Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund
verksamhetsåret 2013
Hedersordförande

Olle Ollward

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Kassör

Lars-Gunnar Dackeryd
Camilla Björklund
Sture Bodare
Karin Sörman

Övriga ledamöter

Gunnar Johansson
Rose-Marie Enmalm
Bengt Nilsson

Suppleanter

Per Börjesson
Mats Zetterlund
Kommittéer och särskilda uppdrag:

Ungdomsansvarig

Mats Zetterlund

Tävlingskommitté

Gunnar Johansson
Sture Bodare
Per Börjesson

Veterankommitté

Sture Bodare
Rose-Marie Enmalm

Utbildningsansvarig

Camilla Björklund

Långloppscupsansvariga

Per Börjesson
Sture Bodare

Kommitté för
Grabbhalvan

Lars-Gunnar Dackeryd
Sture Bodare

Statistikansvarig

Gunnar Johansson

Utmärkelser

Olle Ollward

Revisorer

Matz Rysjö
Lars Hugosson

Valberedning

Vakant

Nya distriktsrekord 2013
Kvinnor spjut

44,26

Män tiokamp
Män stav

Anna Pihlgren, KFUM Örebro

Södertälje 6 jun.

7526

Rasmus Carlsson, KFUM Örebro

Huddinge 9 jun.

5,20

Rasmus Carlsson, KFUM Örebro

Nottwil,SUI 30 jun.

Nya distriktsrekord inomhus 2013
Män stav

5,11

Rasmus Carlsson, KFUM Örebro

Örebro 13 jan.

Kvinnor 60m häck 8.55 Malin Eriksson, KFUM Örebro

Sätra 3 feb.

Män stav

5,12

Rasmus Carlsson, KFUM Örebro

Växjö 10 feb.

Män sjukamp 5454

Rasmus Carlsson, KFUM Örebro

Växjö 10 feb.

Stipendiater 2013, Lennart Ardlands fond för förtjänstfulla ungdomar
Anton Johansson, Abdiqan Khadar, Anton Lager, alla från KFUM Örebro.
Anslutna föreningar
Närkes Friidrottsförbund har under det gångna verksamhetsåret haft
39 medlemsföreningar.
Sammanträden
Förbundets ordinarie årsmöte hölls den 13 februari.
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden.
Höstkonferensen
Den 10 november höll vi vår årliga höstkonferens i Tybblelundshallen.
Med 17 deltagare som representerade 11 föreningar i distriktet. Inbjudna
föreläsare var Lars Lundberg om SM-veckan 2015-Vinter och SFIF:s ordförande
Tomas Riste som berättade om senaste nytt från förbundet. Därefter diskuterades tävlingsprogrammet för 2014. Camilla Björklund presenterade planerade
utbildningar inom UC-Mellan. Dagen avslutades med en kurs i användning av
hjärtstartare.
SM-tävlingar och landslagsrepresentanter
Närke har vid SM-tävlingar för 15-åringar och upp till och med veteraner under
året vunnit 17 guldmedaljer, 11 silvermedaljer och 13 bronsmedaljer.
Rasmus Carlsson tog en bronsmedalj vid mångkampen mellan Sverige-FinlandEstland. Jiannis Smalios och Albin Lager deltog på Finnkampen i Stockholm.
Se resultaten i slutet av verksamhetsberättelsen.

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.
Idrottsprogrammet NIU-FIG
Hösten 2013 började första kullen friidrottare på Elitidrottsgymnasiet (Örebro
NIU-FIG) sitt sista år och är nu inne på sin sista termin. Örebro NIU-FIG har ökat
från 1 aktiv till 8 utspritt på 3 år. Totala antalet platser tilldelat är 12 på 3 år.
Under året har framförallt årskurs 2 och 3 fått ta del av ett samarbete med
Örebro Universitet där föreläsningar och tester har utförts vilket har varit
positivt. Universitetskopplingen hoppas vi kunna utveckla under kommande år
för att skapa en röd tråd i elevernas skolgång från gymnasiet vidare upp mot
universitetsstudier.
Glädjande nog hade vi i år det högsta antalet förstahandssökande hittills vilket
tyder på en positiv framtid. Inför hösten 2014 har 3 av 4 98:or tackat ja till sina
platser. Relativt stora kullar med duktiga 99:or och 00:or i länet gör att vi i
framtiden hoppas på att kunna fylla alla platser.
Patrik Olofsson Lado
Universitetsprojektet
Under 2013 har arbetet kring Universitetsprojektet fortsatt. Projektet leds av
Örebro läns idrottsförbund tillsammans med Örebro Universitet och innefattar
idrotterna Orientering, Friidrott och Längdskidåkning. Syftet med detta projekt är
att försöka skapa en attraktiv tränings och tävlingsmiljö i Örebroområdet för att i
förlängningen locka till sig duktiga idrottare inom dessa sporter till länet.
Regionförbundet finansierar därför detta projekt under en treårsperiod. Tomas
Hallmén och Peter Virtanen arbetar för närvarande deltid med detta projekt där
de nu gör en undersökning om vad som krävs för att skapa en god miljö för våra
elitidrottsutövare. Vår förhoppning är att vi ska starta igång projektet mer
konkret under 2014.
Patrik Tellgren representerar Närkes Friidrottsförbund i styrgruppen för projektet.
Även Friidrottsförbundets sportchef Stefan Olsson är med på ett hörn.
Patrik Tellgren
Ungdomskommittén
Närkelaget 2013 har bestått av ungdomar födda 1999 och 2000. Som sig berör
har laget tävlat i 2 mästerskap.
Vid inomhusmästerskapen i Västerås 16-17 mars svarade laget för en
kanoninsats och blev tvåa efter Stockholm.
Laget tog totalt 19 medaljer fördelade på 8 guld, 7 silver och 4 brons. Totalt i
tävlingen deltog 9 st distrikt.

Utomhusmästerskapen hade vi förmånen att ha på hemmaplan i Glanshammar
14-15 september
Även här svarade laget för en bra insats och kom trea efter Stockholm och
Uppland. Vid dessa tävlingar tog laget hela 30 individuella medaljer och 2 i
stafett. Dessutom slogs det 5 nya distriktsrekord vid tävlingarna.
Man har förutom tävlingarna haft 2 lagaktiviteter, en var i samband med DM då
man var på Allébadet i Hallsberg.
På årets sista aktivitet spelade man bowling och intog en lunch tillsammans.
Inbjudna då var även dom som är födda 2001 och som skall ingå i 2014 års
Närkelag. Allt för att stärka lagkänslan.
Löpex Långloppscup
Årets långloppscup innehöll 26 lopp vilket är ett mer än föregående år. Det nya
loppet var det tuffaste, The Run, uppför Kvarntorpshögen! Fördelningen i de
individuella loppen var nio terränglopp, två banlopp, tio stads/landsvägs lopp och
tre som gick både på väg och i terräng. Samtliga lopp från förra året var kvar.
Sex av loppen var också DM för Närke, långa och korta terrängen, 5.000m och
10.000m på bana samt halvmaraton (Norasjön runt) och Marathon (Viby
Marathon).
Sammanlagt var det 467 personer (344 män och 123 kvinnor) som gjorde 1590
starter. En ökning vad gäller personer (65 st.).
31 Olika föreningar var representerade, vilket är två minde än föregående
säsong.
Örebro AIK tog återigen hem storslam då Erik Anfält upprepade fjolårssegern,
Mikaela Kemppi var ny damsegrarinna och de blev bästa klubb för tredje året i
rad.
Till årets tävling utsågs Norasjön runt som arrangeras av IFK Nora.
Grabbhalvan
Årets lopp genomfördes under sedvanliga goda väderleksförhållanden och med
en rutinerad funktionärsstab som ställer upp år från år. 1104 löpare deltog vilket
var 24 färre än föregående år. Vi hyrde bildskärmar för resultatlistan, som gjorde
att fler fick möjlighet att se sin tid och vi slapp den trängsel, vi tidigare har haft
framför resultattavlorna.
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
Det stora antalet DM-löpare vi har haft de senare åren håller fortfarande i sig och
2013 slog vi deltagarrekord på Långa-Terrängen. Tillströmningen av unga aktiva
och långlöpare är fortfarande god till distriktets föreningar. Vi har en stark
ungdomsgrupp och flera duktiga juniorer och några seniorer som hävdar sig väl
på nationell nivå samt väldigt bra veteraner. Med dessa förutsättningar tror vi att
kommande år skall ge oss minst lika bra utdelning.
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