
 

 

 
 
 

Årsberetning 2018 
 

  
Verv Navn 
Leder  Jørn-Atle Erichsen 
Nestleder  Tor Eiane 
Styremedlem Kristine Os 
Styremedlem  Hans Olav Undseth 
Styremedlem  Silje Skorve Skarpeid 
Styremedlem – Eirin Kvadsheim 
Klubb sekretær – 20 % stilling 
Løpsleder – 100 % stilling 

Signe Emilsen 
Johannes Økland 

Varamedlem 
 

Anders Jaarvik 

Revisor Erling Hiorth 
Inger Samuelsen Aven 

Valgkomitè Britt Heskestad 
Erik Duesten 
Bror Johan Tørneng Wik 

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

Stavanger Maraton Komite  Trude Håland, Yvonne Smith og Rune 
Sævik 

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

 
 
Medlemstall i GTI Friidrett pr 31.12: 278. 69 innmeldinger i 2018. 
 
Styret har i 2018 hatt 5 møter. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Vi har i 2018 fortsatt stort fokus på utvikling og markedsføring klubben og våre arrangement. 
Noen hovedsaker fra 2018:  
 

•   Strategi for videre utvikling av klubb både sportslig og sosialt 
•   Marked og media for klubb og løp 
•   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 2018: 
 
 
Utvalget har i 2018 bestått av Tore Sund, Tom Erik Halvorsen, John Nicolaysen, Britt 
Heskestad, Grethe Ledsaak, Tore Drange og Glenn Breland. Det har blitt avholdt 7 formelle 
møter, men medlemmene konsulterer hverandre regelmessig utenom møtene ved behov. 
 
I forbindelse med GTI’s sommerfest 20 juni arrangerte SU et åpent klubbmesterskap i 
følgende øvelser: 400 m, 5000 m, kule og diskos på Stavanger stadion. 
 
 
Klubbklær  
I 2018 fikk vi inn Sandnes Sparebank som ny sponsor i tillegg til Servit. På grunn av feil på 
singletene og i størrelsene ble 2018 kolleksjonen av klubbklær en del forsinket. Det ble bestilt 
inn ekstra antall med jakker, T-skjorter og singleter, slik at medlemmer kan kjøpe det man 
mangler. Klubbklærne fås kjøpt på Lølabbet.  På høsten ble det også bestilt GORE 
vinterjakker til de medlemmene som ønsket vinterjakke.  
Styret har i GTI har også i 2018 gitt god sponsing av klubbtøyet og vinterjakker til 
medlemmene.  
 
 
 
RESULTATER UTENFOR BANE  
 
 
Det har vært nok et minnerikt år for GTI sine langdistanseløpere. Vi har vært godt 
representert og synlige i lokale, nasjonale så vel som internasjonale løp. 
Vi startet sesongen med stor deltakelse Spirit Halvmaraton, hvor både Tom Erik og Nina tok 
hver sin andreplass på halvmaraton. Totalt var GTI representert med 4 av de 10 beste på 
halvmaraton i dette løpet.  
 
Et par måneder senere stilte som alltid mange til start på Egersund halvmaraton. Her ble det 
nok en andreplass på Tom Erik som var 13 fattige sekund fra å komme under 1.10 for første 
gang. GTI var igjen representert med 4 av de 10 beste på halvmaratondistansen.  



 

 

 
I april dro flere GTI-ere til Rotterdam for å løpe maraton. Her ble det satt mange sterke tider 
og flere nye perser. Blant andre slo Kristine Os til med sterke 3.22.45 og ble med det beste 
norske kvinne i Rotterdam. 
 
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 var likevel sterke individuelle 
prestasjoner på de ulike distansene og ambisjonene for årets deltakelse bør settes høyt. Som 
alltid var det god stemning både før, under og etter løpet.  
 
Det var også i år stor oppslutning av GTI-løpere i Riska TrailRun (38k, 2000hm) med totalt 
15 registrerte utøvere. Blant kvinnene var GTI representert med 6 av de 13 beste, hvorav Elise 
tok førsteplassen og Silje endte på den sure, men likevel imponerende fjerdeplass. Av herrene 
var Hans Olav den eneste blant topp 10, men tok til gjengjeld en sterk tredjeplass.  
 
Lysefjorden Inn var sammenlagt den største klubbprestasjonen til GTI i 2018. Totalt 33 
blåkledde fullførte det 62 km lange løpet. På herresiden ble det seier og ny løyperekord til 
Tom Erik, i tillegg til tredje og fjerdeplass på Morten og Hans Olav. Blå seier ble det også på 
kvinnesiden der GTI hadde 7 av de beste 20 løperne. Et ekstra stilpoeng til treneren som fikk 
privatskyss av ambulansehelikopter tilbake til Stavanger, etter å ha løpt i mål på vanvittige 7 
timer og 38 min.  
  
Det er mange individuelle prestasjoner på vårparten som skulle vært nevnt. Blant annet 
Alexander sin råsterke 12. plass i Bergen City halvmaraton og Therese Iversen sin 5. plass i 
Skagen halvmaraton. Begge disse har hatt en utrolig utvikling i 2018 og ligger an til å heve 
seg høyt på resultatlistene fremover. Årets individuelle prestasjon stod likevel Tom Erik for i 
det han løp inn til 14. plass i VM terrengultra. Delegasjonen fra Stavanger inkluderte John og 
Jørn Atle, og med tiden 9.20.50 ble Tom Erik best av de norske i Spania.  
 
I august stod Stavanger maraton for tur og her ble det igjen mange gode prestasjoner. Størst 
av alle var likevel den evigunge Bjørg Hagen, som satte ny norsk aldersrekord på 5 km. Med 
tiden 24.26 smadret hun den gamle rekorden med 2 minutter og 32 sekund. Snakk om 
inspirerende idrettsutøver! 
 
Årets fellestur gikk i år til Køln og her hadde GTI deltakere på både hel- og halvmaraton. I 
sterk vind var det mange som gjorde gode prestasjoner. Verdt å merke seg er Kay som endte 
på en 26 plass av 153 i sin klasse, og forbedret egen bestetid med 31 minutter på fire måneder. 
Imponerende er også treneren sitt resultat som holdt til 2 plass av 909 i sin klasse. 
 
Løpsåret 2018 ble avsluttet med stil da 3-sjøersløpet var vertskap for NM i halvmaraton. Det 
var over 70 løpere fra GTI som stilte til start og det endte med flere klasseseire. Blant andre 
var Nina sin klasseseier på 1.29.16 årets 7. beste tid på halvmaraton i aldersklassen 45-49. 
Drøyt 2 minutter bak kom en av våre nye løpere, Hannah Kate Hoddy, i mål til sølvmedalje i 
sin klasse og viste med det stort potensiale som blir spennende å følge videre i 2019.   
Løpsleder Johannes kan si seg svært fornøyd med gjennomføringen av nok et velorganisert 
arrangement. 
 
Resultatene fra 2018 gjør at forventningene for neste årets sesong settes høytJ  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
RESULTATER PÅ BANE   
   
NM innendørs gikk I år I Grimstad. GTI deltok med 3 kvinner og 5 menn som forsynte seg 
godt av medaljer. Totalt 10 gull, 4 sølv og 6 bronse. 
Under EM innendørs i Madrid deltok Janice Flaathe, Tor Eiane og Herman Henriksen. 
Veteran NM utendørs ble arrangert 24.-26. august i Stjørdal i Trøndelag. GTI stilte med 2 
kvinner, 
Janice Flaathe og Kate Alnes og 2 menn, Johan Løland og Olav Hagland. Etter tre 
øvelsesdager reiste  
GTI`s utøvere hjem med 12 gull, 6 sølv og 4 bronse. Imponerende! 
Kate Alnes deltok i NM i 4.kamp i Ålesund hvor hun tok gull mens Janice Flaathe deltok i 
NM kastfemkamp på Modum hvor hun tok gull. 
VM i september i Malaga deltok Janice Flaathe, Rasmus Pedersen og Tore Drange mens Kate 
Alnes, Janice Flaathe, og Johan Løland deltok i Nordisk i Borås i Sverige. 
GTI fortsetter å arrangere den populære kastkarusellen med 12 kast-stevner fra tidlig vår til 
sen høst i 2018. Dette er et tilbud til regionens kastere og en viktig bidragsyter for å 
opprettholde interessen for kast. 
 
 
Veteranserien 2016  
 
Igjen oppnår GTI gode resultater i Veteranserien med to lag i 1.divisjon for menn. Trass i 
gode resultater 
lykkes det heller ikke i 2018 å gå helt til topps. 
For 5.året 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 15.plass. 3.laget gjorde det også bra i 
3.divisjon med 15.plass. 
Reidar Zapf-Gilje har hatt igjen en aktiv og suksessfull sesong og er en sterk bidragsyter til 
vårt 1.lag. 
For damene ble sluttresultatet for 2018 sesongen en plass ned fra sesongen 2017. GTI`s 1.lag 
ble nummer 4 i 1.divisjon og 2. laget ble nr.7 i 2.divisjon. 
Store bidragsytere på 1.laget er kasteren Janice Flaathe og løperen Bjørg Hagen. 
Flere av våre baneutøvere har satt utall kretsrekorder i sine klasser og norgesrekorder. 
 
 
 
UTMERKELSER 
 
Det mange som fortjener heder og ære for sin innsats i 2018. De nominerte og prisvinnerne vil 
bli presentert på Kick-off møtet rett etter Årsmøtet. 
 
 
 



 

 

 
STAVANGER MARATHON  
 
Stavanger Marathon ble avholdt lørdag 25. 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 var hovedsponsor.  
 
Antall påmeldte: 

•   42 km Marathon          230 (+28)  
•   21 km Halvmaraton         743 (-23)  
•   5 km                  358 (-152; 10 km året før)  
•   Barneløp              202 (-54)  

Totalt antall påmeldt:  1381 (- 201 fra året før) 
 
Vi arrangerte maraton i ny trasé. Her løper man i naturskjønne omgivelser, og rundt 
halvparten av distansen er på grus. I 2019 arrangerer vi NM på distansen. 
 
I stedet for 10 km opp til Tjensvoll, som hadde hatt en markant nedgang året før, innførte vi 
en 5 km i den gamle 10 km-traséen i sentrum. Det viste seg dessverre å være liten interesse 
for å være med her. Svært gledelig var det at Ørjan Grønnevig løp inn til norsk årsbeste, og at 
Bjørg Hagen gjorde et kanonløp. 
 
Stor takk og til alle de i GTI, som stilte opp og bidro til en vellykket dag. Vi har blitt gode på 
å skape en god stemning, både i løypa og i mål.  Nok En særskilt stor takk til 
komitémedlemmene Trude Håland, Yvonne Smith og Rune Sævik, og koordinatorene Dan-
Olav Tjessem Meling, Trine Midthassel og Bodil Hauge Økland. 
 
 
 
 
 
3 SJØERS 
 
Årets løp ble avholdt lørdag 3 november på Tjensvoll. Det var 2746 påmeldte løpere, en 
økning i antall deltakere på 519 løpere. Det er kun i 2015 at vi har hatt flere fullførende 
deltakere.  
At vi arrangerte NM i halvmaraton medførte nok en del ekstra medvind og interesse. Det var 
svært stor interesse blant media i å dekke løpet. Selve løpet ble etterhvert preget av sterk vind, 
noe som naturlig nok gikk utover tidene. Vi hadde seiersseremoni for alle medaljevinnerne 
under NM, noe som ble satt pris på.  
Spirit Energy er fortsatt løpets trofaste og solide hovedsponsor. 
 
En stor takk til alle frivillige, koordinatorer, og komitémedlemmene Martin Svangtun, Anja 
Kristin Lindanger, Ole Christian Willumsen og Kalle Mæland for super innsats! En stor takk 
også til koordinatorene Alain Fassotte, Trine Midthassel, Dan-Olav Tjessem Meling og Bodil 
Hauge Økland. 
 


