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Nya distriktsrekord utomhus 2011
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Gävle
Mölndal
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Stipendiater 2011, Lennart Ardlands fond för förtjänstfulla ungdomar
Alexandra Johansson, KFUM Örebro, Isabelle Carlsson-Pallin, Mosjö FK

13 aug
3 sep
14 aug

SM-tävlingar och landslagsrepresentanter
Framgår av den resultatsammanställning som Gunnar Johansson gjort och som finns i
slutet av verksamhetsberättelsen.
Anslutna föreningar
Närkes Friidrottsförbund har under det gångna verksamhetsåret haft
36 medlemsföreningar.

Sammanträden
Förbundets ordinarie årsmöte hölls den 16 februari.
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.
Höstkonferensen
Den 19 november höll vi vår årliga höstkonferens i Tybblelundshallen. På programmet
stod utdelning av medaljer för förra årets distriktsrekord, SM-veckan 2015, NIU-friidrott
för gymnasieungdomar, vårt kommande SM-inomhus 2012 och tävlingsprogrammet för
2012. Samt avslutningsvis Andreas Otterling och Jianni Smalios som berättade om sitt
idrottande och framtidsplaner.
Idrottsprogrammet
Sedan några år tillbaka ansvarar förbundet för Idrottsprogrammet; friidrottsträning på
skoltid för gymnasieelever, på Karolinska skolan och Virginska skolan. KFUM har även i
år haft det praktiska ansvaret och bedrivit träning vid två tillfällen i veckan med cirka 25
elever sammanlagt.
Tybblelundshallen
Den 15 januari invigdes vår nya friidrottshall i samband med Indoor Games. Talare var
kommunalrådet, Staffan Werme, Sv. Friidrottsförbundets ordförande, Lennart Karlberg
och hallens tillskyndare Anders Tollstern.
Kommittéer och särskilda uppdrag
En stor del av förbundets arbete genomförs i de kommittéer som tillsatts och av
representanter som fått i uppdrag att ansvara för vissa frågor. På följande sidor
redovisas i korthet deras insatser.

Ungdomskommittén
Nordeamästerskapen

Den 19-20 mars avgjordes Nordeamästerskapen på hemmaplan, i
Tybblelundshallen. Arrangörer var Närkes Friidrottsförbund, KFUM Örebro
Friidrott och Glanshammars IF. Närke hade 22 deltagare.
I lagtävlingen kom vi på 7:e plats av 8 deltagande distrikt.
Placerade deltagare:
P13 Mateusz Ostrowski, Wedevågs IF 3:e plats stav (2.42)
F 13 Fanny Ernestam, KFUM Örebro 2:a plats 60 m (8.37), 2:a plats tresteg
(10.48), 3:e plats längd (5.00)
F 13 Sabina Forsberg, Glanshammars IF 2:a plats stav (2.32)
Inför nästa Nordeamästerskap var förhoppningen en bättre placering i
lagtävlingen. Närke nådde inte riktigt dit men fick ihop mer poäng i lagtävlingen.
Sammanlagt blev Närke 7/8. Tävlingen avgjordes i Köping 17-18/9 i strålande
solsken. Närke hade 28 deltagare. I de avslutande stafetterna deltog fyra lag,
vilket var mycket roligt.
Placerade deltagare:
F 14 Anna Westher, KFUM Örebro 2:a plats 100 m (12.96)
F 13 Fanny Ernestam, KFUM Örebro 2:a plats längd (5.15), 2:a plats tresteg
(10.82)
F 13 Sabina Forsberg, Glanshammars IF 3:e plats höjd (1.50)
F 13 Emilia Andersson, Stocksäters IF delad 3:e plats stav (2.43)
F 13 Elin Domberg, KFUM Örebro delad 3:e plats stav (2.43)
Löpex Långloppscup
Årets långloppscup innehöll 24 lopp vilket är ett mer än föregående år. Ett var en stafett.
Fördelningen i de individuella loppen var åtta terränglopp, två banlopp, tio stads/landsvägslopp och tre som gick både på väg och i terräng. Samtliga lopp från förra året var
kvar och Stjernsundsloppet gjorde come back. Sex av loppen var också DM för Närke,
långa och korta terrängen, 5.000m och 10.000m på bana samt Semesterhalvmaran och
Viby Marathon hel mara.
Sammanlagt var det 381 personer (283 män och 98 kvinnor) som gjorde 1735 starter.
En glädjande stor ökning med 47 personer och 470 starter. Fler än någonsin sprang fem
eller fler lopp. 34 olika föreningar var representerade, vilket är två fler än föregående
säsong.
Segrare i huvudklasserna blev, precis som förra året, Erik Anfält från Örebro AIK och
Lotta Lennartsson, IF Start.

Bästa klubb blev för första gången, Örebro AIK.
Till årets tävling utsågs Långa Terräng DM som arrangerades av Almby IK.

Utbildning
Utbildningarna genoförs numera i UC-Mellans regi. Det har tecknats ett samarbetsavtal
mellan Östergötland, Västmanland, Värmland, Södermanland och Närke, där vi kommit
överens om att ordna utbildningar och läger gemensamt. Närke administrerar UC:s
ekonomi. För att leda UC:s verksamheten köper vi 1/3 heltidstjänst av FIG:et i Karlstad,
som i sin tur har lagt ut arbetet på IF Göta, där Johan Engberg utför uppdraget åt oss.
Vi kan konstatera att viljan att utbilda ledare alltjämt är stort och det bådar gott inför
framtiden. Vi ser också fram mot samarbetet i UC-Mellan.
Grabbhalvan
Årets lopp genomfördes som vanligt under bra yttre förhållande. 1339 löpare var
anmälda och 1172 sprang i mål. Vi har under flera år sett en vikande trend av löpare
men tappade bara 9 löpare från förre gående år. Årets vinst 39.200:- är ändå ett
välkommet bidrag till friidrotten. Av denna summa kunde de 5 föreningar som bidrar
med funktionärer dela på 25.750:- fördelat på det antal funktionärer som föreningarna
ställde upp med.
Tävlingsresultat
Gunnar Johansson svarar för resultatservicen i samband med många av de tävlingar som
genomförs i distriktet, samt vissa utanför. Han håller också ordning på alla resultat som
representanter för distriktets föreningar presterat under året. Hans sammanställning
finns på förbundets hemsida och i sammandrag i anslutning till verksamhetsberättelsen.
Slutord
Under året har de långa loppen på bana ökat rejält, på 5000m deltog 111 löpare mot
förra årets 76 löpare ett nytt rekord i Närke. På 10000m deltog 84 löpare mot 67
föregående år också det ett nytt rekord för oss.
Tillströmningen av unga aktiva till distriktets föreningar är fortfarande mycket gott. Vi
har en stark ungdomsgrupp, men också mycket framgångsrika juniorer, seniorer och
veteraner. Och vi har flera som hävdar sig mycket väl i Sverigeeliten. Med dessa
förutsättningar så ser vi ljust på framtiden.
Ett stort tack till alla som under det gångna året har bidragit med insatser för friidrotten
i distriktet och ett speciellt tack till Erica Lignell, Anette Forsberg och Mats Domberg för
deras akuta insatser, för vårt deltagande i Nordeamästerskapen.
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