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I et1 er i om—At le I mi eliseii
Nest leder I ur Emne
Styremedlem Raiid I dvardseii
Styremedlem Briu Hege N ieolaysen

__________________

Styremedlem Sdje Skorve Skaipeid
Styreineilleni I laiis ( )Iav Ystheiin L }iidsetli
Klubb sekreL r (20%) Skute Emilseit
Varained 1cm Ini ii I Icitm k F ba

Reviso r I rl ng II iortli
In ger Sani nei sen A ven

Valgkoinilé liii! L I leskeslad
.101111 Nicolavsen
Biornar I leide

Sportslig utvalg Britt I leskeslad — I eder
I ore 5 und

• un I rik Ila lv orsen
John N colaysen
i\ngel ina Fougnem
Odd hjorri I liorseti

LopsIc(Icr J ol ni) nes )k h md

Stavanger Maratbon C)yvind lie. \vonne Smitli. l)aii Olav
ijeseiit Melkig

3 sjners løpet Marius I lolgersen Man i Svaiigt LII Lirik

________________

Da Iv;i Skaale

Styret har i 2016 hatt 9 nioter.

Spon si ig titv a ig li ur av holdt 6 oriiiel le Inote r.

I tillegg har komiteene sf111 har jobbet ud Stavanger Manithon og i sjoers hatt [noler.

Vi har 20 I 6 fortsatt stort lhktts pi utvikling og markedsroring k Iuhhen og vare arrangementNoe ti li oved ak er i nt 20 I 6:



• A nselielse av Iopslcdcr Ihi januar 20 I 6
• Fokus pa rekrutering. Rekrtneriiigs ansv arTig jobbet godt med delte pt bred front• Sponsor kikus. Ny sjxntsor til Stavanger maraton — styret i samarbeid med Lopsleder.• Satt opp ny struktur ph vare hankkoni i. For torbedre rente satsene.
• Jobbet in ed ju (i i Ieu n is ksteu
• I landtert flere saker og henvendelse rundt Stavanger Stad ioti iiied bane torhedri ngerog lokale.
• Felt og godt samarbeid mel loni lopsleder/koni iteene (‘g slyret.
• Samarbeidet med Su rundt drakler og sponsing.

Klubben nm johhe videre ned ny(e) drakt sponsor aklorer etter at Uniteain trakk seg.

RAPPORT FRA SPORTSLIG UTVALG 2016:

RAPPORT FRA SPORTSLIG UTVAL(;

hva Iget har i 20 I 6 hesudt av ‘lore Sutid, Tom I rik I lalvorsen, John N ieolaysen. lirittI ieskestad A ugel inn Fougner O! Oddh;orn ‘I horsen.
Kl uhhsekretær 5 igne I nm i lseii har deltatt jia cii del av motene.

Det har Til it t av ho hit 6 Fonn el le mot er. iii cii ned iciii ti teiie k oiis nI teru r liverand re rege ni ess g
LI 1cm ,ni iii otetie.

Kl u hhkhcr
Det har vært en stor okning i inediemsantallet i 20 6. og det har vært behov hr å bestille i onrelativt nive nytt kluhbtov og GORT sorte vinterjakker. KlLthhkolleksjoneli har vært populærog mange bruker (lette til trening i tillegg til konkurranser. Slyrel har i (il I har ogsa i 2016gitt god sponsing av kluhbtoyet til med lemntetie. og del er en god rekhttneeliëkt kir klubbenat vi synes godt. Det bar i tillegg blitt delt Lit fine luer og hutTuratis til alle medlemmer.

RESULTATER t:TENFOR BANE

Sesongen 20 6 thr de som hovedsakelig konkurrerer utenthr bane har vært positiv. ( jenereltser vi stor okni tg i antallet sutti deltar pa kliestreniugene. .Mmitw nye. pa alle nhier. bidrar lii
et bra treningsill iljo kir alle. l)et er ogsi gjennonigaetide at tilati ser I ralimgalig hos dcii
enkelte.
SlotsI prestasjoner er Tom Frik I lalvorsens flotte prestasjon i VM Ultratrail.
Vi hadde ogsa et) liott lellest ur ti M litiehen, der vi fikk flotte plassen nger og personligerekorder. I tillegg lortsetter Kjorg I ingen å presteie pa verdensn iva tiar hun deltar.
Vi stilte Ilere lag i I lol men kø I Istaldien, mcii nang I et en (le I av de antatt beste.

RESULTATER PÅ BANE



I mars dehok 1 I utover Fra ( iTI i NM for veleraiier i dcii nye hallen Nes Areita vie ikw Oslo.
titciverne tok nied seg 29 itiedalpei- lijetli fra NN. I’a lordagen var (lei tellesiniddag tor (III
sitte Litovere, noe som gir en sosial og koseLig nitunie pa turen.

Nordisk mesterskap lhr veteraner ble arrangert i Odense (Danmark) i jiIi. 10 deltakere fra
i’I’l deltok på dette mesterskap, og vi li kk ett tiord isk mester An nei i I lenri ksen i cl iskos.

iii lioved NM for seniorer i Bergen. sende (VIl cii utover. Ragitar Stolsmark. i Inn oppnadde
en flott I 4. plass pa 10 00Dm. med tiden 30.57,56. Veteran NM utendors ble holdt i augusL PNI odtiiii uleil ur Oslo. I :jre fra (Vil tok turen og kotikurrerte lier under flotte lhrliold,

(iii arniiigerte kastkarusel I ned I 2 kastste tier Fra tidlig vår t i sen kost i 20 I 6. Dette er ei
ia terskeli ilhud til regionens kastere og cii viktig hidragsyter tor å opprettholde interessen flir
kast.
At flere niedle,iinier i (il] Far oyne opp For tilhLldeiie som finnes og blir med på turer i (fl I
regi, blir viktig tor å oppreltholde interessen tur deltakelse ph bane. Det er kjekt å være på tur
nied (iii.

J’cleran.serje,, 2016

Igjen oppnår ( Tl gode resultater i Veteranserien for herrer. med to lag i I .d iv 19011 og
nu I igliet tur opprykk hr 3. laget. I )et er en flott prestasjon, bare Stri iidlieini I L har storre
bredde. Reidar ZapF—( i tje har hatt ei i akt i og suksess Iïill sesong, og har h dratt godt i
pLienj akten.
i or da ni ene, ble 20 I 6 en be lier ruager seson g resu I uLtIues i g. u Lei an ti kast se kfti re i.
Janiee Fl;iathe har levert solide kast resultater på norsk toppnivå gjennom hele sesongen.

UTMERKELSER

Sportslig utvalg har siden 20] 3 delt ut priser til aktive ulovere. SI) ha r diskutert og noni iiiert
cii rekke lopere hr deres innsats og resultater i 20 I 6. Det itange som fortjener heder og ære.
så valgel har ikke vært enkelt.
)e nom inerte og prisv i nnerne v il bli presentert pa Arsmote og Kiek—oIT motet.

STAVANGER MARATIION

Stavanger Marathon ble avholdt lordag 27. august i Stavanger sentrum.

Siartnuinnierutdeliiig var fra Kulttirbanken. diverse telt var inne i skolegåiden til Kongsgard
skole, og start/i nal var n eden tor Dom k irkei i.
I) nig I nei’gy var lopet s lu wed sjoii sor.
)rd turer ( ‘lirist ute Sagen I lelgo startet barnelopel



Anta) I pameidte:
• 32 km Manitluin 222
• 2 km I lalvmaraloii 991
• 10 km i seninini 58S
• l1anielop 250

I otall antall panieldt: 2050 ( r 200 fra aret For)

Vi økte antall lhrtsholdere kraftig pi haR maraton. og har nå disse hvert 10. minutt. På
niaraton hadde vi hrtsliolder tor flirste gang på tiden 4.00.
10 km— hwpa ble lagt (NU. og går na opp til ijens oIl. lhr den rei urnerer tilbake. I egrunnelsen
tor OiIi leggingeiL er at løypa slik den var. kke var trygg nok.
I A (orhold som hidro til mye ekstraarheid ar anleggsarbeid langs i —39, so,ri gjorde at ni leløypene iiiåtte Listeres, og måles opp på nytt nær opp til løpet.
Vi innfl’rte ny inellointidsnmaling. og satte ut flere tualetler i løypa. Kvaliteten i og antalllotograler / bilder ble okt niarkanE
løpet var sä heldig at de 5k k nwd to hele sider i ned lenishiadet til A I Ni S. I )istanee Runn ing.
Med el opplag j’a 300.000 ekseni plarer, og som deles lit gratis pa de leste store distanselop
rundt om kring i verden, så gir det god rek lanie både For løpet og hr regionen. Takk til l3jorn
Arild i tsland, som var lhrlåtter av artikkelen!

Stor takk og til alle de i Gi I, som stilte opp og bidro til cii vellykket dag. lii særskilt stor takk
til komiteen. Oyvind Eie og Yvonne Sinith.

3 SJOERS

2016 ble ikke et nytt rekordiir når det gjelder deltakeranlall med 2796 pameldte. Nedgangen
var på 204 deltakere.
V i fikk ikke benytte oss av I ‘oruiii I xpo dette aret. da hallen var utteid til 1’aiinlegethrettingen
I’ennisliallen ble brukt i stedet.
V i gjorde ni i idie loypeendri nger 3 steder, tor å giore dcii le enda hedie og redusere
Ilaskelia lser, skapt av puljesutriene. I 20 I 6 økte ‘ i antall pu jer Fra 1 til 7. Vi endret også
starttiden Fra kl 12 til kl Il,
Det ble satset ner pa underholdning i løypa. Vi innførte en in melloiiil idsinali ig. og hadde
leie totletler i Ioypa. Antall lhtogra tr og bilder var rekordston

I .opets ho edsponsor uleititont mange ar, Centrica, Ibrisetter støtten ogsa i 20 I 7.
En stor takk til alle Frivillige, koordinatorer, og komiteen (l:irmk I). Skaale. Maritis i lolgersen
og Marin Xv angt ti mi) For god inn sats!


