
 

 

Årsmelding for Friidrettsgruppen for 2013. 
 
Disse har vært med i styret for Friidrettsgruppen i 2013: 
 Sonja Skaare Esperø (leder), Harald Berge, Rune Mork og Siv Guddal Flo.  
Det har ikke vært noen møter i gruppen denne sesongen, kun telefonkontakt! 
Dette gjenspeiler litt aktiviteten i laget, bortsett fra noen deltagere som gjør seg 
positivt bemerket i sine øvelser.  
 
Det har vært trening på Hjelle hver onsdag fra Mai til September, og her har det 
vært forholdsvis godt frammøte! Asbjørn har vært trener med god hjelp av 
foreldre til aktive barn. I vinterhalvåret har det vært spensttrening i Idrettshuset 
hver tirsdag, men i år har det vært færre her, på grunn av 
konfirmasjonsforberedelse på noen av de aktuelle i denne aldersgruppen. 
 
Utviklingen med færre deltakere på friidrettsstevnene fra vårt lag fortsetter. 
 
I år ble Strynehalleikane arrangert den 9.mars, og vi har som vanlig arrangert 
den sammen med Olden IL. Den 13.februar hadde vi seriestevne i hopp uten 
tilløp. På Lund stadion har vi hatt 3 seriestevner, og det var den 29.05., 18.06. og 
21.08. 
 
Oppstryn IL har hatt deltagere på Åsen og Øvrelidleikane i Førde den 15.juni, 
Veidekkelekene på Lillehammer den 20.-23.juni. Sparebankleikane på Byrkjelo 
den 28.-30.juni, åpningsstevne i Hyen den 24.juli. De har rustet opp banen sin 
med bl.a. nytt kunststoffdekke og lysanlegg. Dette er ganske imponerende, når 
man tenker på at andre klubber sliter med rekrutteringen! Ørstaleikane var den 
24.-25.08. PEAB-leikane, Osterøy var den 31.08.-01.09. Regionsleikane for 8-12 
år på Sandane den 08.09., DM Hyen den 12.09. Og til slutt KM Byrkjelo den 
28.-29.09. 
 
På Veidekkelekene på Lillehammer vant Ingar Hjelle sin klasse (G14) med 1,70m 
i høyde. Dette er ny lagsrekord i OIL! Han ble nr. 5 i kule (4kg) med 10,15m. 
 
I PEAB-leikane vant Ingar Hjelle stav-konkurransen for (G14) med 2,52m og han 
ble nr. 2 i høyde med 1,64m og nr. 4 i kule (4kg) med 10,11m. 
 
Krinsmestere i 2013 ble Ingar med stav 2,80m og høyde 1,65m. Elise Marie Mork 
i (J15) på 800 m tiden 2,43,96 og kule (3kg) 8,50m. Benedikte Skaare Tjellaug ble 
nr. 2 i lengde (J14) med 3,81m. 
 
Vi vil takke alle foreldre og andre for godt samarbeid og god innsats! Takk også 
til Ståle Sunde for statistikkarbeidet han gjør for OIL, det kommer godt med! 
 
                                                                                  
Friidrettsgruppen i OIL 
 
 
 
 


