
 
 

ÅRSMELDING FRIIDRETT 2015 
 

Styret i friidrettsavdelinga har i 2015 hatt følgende sammensetning:  
Tor Jarle Bolme (leder), Jan Romundstad, Ola Andreas Skjermo, Bente Svinsås 
og Kjetil Fagerholt. 
Oppmann senior/junior: Tor Jarle Bolme  
Oppmann yngres: Ola Andreas Skjermo 
 
AKTIVITET 
69 (64 i 2014) seniorer og juniorer har deltatt i konkurranser denne sesongen. Til 
sammen har disse gjennomført 564 (549) starter.  
 
Blant de under 18 år er det 254 (249) starter fordelt på 78 (73) deltakere.  
 
STAFETTER 
St.Olavsloppet er sesongens høydepunkt både for topp og bredde. Totalt stilte vi 
med 119 løpere fordelt på 4 lag som løp de 335,2 km fra Trondheim til 
Østersund. 
 
Lag 1 ble nr 2 og lag 2 nr 8 av 34 lag i Åpen klubbklasse. Lag 3 ble nr 67 av 123 
lag i Åpen klassen. Etter ett års opphold klarte vi å stille et rent damelag igjen. 
Damelaget ble nr 7 av 9 lag i Dameklassen. Vi er en av to klubber som stiller 
med 4 lag. 
 
Vi vil takke alle sjåfører og annet støtteapparat som bidrar til å gjøre St 
Olavsloppet til årets sportslige og sosiale happening. Vi var f eks 61 personer 
som var samlet til middag etter innkomst i Østersund, og foran siste løpsdag var 
73 personer med på klubbens overnattingsopplegg i Åre.  
 
Holmenkollstafetten er verdens største gatestafett med 3.291 lag (x 15 etapper) 
og en deltagelse i eliteklassen er svært prestisjefull. I vår 32. stafett på rad, derav 
for 19. gang i eliteklassen, ble det en fin 11. plass. De 16 beste lagene berger 
plassen i eliteklassen.   
 
BANESTEVNER 
Helge Langen startet med løping i en alder av 22 år. Etter 8 sesonger med 
konstant framgang, kom tilbakegangen denne sesongen. Likevel var han vår 
klart beste baneløper med tidene 1,59,91 (800m), 4,02,75 (1.500m), 8,44,01 



(3.000m) og 31,40,23 (10.000m). Totalt deltok han i 16 baneløp denne 
sesongen. 
 
Totalt hadde vi 45 resultater på bane i år, mot 42 i fjor. 
 
LØP UTENFOR BANE 
Også i år har vi gjort oss sterkt gjeldende i flere av mosjonsløpene i regionen. Vi 
har både toppresultater og bredde (374 starter mot 355 i fjor). Vi har i år hatt 20 
(!) forskjellige løpere som har tatt klasseseire. I alt tok våre løpere 56 klasseseire 
denne sesongen, derav 17 totalseire. 
 
Helge Langen har notert seg for de beste tidene i gateløp, 15,33 på 5 km og 
31,53 på 10 km. Best på halvmaraton, Jon Arne Gaundal, med 1,12,37. 
 
Vi har flere sterke veteranløpere som er blant de 10 beste på Norgesstatistikken, 
spesielt Terje Olsen som er av landets beste i sin klasse.  
40-44 år 5 km Arnt Inge Nilsen 16,38 8. pl 

« 10 km  Henrik Grøseth 33,20 6. pl 
45-49 år 5 km Trygve Reitan 16,51 6. pl 
50-54 år 5 km Terje Olsen 16,16 2. pl 

« 10 km Terje Olsen 33,29 3. pl 
« 10 km Bjørn Vonheim 35,49 7. pl 
« Halvmaraton Terje Olsen 1,14,59 2. pl 
« Halvmaraton Bjørn Vonheim 1,20,34 8. pl 

 
YNGRES 
78 (73) utøvere under 18 år har i deltatt i konkurranser. Disse har vært med i 254 
(249) starter.  
 
Det er seks utøvere som har utmerket seg med svært aktiv konkurrering. Det er 
Steinar Bøe (23 starter), Mathilde (20) og Mali Eidnes Bakken (18), Sigurd 
Fagerholt (18), Jørgen Halgunset (15) og Mali Røen Skjermo (13). 
 
Mathilde og Sigurd har representert Sør-Trøndelag i Bendit-lekene, en 
kretskamp mellom 7 kretser.  
 
24 (27) under 18 år deltok i St.Olavsloppet.  
 
EGNE ARRANGEMENT 
Bortsett fra klubbmesterskapet i terrengløp, som ble «værrammet», har alle våre 
øvrige arrangement vist en fin økning i deltagelse. 
Trollheimsløpet ble arrangert 7/6. Totalt 163 (140) deltok, fordelt på 93 (72) i 
trimklassen og 93 (67) i konkurranseklassene.  



Lina Roindt ble arrangert 13/9. 284 (271) fordelt på 257 (247) i trimklassen og 
27 (24) i konkurranseklassene. 34,8% av elevene, fra 5. til 10. klasse deltok i 
den innlagte skolecupen. 10. klasse vant cupen med ei oppslutning på 48,4%.  
 
Klubbmesterskapet i terrengløp ble arrangert 28/8 ved Tjønna. Etter flere år med 
finvær, ble det i år noe rufset vær, noe som virket inn både på deltagelsen og på 
publikumsoppslutning. 45 løpere, mens i fjor deltok 71 som var deltakerrekord. 
 
Klubbmesterskapet i trekamp har i mange år blitt avholdt på Øye Stadion. Ny 
tidsregning, 30.09. ble Rindalshallen tatt i bruk til friidrett. 20 (9) deltagere i 
alderen 8-14 år deltok. 
 
Rindal Løpskarusell, ble arrangert for tredje gang med stor suksess. 93 (80) 
deltok i et eller flere løp fra Torshall, rundt Tjønna eller fra Skogsletta. 
 
IDRETTSMERKEPRØVER 
4 klarte idrettsmerket i år, samme som i fjor. Lisbet Stenbro har klart 
idrettsmerket 50 (!) ganger, er derved kvalifisert til «50-års merke med NIF 
diplom» 
 
RESULTATOPPSUMMERING 
Komplett resultatoppsummering vil bli lagt ut på våre hjemmesider. 
 
SLUTNING 
Til slutt vil vi takke for god hjelp og støtte gjennom sesongen. Spesielt til alle 
komiteene som har møtt opp ved arrangementene. Takk til alle små og store 
samarbeidspartnere, og spesielt våre hovedsponsorer Rindal Sparebank, 
Rindalslist AS, Svorka Energi AS, Amfi og Rindal Kommune. 
 
For friidrettsstyret 
Tor Jarle Bolme 
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