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VEDLEGG 1 ÅRSMØTE GTI FRIIDRETTSKLUBB 
 

 
 
 
 

Årsberetning 2017 
 

  
Verv Navn 
Leder  Jørn-Atle Erichsen 
Nestleder  Tor Eiane 
Styremedlem Randi Edvardsen 
Styremedlem  Hans Olav Undseth 
Styremedlem  Silje Skorpeid 
Styremedlem – Britt Hege Nicolaisen 
Klubb sekretær – 20 % stilling 
Løpsleder – 100 % stilling 

Signe Emilsen 
Johannes Økland 

Varamedlem 
 

Silje Syvertsen 

Revisor Erling Hiorth 
Inger Samuelsen Aven 

Valgkomitè Britt Heskestad 
Elin  
Bjørnar Heide 

Sportslig utvalg Britt Heskestad - Leder 
Tore Sund  
Tom Erik Halvorsen 
John Nicolaysen 
Angelina Fougner  
Tore Drange 
Glenn Breland 
  

Stavanger Maraton Komite Øyvind Eie, Yvonne Smith, Rune Sævik og 
Trude Håland 

3 Sjøers komite Martin Svangtun, Anja Kristin Lindanger og 
Kalle Mæland 

 
 
Styret har i 2017 hatt 5 møter. 
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Vi har i 2015fortsatt stort fokus på utvikling og markedsføring klubben og våre arrangement. 
Noen hovedsaker fra 2017:  
 

• Rekrutering – sterk medlemsvekst i klubben.  
• Fokus på lav terskel tilbud til alle – Folke Helse. 
• Utvikling av våre løp sammen med Løpsleder. 
• Fulgt opp saker mot kommunen og idrettskrets/råd 
• Jobber mot nye sponsorer og samarbeidsparter 

 
 
 
 
RAPPORT FRA SPORTSLIG UTVALG 2017: 
 
 
Utvalget har i 2017 bestått av Tore Sund, Tom Erik Halvorsen, John Nicolaysen, Britt 
Heskestad, Angelina Fougner, Tore Drange og Oddbjørn Thorsen/ Glenn Breland. Glenn 
Breland tok over etter Oddbjørn Thorsen da sistnevnte flyttet til Oslo pga jobb.  
Det har blitt avholdt 9 formelle møter, men medlemmene konsulterer hverandre regelmessig 
utenom møtene ved behov. 
 
 
Klubbklær  
I 2017 fikk vi inn Servit som ny sponsor da Uniteam gikk ut. I tillegg til vanlig bestilling av 
klubbtøy, ble det på vårparten bestilt 260 T-skjorter slik at alle gamle og nye medlemmer 
skulle få en T-skjorte av klubben. På høsten ble det også bestilt svarte GORE vinterjakker. 
Styret har i GTI har også i 2017 gitt god sponsing av klubbtøyet til medlemmene.  
 
 
 
RESULTATER UTENFOR BANE  
 
Det har vært nok et minnerikt år for GTI’s langdistanseløpere sett med sportslige øyne. Vi har 
vært godt representert og synlige i lokale, nasjonale så vel som internasjonale løp. 
Vi startet sesongen med stor deltakelse i de lokale løpene Egersund Halvmaraton og Spirit 
Halvmaraton, hvor Bjørg Hagen imponerte på 10km med tiden 52.02 i klassen K75-80.  
Ragnar Stølsmark imponerte på halvmaraton i den Haag med tiden 1:08.59, som er registrert 
den 14. beste halvmaraton-tiden i Norge i 2017. 
I Barcelona ble det satt flere personlige rekorder med Erlend Aano’s 2.34 som årets raskeste 
maratonresultat på herresiden. Eirik Skaale imponerte også med ny pers på 2.46.  
I mai gjorde våre to herrelag og ett kvinnelag flotte figurer på Holmenkollstafetten, selv om 
ingen nådde det kanskje litt ambisiøse målet om opprykk.  
Det flotte nyetablerte terrengløpet Riska TrailRun (38k, 2000hm), ble en suksess hvor GTI tok 
1. og 2. plass i dameklassen i tillegg til 1. og 3. på herresiden.  
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Ørjan Ravndal sto for en av klubbens kraftprestasjoner ved å vinne det lokale ultraløpet 
Lysefjorden Inn på suveren ny rekordtid, 5.50. Vi fikk også en kvinnelig vinner fra GTI, Elise 
Hay Opsahl med ny sterk pers på 7.16.  
10. juni forbedret Tom Erik Halvorsen fjorårets resultat med en gledelig 18.plass i VM i 
ultratrail i Badia Prataglia, Italia. Et stolt øyeblikk med trener John Nicolaysen tilstede som 
support og altmuligmann.  
Sommeren bød på flere sterke klubbresultater, blant annet Elise sitt sterke fjelløp Buff Epic 
Trail Maraton i skyrunner serien hvor hun tok en råsterk 6.plass, etter tidligere på sommeren 
ha vunnet Flørlitrappene Opp på ny løyperekord. I sistnevnte løp tok også Hans Olav 
Ystheim Undseth en sterk 2.plass foran GTI løper Morten Vistnes.  
Erlends knusende seier på hjemmebane i Stavanger Maraton med 2.36 var også et meget 
sterkt resultat.  
I Sveriges største ultratrail, Ultravasan, var en djerv jentegjeng fra klubben som forsvarte vår 
ære på en ypperlig måte. Kanskje mest imponerende Eline Øydvins sterke løp på 45km, trygt 
ledsaget av Britt-Hege Nicolaysen. Selvsagt må også Anja Lindangers sterke 8. plass på 90 
km, med fall, og Yvonne Smiths flotte 8. plass på 45 km nevnes her.  
I september tok Tom Erik et etterlengtet NM-gull i ultratrail under løpet Telemarks Tøffaste, 
81km/3000hm. Prestasjonen ble hedret med mottakelse på Ledaal hos ordføreren 1/1-18. 
Flere løpere gjorde gode løp i Amsterdam Marathon i oktober, men sterk varme og vind 
gjorde det vanskelig å sette ned personlige rekorder.  
Oktober inneholdt også det nystartede løpet Prekestolen Maraton, hvor GTI viste godt igjen 
med mange løpere og seier samt tredjeplass på herresiden.  
Inger Elisabeth Mæland ble med sitt sub-3.00 løp i Berlin årets raskeste kvinne på maraton i 
klubben. 3-sjøersløpet ble en folkefest med mange gode løp fra GTI, selv om ingen nådde helt 
opp på pallen. 
2017 resultatene gjør at forventningene for neste sesong settes høytJ  
 
 
 
RESULTATER PÅ BANE   
   
I mars deltok 6 utøvere fra GTI i NM for veteraner i den nye hallen Nes Arena utenfor 
Lillestrøm. Utøverne tok med seg 15 medaljer hjem fra NM, fordelt på 9 gull, 5 sølv og 1 
bronse. Suverent beste resultater sto Bjørg Hagen for, med innendørs norgesrekorder både på 
800 m og 1500 m, med henholdsvis 3.19.16 og 6.47.56. Resultatene er helt i verdenstoppen i 
klassen 75-79.  
I midten av juni ble det arrangert utendørs NM i mangekamp for veteraner, hvor Kate Alnes 
og Reidar Zapf-Gilje ble norgesmestre.  
Veteran NM utendørs ble arrangert 23-25 juni i Knarvik, nord for Bergen. GTI stilte med 8 
utøvere, som hentet hjem 29 medaljer, fordelt på 14 gull, 9 sølv og 6 bronse.  
GTI sin eldste aktive løper Andor Sandsmark, 83 år deltok på 200 m, 400 m og 800 m. 
Under EM i Århus deltok Tore Drange, Janice Flaathe og Rasmus Pedersen, mens Tor Eiane 
og Rasmus deltok i Nordisk i Huddinge i Sverige. 
 
GTI fortsatte med å arrangere den populære kastkarusellen, med 12 kast-stevner fra tidlig vår 
til sen høst i 2017. Dette er et lavterskeltilbud til regionens kastere og en viktig bidragsyter for 
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å opprettholde interessen for kast, og ikke minst sanke poeng til Veteranserien, og å legge 
grunnlaget for en solid medaljehøst 
 
 
Veteranserien 2016  
 
Igjen oppnår GTI gode resultater i Veteranserien, med to lag i 1.divisjon for menn. Trass i 
beste resultater noen gang, lykkes det heller ikke i 2017 å gå helt til topps.  
For 4. år på rad ble 1. laget nr. 2 i 1. divisjon bak Tønsberg FIK, men bredden illustreres godt 
av at 2. laget fremdeles holder seg i 1. divisjon med klar margin.  3. laget gjorde det også bra i 
3. divisjon. Det er en flott prestasjon, bare Tønsberg FIK og Strindheim IL har større bredde. 
Reidar har hatt en ny aktiv og suksessfull sesong, og har bidratt godt i poengjakten for 1. 
laget. 
For damene ble 2017 en meget god sesong resultatmessig, spesielt kastsektoren, anført av 
Janice, 1. laget endte til slutt på 3. plass. Foruten toppresultatene fra Bjørg på 
mellomdistansene, gjorde Inger Elisabeth Mæland solide løp på de lange distansene.  
Janice har levert solide kast- resultater på norsk toppnivå gjennom hele sesongen, med et 
sleggekast på 34.02 som det beste.  
 
Det må også nevnes at våre utøvere har satt et utall kretsrekorder i sine årsklasser. 
 
 
 
UTMERKELSER 
 
Det mange som fortjener heder og ære for sin innsats i 2017. De nominerte og prisvinnerne vil 
bli presentert på Kick-off møtet rett etter Årsmøtet. 
 
 
 
STAVANGER MARATHON  
 
Stavanger Marathon ble avholdt lørdag 26. august i Stavanger sentrum. Startnummerutdeling 
var fra Torgterrassen, diverse telt var inne i skolegården til Kongsgård skole, og start/mål var 
på øvre del av Torget. Faroe Petroleum kom inn som ny hovedsponsor.  
 
Antall påmeldte: 

• 42 km Marathon          202 
• 21 km Halvmaraton         766 
• 10 km                  358 
• Barneløp              256 

Totalt antall påmeldt:         1582 (- 450 fra året før) 
 
På maraton utvidet vi antall fartsholdere med tidene 3:00, 4:30 og 5:00, i tillegg til 4:00. 
Deltakelsen gikk ned med 20 deltakere. Vi har bestemt oss for å legge om løypa, slik at den i 
2018 består av Stavanger Halvmaraton og 3-Sjøersløpet. Denne løypa blir unik med tanke på 
variasjon. Halvparten av traséen vil være på grus. 



 Årsmelding 2017 GTI Friidrett 
Side 5 av 6 

 

 
Halvmaraton gikk tilbake med 225 deltakere. Her ble det satt ny løyperekord. Ebrahim 
Abdulazis løp på sterke 1:07:52. 
 
10 km opp til Tjensvoll, ble arrangert for andre gang. Nedgangen i løpere var hele 230 
deltakere. Vår forståelse av årsaken til nedgangen, er at traséen ikke er attraktiv nok, da tid er 
viktig på distansen, og man har mange høydemeter i starten, som vanskeliggjør gode tider. Vi 
går derfor tilbake til sentrums traséen, men løper denne bare en runde, slik at ny distanse blir 
5 km. Vi tror løpet blir attraktivt for barn/ungdom, foreldre som vil løpe med sine barn og for 
kvinner i alle aldre. Men vi må nok regne med at vi må bruke et par år på å introdusere 
distansen. 
 
Arrangementet ble avviklet uten store avvik. Det ble innført toaletter på alle drikkestasjoner 
og bra med heiing på løperne av løypevakter og de som stod på drikkestasjonene. Stavanger 
Fotoklubb gjorde også i år en super jobb med bilder. 
 
Stor takk og til alle de i GTI, som stilte opp og bidro til en vellykket dag. En særskilt stor takk 
til komitémedlemmene Øyvind Eie, Yvonne Smith og Rune Sævik. Trude Håland ble også 
innlemmet i komitéen i løpet av fjoråret. 
 
 
 
3 SJØERS 
 
Årets løp ble avholdt lørdag 4 november på Tjensvoll. Det var 2227 påmeldte løpere, en 
nedgang i antall deltakere på 569 løpere. Men vi kunne nok vært 300 flere, da taket på 
deltakere viste seg å være satt for lavt. Interessen for løpet etter at det var utsolgt, var enorm. 
Samtidig ga dette oss førstesiden i Stavanger Aftenblad, og svært positiv omtale. 
 
Vi var tilbake i Forum Expo, noe som hevet kvaliteten på arrangementet kraftig fra året før. 
Vi kjørte startene hvert andre minutt i stedet for hvert femte. Det viste seg at gjerdene ikke 
kunne åpnes fra sida, så løperne hadde derfor vanskelig å komme inn i riktig pulje. Utenom 
det var det svært god stemning i løypa og i Forum Expo. Påmeldingen for årets løp har vært 
svært god og vi ser fram til å arrangere NM i halvmaraton i 2018.  
 
Gledelig var det at Skjalg klarte å vinne både kvinne- og herreklassen. Og i kvinneklassen var 
nivået høyere enn noen gang før.  
Spirit Energy (tidligere Centrica), er løpets hovedsponsor. Det var bare de to første årene hvor 
de ikke var det.  
 
En stor takk til alle frivillige, koordinatorer, og komitémedlemmene Martin Svangtun, Anja 
Kristin Lindanger og Kalle Mæland for super innsats! 
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