Årsberetning
Sortland Friidrettsklubb
2015
Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben. Styrets arbeid og eventuelle
undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på
aktivitet og økonomisk status i klubben.

Styrets sammensetning
Leder:
Økonomiansvarlig:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

ingen
Theresa Oxem
Solbjørg Solheim
Bent Risjord
Steinar Jørgensen
Ivar Steiro

Utøverrepresentant:
Trenerrepresentanter:

Øystein Evjen
Johnny Evjen (hovedtrener)
Lena Darén

Styrets arbeid
Styremøter
På forrige årsmøte hadde valgkomiteen ingen kandidater til ledervervet, og ingen av de
øvrige valgte medlemmene ønsket heller å ta på seg ansvaret. Styret fikk i oppgave å
konstituere seg selv, men uten leder ble dette vanskelig. For neste periode er det ønskelig at
klubben får et fullverdig styre, med avklarte arbeidsoppgaver.
Det har vært gjennomført fire styremøter.
Det er viktig å presisere at driften av klubben likevel har fungert tilfredsstillende, både med
hensyn til deltakelse i konkurranser/stevner, egne arrangementer, både av sportslig og sosial
art.

Aktivitet
Arrangementer
Sortlandsmesterskapet vokser fortsatt sakte med sikkert, både i antall deltakere (96 stk) og i
antall starter. Etter hvert har vi utvidet til 2 dagers stevne, med både stafetter og
mangekamp. I 2015 tok vi for første gang i bruk nytt tidtakersystem, og friidrettens eget
resultatsystem FriRes. Det har også vært avviklet noen få aproberte konkurranser under
vårsesongen.
Nytt av året var treningsleiren i Albir i Spania som virkelig var en vitamininnsprøytning for
motivasjon, samhold og treningsglede. Treningsprogrammet var svært variert med alt fra

fjellturer til aerobic og go-cart. 29 stykker fra SFIK med smått og stort valgte å ta turen til
Albir.
Første helga i oktober tok hele 34 stykker turen til
Skogsøya for teambuilding og treningsleier. Etter
hinderløype, brukskasseklatring, fjelltur med mer
var det mange fornøyde foreldre og utøvere som
tok hurtigbåten hjem søndag ettermiddag.
Høsten ble hektisk med Julebowling for mellom- og
ungdomsgruppa, ”DNB – artig med friidrett” og
”Mesternes Mester” i samarbeid med ski og alpint.

Utenbysstevner
Klubben deltar fortsatt på de mest tradisjonsrike stevnene i Nord-Norge; Tromsø Indoor,
åpningsstevnet i Finnfjordbotn, Narvik-lekene, Festspillekene i Harstad og Sparebank1lekene i Bodø.
For første gang på flere år klarte klubben å stille
lag under Hålogalandsstafetten i Harstad, hvor
jentene til Sortland FIK løp inn til en fabelaktig 2.
Plass, kun et par tideler bak IK Hind.
Fem av ungdomsutøverne deltok på Bendit-lekene
i Stjørdal; Andrine Jørgensen, Tirill Bjørneberg,
Runar Steinsvik Evjen, Mats Vagle og Trym SteiroDarèn. Utøverne fra Sortland bidro sterkt til at
Nordland kunne innkassere en historisk 2. plass i
konkurransen.
Klubben har i år hatt deltakere i følgende
mesterskap: NNM-innendørs i Tromsø, utendørs
NNM i Narvik, , Tyrvinglekene i Drammen, og UM
utendørs på Lillestrøm.
Av de eldste utøverne må vi trekke frem Øystein
Evjen(G 16), som i 2015 tok to sølvmedaljer under
UM utendørs på Lillestrøm. Med 14,76 på 100m

hekk og 41,43 på 300m hekk er han nest best i sin årsklasse i både kort- og langhekk.
Treningstilbud
Ungdomsgruppa og mellomgruppa hatt tilbud om organisert trening 4 dager i uka. De yngste
utøverne trener kun en fast dag i uka. Klubben har i utgangspunktet godt med
trenerkapasitet, med Johnny Evjen, Lena Darèn, Børre Stranda, Ketil Pettersen, Maria
Berntsen, Ivar Steiro, Carina Bergmann og Andreas Vassbotn.
Dugnader
Det har vært gjennomført dugnadsarbeid på mange fronter i klubben, ikke minst på
Idrettsparken. Speakerbua har gjennomgått en betydelig oppgradering, med nye viduer i
front, delvis ny borkledning og diverse malerarbeider. Klubben føler ansvar for
Idrettsparken, og vi håper at baneeier legger merke til alt arbeidet vi legger ned for alle som
benytter bananen.
Tidlig på året tegnet Michael Soleheim og Synne Nordgård Meløe utkast til ny klubbdrakt.
Resultatet ble kjempebra, og Trimtex rakk akkurat å kle opp klubben før sesongstart i mai.
Takk til Lise Finden og Theresa Oxem som holdt tråen i en heller avansert levering..
Klubben gjennomførte flere formålsrettede dugnader i 2015. Varetelling ble gjennomført
både på Rema 1000 og senere også for RIMI på Nattland.
Renathe Pedersen og Hege Mikalsen avviklet fruktlotteriet til 20 i stil. Mellom 40 og 50
kurver ble loddet ut først i desember.
Søppelrydding for Sortland kommune ble som vanlig gjort på dugnad i mai.

SFIK representert i øvrige organisasjoner
Ivar Steiro har siden mai 2015 fungert som leder i Nordland Friidrettskrets
Johnny Evjen er varamedlem i Nordland Friidrettskrets.
Eirin Holand Angell er styremedlem i Sortland Idrettsråd

Økonomi
Årsregnskapet
Regnskapsåret 2015 endte med et underskudd på 52.526,-, sammenlignet med et
overskudd i 2014 på 77.272,-. Årets underskudd skyldes at klubben valgte å investere i nytt
tidtakeranlegg, som i sin helhet er kostnadsført. Denne investeringen alene utgjorde mellom

170.000,- og 180.000,-. Klubben vil ha glede av anlegget i mange år fremover, det gamle
tidtakersystemet har vært i drift siden banen ble bygget i 1988.
Balansen pr 31.desember 2015 nedsummeres til NOK 142.430,-, mot NOK 194.956,- året før.
Se årsregnskap for ytterligere informasjon

Medlemstall
Følgende oversikt ligger til grunn ved idrettsregistreringen:
År
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

6-12år
32
28
27
33
41
67
27

13-19år
19
21
20
20
15
6
13

20-25år
1
1
1
0
0
1
0

26år-opp
11
11
23
11
13
24
12

Sum
62
61
71
64
69
98
52

