lik tallene fra 2016. 
 
En utførlig rapport fra Djupadalten 2017 presenteres i HIL Allianseidrettslag sin årsberetning for 
2017. 
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Andre aktiviteter 

Årsrapport Veteranutvalget 2017 
Veterangjengen i HIL er en liten flokk godt voksne og eldre joggere som hver mandag og onsdag 
møtes på Deep Ocean Arena for å jogge sammen. Vanligvis jogger vi en times tid. 
Oppslutningen har gått ned fra «velmaktsdagene» på 80-/90 tallet, og oppmøtet varierer fra to-tre til 
åtte-ti veteraner som møter fram. Øyvind Måge har ledet de fleste treningene. 
På noen av de siste mandagene i måneden, samles vi til kaffi og smørbrød etter trening. Vår 
absolutte veteran, Paul Postvoll, som rundet 80 år i høst, styrer med både mat og kaffi til alles 
tilfredshet. Et hyggelig innslag som vi også har fått enkelte tidligere joggere med på.  
Alle voksne kvinner og menn som liker rolig jogging som trim er hjertelig velkommen til våre 
treningsturer. 
 
For veteranutvalget 
Sigmund Hansen 
 
 
 
Haugesund IL Friidrett takker gode samarbeidspartnere for godt samarbeid og god støtte:  
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Regnskap for Haugesund Idrettslag Friidrett 
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Internasjonal deltakelse 2017: 
   Kristine Lande Dommersnes:       

8. plass Nordisk innendørslandskamp Tamerfoss/FIN, 9. - 10. 2. 2017 W 1500m 4.35.92 

13.pl. h-1 EM U20, Grosseto/ITA – 20.-23. 7. 2017 W U20 1500m 4.36.33 

 Vilde Våge Henriksen:    

7. pl. h-3 EM U20, Grosseto/ITA – 20.-23. 7. 2017 W U20 800m 2.13.91 

Norske mesterskap 2017: 
  NM innendørs Ulsteinvik, 4.-5. 2. 2017.      

1.plass Vilde Våge Henriksen KS 800m 2,13,75

2.plass Kristine Lande Dommersnes  KS 1500m 4.35.80

3.plass Sindre Gelius Eikje  MS Høyde 2.00

4.plass Vilde Våge Henriksen KS 1500m 4,38,98

5.plass Kristine Lande Dommersnes  KS 800m 2.16.90

5.plass Margrete Jørgensen Baustad KS 400m 59.71

    

  UM innendørs Bærum, 3.-5. 3. 2017.      

1.plass Øyvind Ræstad Vikse G 18/19  Høyde 1,88

7.plass Bjørnar Apeland  G 18/19 60m 7,22

4.plass Kristine Alne J 15 1500m 5.13.73

6.plass Kristine Alne J 15 800m 2.30.96

9.plass Tedros Haile  G 18/19 1500m  4.17.56

10.plass Tedros Haile  G 18/19 800m  2.03.64

    

 NM terrengløp kort løype, Strandebarm 1.-2. 4. 2017. Individuell   

1.plass Kristine Lande Dommersnes  K jr. 2km 6.50

2.plass  Vilde Våge Henriksen  J-17 2km 6.48

2.plass Hanna Sørensen J-15 2km 6.50

2.plass Johannes Alne M40-44 3km 10.20

4.plass Regine Dalva Lie K jr. 2km 7.13

4.plass Vilde Strand Dybevik J-16 2km 7.44

6.plass Birk Nagell Skogland M jr. 2km 5.52

6.plass Simon Østreng Veland  G-17 2km 6.03

6.plass Kristine Alne J-15 2km 7.19

7.plass Eira Austad j-15 2km 7.49

10.plass Daniel Jakobsen M jr. 2km 5.57

10.plass Sigurd Paulsen Vie G-16 2km 6.30

11.plass Tedros Haile M jr. 2km 5.58

30.plass Johannes Thomsen MS  3km  9.52

    

 NM terrengløp kort løype, Strandebarm 1.-2. 4. 2017. Stafett   

3.plass HIL 1 - Vilde Våge Henriksen, Kristine Lande Dommersnes K 6km 20.39.5

6.plass HIL 2 – Regine Dalva Lie, Hanna Sørensen K 6km 21.57.9

9.plass HIL 3 – Kristine Alne, Eira Austad K 6km 23.51.0

10.plass HIL 1 – Daniel Jacobsen, Birk Nagell Skogland M 6km 18.31.6

14.plass HIL 2 – Tedros Haile, Johannes Thomsen M 6km 19.31.8

    

 NM stafetter Hamar, 20.-21. 5. 2017    

1.plass 
HIL – Lena Skaatan Vik, Vilde Våge Henriksen, Regine Dalva Lie, Kristine Lande 
Dommersnes. 

KS 4 x 800m 9.16.54

1.plass HIL – Kristine Alne, Kristine L. Dommersnes, Regine D. Lie, Vilde V. Henriksen KJ 4 x 800m 9.31.25

    

 Hovedmesterskapet, Sandnes 23. - 25. 8. 2017   

5.plass Leonard-Johan Nesheim  MS  400 hk  57.20

8.plass Vilde Våge Henriksen  KS 800m 2,14,13

9.plass Kristine Lande Dommersnes  KS 1500m 4.30.85

9.plass Sindre Gelius Eikje MS Høyde 1,85

11.plass Ann Kristin Mosbron KS  10000m  37.16.43

14.plass Ole Mikal Tørsdal  MS  10000m  31.05.28

    

 Jr. NM, Harstad 11. - 13. 8. 2017   

2.plass Vilde Våge Henriksen  Kvinner J 19 800m 2.19.28

2.plass Leonard-Johan Nesheim Menn J 22 400m hk 56.33

3.plass Kristine Lande Dommersnes  Kvinner J 19 1500m 4.40.95
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3.plass Kristine Lande Dommersnes  Kvinner J 19 3000m 10.05.74

3.plass Mats Hauge Menn J 22 1500m 3.58.05

6.plass Leonard-Johan Nesheim Menn J 22 800m 2.01.92

6.plass Robin W. Nedrehagen Menn J 19 800m 2.00.63

6.plass Tedros Haile Menn J 19 1500m 4.28.58

6.plass Tedros Haile Menn J 19 5000m 15.18.62

10.plass Regine Dalva Lie Kvinner J 19 800m 2.28.56

12.plass Robin W. Nedrehagen Menn J 19 1500m 4.44.15

4.plass fors.heat 3  Regine Dalva Lie Kvinner J 19  1500m 63.52

5.plass fors.heat 1 Bjørnar Apeland Menn J 19 100m 11.52

11.plass kval. Kaja Kleppe Salemonsen Kvinner J 19  Tresteg 10.44

DNF  Leonard-Johan Nesheim Menn J 22 400m 

    

  Ungdomsmesterskapet, Fana 1. - 3. 9. 2017       

2.plass Kristine L. Dommersnes  J 18/19  800m  2.11.67

2.plass  Kristine L. Dommersnes  J 18/19  3000m  9.54.21

2.plass Vilde Våge Henriksen J 17 400m 60.03

3.plass Vilde Våge Henriksen J 17 800m 2.14.19

3.plass  Markus Aalo Flood  G 15 300m hk 41.97

3.plass  Pawel Kucaj  G 17 Lengde 6.35

4.plass  Kristine Alne J 15 1500m hinder 5.24.80

4.plass Daniel Jacobsen G 18/19 2000m hinder 6.19.29

4.plass Markus Aalo Flood  G 15 Lengde 5.86

5.plass  Øyvind Ræstad Vikse G 18/19 Høyde 1.83

5.plass Pawel Kucaj G 17 Høyde 1.75

5.plass Thomas Harris-Christensen G 15 Høyde 1.68

5.plass Vilde Våge Henriksen J 17 300m hk 49.16

6.plass Kristine Alne J 15 2000m 7.18.86

6.plass Sara Østnor J 15 300m hk 48.52

6.plass Pawel Kucaj G 17 Tresteg 12.71

6.plass Anna Møinichen Alsos J 16 Slegge (3,0 kg) 38.85

6.plass Tedros Haile G 18/19 3000m 8.37.54

6.plass 
HIL – Thomas Harris-Christensen, Jonas Nuland Ræstad, Markus Aalo Flood, 
Helge Sampson 

G 15-16 1000m stafett 2.11.99

6.plass  Jonas Nuland Ræstad G 16 Tresteg  12,31

7.plass Eva Marie Ydstebø J 15 Spyd(500g) 27.27

7.plass  Tedros Haile G 18/19 800m 1.57.02

8.plass Jonas Nuland Ræstad G 16 Lengde 5.62

9.plass Anna Møinichen Alsos J 16 Diskos(1,0 kg) 22.27

9.plass Simon Østreng Veland G 17 3000m 9.01.55

9.plass Thomas Harris-Christensen G 15 Tresteg 11.43

9.plass Markus Aalo Flood G 15 Diskos (1,0 kg) 26.97

9.plass 
HIL – Celine F. Lyngholm, Kristine L. Dommersnes, Margrete J. Baustad, Vilde 
Våge Henriksen  

J 17-19 1000m stafett 2.23.72

10.plass Simon Østreng Veland  G 17 800m 2.02.57

10.plass Celine F. Lyngholm J 17 Lengde 4.48

11.plass  HIL – Cecilie L. Endresen, Jorunn E. B. Bjordal, Kristine Alne, Sara Østnor J 15-16 1000m stafett 2.30.10

13.plass Daniel L. Jacobsen G 18/19 3000m 9.11.00

16.plass Robin W. Nedrehagen G 18/19 400m 53.82

Kval. 11.pl. Velina Pavlova Pavlova J 15 Lengde 4.16

Semifinale 6.pl. h-1  Jorunn Elisabeth Bakkevig Bjordal J 15 200m 28.01

Semifinale 7.pl. h-2  Markus Aalo Flood G 15 200m 25.01

Fors.heat 4.pl. h-3 Helge Sampson G 16 100m 11.98

Fors.heat 5.pl. h-2 Sara Østnor J 15 80m hk 13,57

Fors.heat 5. Pl. h-1 Helge Sampson G 16 200m 24.34

Fors.heat 6.pl. h-3 Cecilie Lervik Endresen J 16 200m 28,23

Fors.heat 6 pl. h-2 Thomas Harris-Christensen G 15 100m 12.21

Fors.heat 4.pl. h-2 Jorunn Elisabeth Bakkevig Bjordal J 15 100m 13.49

Fors.heat 6.pl. h-3 Velina Pavlova Pavlova J 15 100m 13.71

Fors.heat 8.pl. h-1 Cecilie Lervik Endresen J 16 100m 13.45

3 ugyld. hopp I finale Kaja Kleppe Salemonsen J 16 Tresteg 0.00

DQ Margrete J. Baustad J 17 200m/400m 

    

  NM terrengløp lang løype, Vik i Sogn 14.10.2017      

3.plass  Simon Østreng Veland  G 17 4km 13.29

6.plass Tedros Haile MJ 6km 20.10
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Statistikk 
På Norges Friidrettsforbund (NFIF) sine hjemmesider finnes fullstendig elektronisk statistikk: 
http://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/LandsStatistikk.php?showclass=11&showevent=0 
Her kan en enkelt gjøre søke på utøvere, klasser, klubb mv., og verktøyet gir en meget god 
fortløpende oversikt over våre utøvere samt klubbens resultater. Siden denne statistikken er så pass 
oppdatert, velger styret å henvise til NFIFs statistikk istedenfor å ta statistikken med i Årsrapporten. 

Klubbrekorder innendørs for kvinner og menn pr 22.02.2018 
Kvinner      
60 m  7.93 Kjersti Nesheim 27.08 1976 Askim 04.02 1995 
100 m  12.84 Cecilie Eiken 31.05 1982 Drammen 13.02 2000 
200 m  26.13 Cecilie Eiken 31.05 1982 Stange 20.02 1999 
400 m  58.66 Margrete Jørgensen Baustad 20.05 2000 Ulsteinvik 04.02 2017 
800 m 2.11.01 Cecilie Udstuen 17.06 1986 Ames, USA 13.02 2010 
1000 m 3.00.1 Nina Svinelid 09.06 1969 Stavanger 18.01 1986 
1500 m 4.25.71 Marion Josefsen 26.03 1967 Oslo 02.02 1985 
Mile 4.44.97 Elisabeth Angell Bergh 21.03.1996 Faytteville, USA 30.01 2016 
3000 m 9.29.15 Susanne Wigene 12.02 1978 Eskilstuna, SWE 14.02 1998 
5000 m 18.26.97 Miriam Berg Hovda 29.11 1988 Bermidji, USA 26.02 2011 
60 m hekk  9.10 Elin Marvik 16.06 1983 Stange 28.01 2005 
Høyde 1.81 Hanne Haugland 14.12 1967 Oslo 03.02 1985 
Høyde u. tiløp 1.45 Hanne Haugland 14.12 1967 Frakkagjerd 08.12 1984 
Stav 2.20 Maria Elisabeth Lavelle 23.10 1993 Stange 01.02 2009 
Lengde 5.60 Hanne Haugland 14.12 1967 Stavanger 23.01 1983 
Lengde u. tilløp 2.70 Kari Næsheim 1946 Stavanger 06.02 1964 
Tresteg 11.46 Maria Elisabeth Lavelle 23.10 1993 Sandnes 09.03 2012 
Kule 12.23 Elin Marvik 16.06 1983 Stange 08.02 2003 
4 x 200 m 1.49.00 Haugesund IL  Sandnes 11.03 2012 
 Anna Sofie Førre 96, Gro H Nordskog 96, Karoline W Egge 97, Elisabeth Angell Bergh 96 

Menn      
60 m  6.89 Erik Kringeland 19.03 1977 Gøteborg, SWE 19.02 2000 
100 m  11.09 Jan Christian Torvestad 28.01 1979 Drammen 15.02 1998 
200 m  21.84 Erik Kringeland 19.03 1977 Gøteborg 20.02 2000 
400 m  49.23 Kristian Magnussen 25.06 1986 Hauesund 02.02 2013 
800 m 1.51.97 Morten Velde 19.12 1984 Wien 03.02 2009 
1000 m      
1500 m 3.49.20 Thomas Solberg Eide 20.11 1992 Trondheim 12.02 2011 
3000 m 8.22.3 Kåre Osnes 21.09 1950 Stavanger 04.01 1987 
5000 m      
60 m hekk  9.05 Jostein Salomonsen 17.11 1973 Askim 15.02 1992 
Høyde 2.10 Sindre Gelius Eikje 12.06.1994 Ulsteinvik 07.03.2015 
Høyde u. tiløp 1.63 Terje Haugland 11.04 1944 Haugesund 01.02 1974 
Stav      
Lengde 7.52 Terje Haugland 11.04 1944 Gøteborg 05.02 1972 
Lengde u. tilløp 3.20 Erling Waage 13.06 1895 Haugesund 06.09 1914 
Tresteg 11.93 Espen Ellefsen 22.03 1993 Sandnes 09.03 2012 
Kule 13.31 Erik Apeland 14.03 1964 Stavanger 04.01 1986 
4 x 200 m 1.30.65 Haugesund IL  Stange 25.02 2001 
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Klubbrekorder kvinner pr. 22.02.2018 
100 m  12.28 Unni Karin Thorsen 17.06 1964 Porsgrunn 15.08.1982 
manuell 12.1 Unni Karin Thorsen 17.06 1964 Lillestrøm 26.07.1980 
200 m  25.22 Unni Karin Thorsen 17.06 1964 Porsgrunn 13.08.1982 
manuell 24.7 Unni Karin Thorsen 17.06 1964 Stavanger 08.09.1980 
400 m 58.13 Gunn M Krogenes 02.12 1960 Førde 10.08.1980 
manuell 57.1 Unni Karin Thorsen 17.06 1964 Stavanger 05.10.1980 
600 m 1.34.13 Cecilie Udstuen 17.06 1986 Haugesund 29.08.2007 
800 m 2.07.47 Marion Hinna Josefsen 26.03 1967 Stavanger 04.08.1986 
1000 m 2.52.53 Elisabeth Angell Bergh 21.03 1996 Torvastad 27.08.2013 
1500 m 4.17.23 Veslemøy Hausken 01.02 1973 Nadderud 09.07.2000 
1 mile 1609 m 4.51.28 Susanne Wigene 12.02 1978 Stjørdal 12.06.1999 
2000 m 6.28.25 Elisabeth Angell Bergh 21.03 1996 Fana 15.09.2013 
3000 m 9.06.53 Bente Landøy 16.12 1972 Florø 01.06.2002 
5000 m 15.37.53 Bente Landøy 16.12 1972 Stamford 03.05.2002 
10000 m 32.47.47 Bente Landøy 16.12 1972 Munchen, GER 06.08.2002 
Halv maraton 1.16.26 Kirsten Hausken 22.06 1948 Drammen 04.10.1986 
Maraton 2.57.06 Ann Kristin Mosbron 13.08 1980 Paris 30.04.2016 
100 m hekk 14.68 Tone Haugland 02.01 1970 Odda 31.07.1988 
200 m hekk  30.88 +1.2 Ingrid Halvorsen Verpe 03.08 1996 Fana 14.09.2013 
manuell 30.0 Aase Soland 06.01 1965 Haugesund 09.10.1979 
400 m hekk  63.71 Hildegunn Hausken 08.03 1969 Voss  09.07.1988 
manuelle tider. 63.6 Hildegunn Hausken 08.03 1969 Sandnes 05.07.1989 
2000 m hinder 7.17.17 Miriam Berg Hovda 29.11 1988 Trondheim 01.08.2004 
3000 m hinder 10.01.54 Susanne Wigene 12.02 1978 Steinkjer 11.08.2000 
Høyde 1.89 Hanne Haugland 14.12 1967 Birmingham, GBR 19.08.1986 
Stav 2.05 Maria Lavelle 23.10 1993 Haugesund 29.09.2008 
Lengde 6.14 Hanne Haugland 14.12 1967 Oslo/Bi 27.06 1985 
Tresteg 11.55 +1.4 Maria Lavelle 23.10 1993 Lisleby 27.08.2011 
Kule 14.76 Sissel Langballe 22.01 1952 Haugesund 28.08.1974 
Diskos 44.30 Sissel Langballe 22.01 1952 Stavanger 27.07.1975 
Slegge 37.98 Solveig Skattkjær 19.06 1980 Bergen 10.05.2004 
Spyd  42.24 Elin Marvik 16.06 1983 Nykøping, SWE 19.06.2005 
7 kamp 5061 Elin Marvik 16.06 1983 Moss 24/25.07.2004 
4 x 100 m 48.1   Stavanger 05.10.1980 
4 x 200 m 1.41.4   Haugesund 06.10.1979 
4 x 400 m 4.13.0   Haugesund 02.08.1989 
3 x 800 m 7.12.3   Stavanger 08.06.1988 
4 x 800 m 8.56.10   Hønefoss 08.06.1985 
1000 m stafett 2.14.2   Bodø 06.07.1980 
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Klubbrekorder menn pr 22.02.2018 
100 m  10.43 Erik Kringeland 19.03 1977 Hamburg, GER 03.09.2000 
100 m manuell 10.4 Erik Kringeland 19.03 1977 Brasschaat,BLE 15.08.2001 
150 m 16.38 Trond Lindanger 20.11 1972 Oslo 10.05.1997 
200 m  21.02 Erik Kringeland 19.03 1977 Steinkjer 13.08.2000 
300 m  34.53 Trond Lindanger 20.11 1972 Oslo/La 09.05.1998 
400 m  48.25 Kristian Magnussen 25.06 1986 Oslo/Bi 03.07.2009 
600 m 1.21.74 Morten Kolstø Velde 19.12 1984 Leirvik 16.08.2013 
800 m 1.49.09 John Harris Christensen 12.07 1963 Sandnes 22.08.1987 
1000 m 2.27.6 Per Henriksen 21.03 1968 Haugesund 26.09.1988 
1500 m 3.39.58 Morten Velde 19.12 1984 Oslo/Bi 03.07.2009 
2000 m 5.18.27 Kjetil Ramstad 20.09 1979 Florø 01.06.2002 
3000 m 8.03.81 Morten Velde 19.12 1984 Oslo/Bi 19.05.2009 
5000 m 13.58.50 Urige Arada Buta 28.11 1982 Oslo 04.06.2010 
10000 m 28.38.89 Karl Johan Rasmussen 10.10 1973 Walnut 19.04.2002 
Halv maraton 1.01.48 Urige Arada Buta 28.11 1982 Remich, LUX 27.09.2009 
Maraton 2.09.27 Urige Arado Buta 28.11 1982 Hamburg       25.04.2010 
2000 m hinder 5.40.98 Kjetil Ramstad 20.09 1979 Stjørdal 14.08.1998 
3000 m hinder 8.56.3 Kjetil Ramstad 20.09 1979 Sandnes 13.06.1998 

3000 m hinder 8.56.42 Sigbjørn Næsheim 07.04 1966 Stjørdal 
 
     19.08.1989 

110 m hekk  15.21 Jostein Salemonsen 17.11 1973 Nadderud 20.06.1993 
Manuell 14.9 Bjørn Gismervik 03.10 1938 Haugesund 15.06.1960 
 14.9 Terje Haugland 11.04 1944 Kristiansand 14.08.1970 
200 m hekk  27.33 -0.8 Leonard Johan Nesheim 04.01 1995 Fana 20.09.2014 
Manuell 26.2 Øystein Kringeland 17.10 1943 Haugesund 03.10.1974 
400 m hekk  56.03 Leonard Johan Nesheim 04.01 1995 Haugesund 06.09.2014 
Manuell 55.3 Bjørn Gismervik 03.10 1938 Haugesund 20.08.1960 
Høyde 2.10 Sindre Gelius Eikje 12.06.1994 Ullsteinvik 07.03.2015 
Høyde u.t. 1.63 Terje Haugland 11.04 1944  1974 
Stav 3.67 Sigurd Oldrik Øvrevik 18.02 1939 Oslo/Fr 16.07.1961 
Lengde 7.87 Terje Haugland 11.04 1944 Oslo/Bi 23.07.1970 
lengde u.t. 3.20 Erling Waage 13.06 1895  1914 
Tresteg 15.73 Terje Haugland 11.04 1944 Haugesund 22.08.1973 
Kule 14.86 Arthur Dybing 10.12 1914 Haugesund 26.07.1952 
Diskos 46.52 Eirik Apeland 14.03 1964 Lisleby 10.05.1986 
Slegge 47.01 Torleif Staalesen 11.12 1902 Haugesund 30.08.1936 
Spyd gammel type 65.86 Geir Stangeland 18.10 1953 Sandnes 04.05.1980 
Spyd ny type 52.51 Bjørn Sigve Nesheim 13.07.1997 Fana 02.06.2016 
10 kamp 6070 p Egil Hervig 24.03 1907 Bergen             25-26.07 1936 
  11.3  6.67  12.37  1.68  54.0  16.3  35.72  3.30  45.59  4.54.2 
4 x 100 m 42.31    Haugesund 09.07.1997 
4 x 200 m 1.33.10   Oslo\La 13.05.1995 
4 x 400 m 3.22.70   Sandefjord 09.07.1995 
4 x 1500 m 15.47.74   Sveio 25.06.1989 
1000 m stafett 1.54.78   Overhalla 20.07.1997 
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Sponsorer og støttespillere. 

HIL ønsker å takke klubbens sponsorer og støttespillere i 
2017 

 

Altibox, Haugaland Kraft 
Bredbånd GPS Helse NCL 
Birkeland Maskin Haugaland Kraft Neumann 
Bo Andrén Haugesund Flyttebyrå Nils Sørhaug 
Byggmesterkompaniet Haugesund Sparebank NorEngros/Kjosavik 
Caverion Hennig Olsen Olaussen Metall 
Coop SørVest SA HTG R.G Hagland 
Craft/New Wave InDesign Radisson Blu 
DeepOcean Interoptik Hedegaard Ramirent 
Delta Pump Iron Man/WenEvent Rosa Elefant 
Den Norske Filmfestival Kalland Glass Sildajazzen 
Dolly Dimple Konica Minolta Sparebank 1 SR-Bank 
Eiendomsmegler 1 Laastad & Co. Statoil 
Fargerike Raglamyr 

McDonalds 
Tannhelsehuset i 
Haugesund 

Garnkroa Mediehuset Haugesunds 
Avis Team Trafikkskole 

Gassco Monter/Optimera Thune Bil 
 

Generalsponsor: 

 

 
 

 
 

Øvrige sponsorer og samarbeidspartnere: 

 

 

  
 

   
 

   


