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Nya distriktsrekord 2014
Kvinnor 100m häck 13,99 Malin Eriksson, KFUM Örebro.Stockholm 21 aug
Kvinnor maraton 2.45.57 Mikaela Kemppi, Örebro AIK Frankfurt 26 okt
Nya distriktsrekord inomhus 2014
Män stav

5,15

Rasmus Carlsson, KFUM Örebro,

Sätra 1 feb

Stipendiater 2014, Lennart Ardlands fond för förtjänstfulla ungdomar:
Fanny Ernestam, KFUM Örebro och Sabina Forsberg, Glanshammars IF
SM-tävlingar och landslagsrepresentanter
Närke har vid SM-tävlingar för 15-åringar och till och med veteraner under året
vunnit 15 guldmedaljer, 14 silvermedaljer och 15 bronsmedaljer. Dessutom 2
guld och 1 silver i lagtävling terräng. I Finnkampen deltog Andreas Otterling och
vann längdhoppet, Jiannis Smalios blev 5 i spjuttävlingen. Fanny Ernestam vann
tresteg F17 i ungdomskampen.
Anslutna föreningar
Närkes Friidrottsförbund har under det gångna verksamhetsåret haft
39 medlemsföreningar.
Sammanträden
Förbundets ordinarie årsmöte hölls den 12 februari.
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden.
Höstkonferensen
Den 22 november höll vi vår årliga höstkonferens i Tybblelundshallen.
Med 25 deltagare som representerade 14 föreningar i distriktet. Dagen började
med information om trafikvaktsutbildning för evenemang. Sedan fick vi en
föreläsning i idrottsjuridik. Därefter diskuterades tävlingsprogrammet för 2015.
Efter lunch berättade SFIF:s ordförande Björn Eriksson om senaste nytt från
Svenska Friidrottsförbundet. Dagen avslutades av Börje Nordin med en kortare
genomgång av planerna inför IUSM, mars 2015 i Tybblelundshallen.
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 sammandrag deras insatser.

Idrottsprogrammet NIU-FIG
Under året 2014 har NIU-FIG Örebro växt till sig ytterligare. Det är nu 11 aktiva i
systemet spritt över tre årskurser och från tre gymnasier i Örebro kommun. Det
totala antalet platser är 12 sett över tre år. Det finns med andra ord en plats till
förfogande och vi hoppas kunna fylla platserna då det inkommit flera duktiga
sökande till hösten 2015.
Målsättningen läsåret 2015 är att fortsätta utveckla de aktivas olika idrottsliga
och mentala förmågor, förståelse och kunskap om sig själva och sin träning för
att på bästa möjliga vis kunna prestera goda resultat. I planeringen ligger även
ett träningsläger och utbyte med ett annat FIG i Sverige.
Patrik Olofsson Lado
Universitetsprojektet
Under 2014 har arbetet kring att skapa en god miljö för elitidrottsverksamhet i
länet fortsatt. Örebro Läns idrottsförbund, Regionsförbundet och Örebro
universitet och flera olika grenföreningar däribland Nerikes friidrottsförbund, är
inblandade i projektet. Förhoppningsvis kommer projektet sjösättas i början av
2016 om de ekonomiska resurserna skapas som planerat.
Patrik Tellgren
Ungdomskommittén
Under Svealandsmästerskapen 2014 visade Närkes Friidrottsföreningar att
tillväxten i länet är god.
Närkes lag placerade sig på andra plats inomhus i Karlstad en bit efter
Stockholm. ALLA ungdomar, totalt 48 aktiva, kämpade om poäng och medaljer.
Totalt 13 medaljer lyckades Närke kämpa sig till.
När det var dags för mästerskapet utomhus ville Närke visa att 2:a platsen inte
var en tillfällighet. Denna gång gick mästerskapet i Eskilstuna, och 45 aktiva
tävlade i 13 grenar under två dagar, och lyckades även denna gång ta andra
platsen efter Stockholm med god marginal. Totalt bärgades 23 medaljer.
Daniel Johansson
Löpex Långloppscup
Årets långloppscup innehöll 28 lopp vilket är två mer än föregående år. Ett av de
nya loppen var mycket tufft, Kilsbergen Trial Run. 14 km, först på väldigt
steniga, knöliga stigar med mycket hala rötter sedan uppför Storstenshöjden!
Det andra var också kuperat men på fina släta stigar och bara 5 km långt,
Annaloppet i Nora.
Fördelningen i de individuella loppen var 11 terränglopp, två banlopp, tio
stads/landsvägs lopp och tre som gick både på väg och i terräng. Därtill två
stafetter, en terräng och en med blandat underlag. Samtliga lopp från förra året
var kvar. Sju av loppen var också DM, VDM för Närke, långa och korta terrängen,
5.000m och 10.000m på bana samt Marathon (Viby Marathon) och halvmaraton
(Norasjön runt VDM och Å-stadsloppet DM).

Sammanlagt var det 492 personer (353 män och 139 kvinnor) som gjorde 2066
starter. En ökning vad gäller antal starter med 476 och 25 personer.
32 olika föreningar var representerade, vilket är en mer än föregående säsong.

Örebro AIK tog återigen hem de flesta titlarna då Mikaela Kemppi
upprepade fjolårssegern och var bästa klubb. Däremot fick de släppa titel i
herrklassen till Per Sjögren, KFUM Örebro.
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. 1077 löpare deltog vilket
var 27 färre än föregående år. Detta var det 20 loppet som förbundet ansvarade
för ,från och med nästa tar KFUM Örebro över arrangörskapet. 3 löpare har
deltagit i alla Grabbhalvanlopp, 2 av dessa belönades med en speciell medalj på
höstkonferensen, den tredje kunde tyvärr inte närvara då men får sin medalj vid
annat tillfälle, de uthålliga är: Ove Karasiak, Lars Åkerling och Bengt Carlsson.
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
I och med de framgångar vi har haft i Svealandsmästerskapen under året och de
många nya distriktsrekord av ungdomar som sattes 2014 samt de stora startfält
vi har i de tävlingar i distriktet vi arrangerar, så kan vi se fram emot en
kommande ny generation som tar junior-och seniormedaljer på hög nivå. Lägger
vi därtill våra etablerade seniorer och veteraner så har vi mycket trevligt att
förvänta oss av framtiden.
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