
 

 

 

 

ÅRSMELDING FOR FRIIDRETTSGRUPPEN ÅRET 2014 
 

Disse har vært med i styret for friidrettsgruppen i 2014: 
Sonja Skaare Esperø (leder), Harald Berge, Rune Mork og Siv Guddal Flo.  
Aktiviteten i friidretten har vært laber, men med unntak av noen lyspunkt.  
 
Det har vært trening på Hjelle en gang i uken fra mai til september. Det var svært 
vanskelig å få noen til å stille som trenere for gruppen i år. Asbjørn sa seg villig til å 
ta annenhver uke, men da fikk vi problem med de resterende. Ingar hjalp til, men 
det var ingen drømme-situasjon, når han selv skal trene. Foreldrene stilte opp som 
hjelpetrenere som alltid, og det er kjempeflott! I vinterhalvåret har det vært 
spenst-og styrketrening en gang i uken i Idrettshuset. Det var dårlig frammøte, 
men det er mye som kolliderer med diverse treninger i Stryn.  
 
Stevner som vi har arrangert i 2014 er:  
11. februar: seriestevne i hopp uten tilløp og seriestevner på Lund stadion: 28. mai, 
18. juni, og 20. august. Strynehalleikane arrangerte vi sammen med Olden IL den 8. 
mars. 
 
Den 15.juni var det Honndalsleikane, og her kommer noen resultat derifra. 
Olivia Vollsnes Wemby (J11): Nr.2  600m  2.08.78, nr.2 lengde 3,77, nr.2 liten 
ball(150g) 38,89. 
Selma Flo-Munch (J13): Nr.1  60m 8,80, nr.1 lengde 4,35, nr.1 spyd(400g) 27,54 
Kaisa Vollsnes Wemby (J13): Nr.1  600m  1,58,81, nr. 3 kule (2kg) 7,47, nr.3 
lengde 3,98, nr.2 spyd (400g) 25,77 
Eskil Sørum Olsen (G12): Nr.2  60m 9,26 , nr.3 lengde 3,80, nr.3 liten ball (150g) 
34,24 
Rasmus Skaare Tjellaug (G13): Nr.1 kule (3kg) 8,05 
 
På Veidekkelekene på Lillehammer den 21. og 22. juni vant Ingar Hjelle (G15) med 
1,70 i høyde og ble nr.2 i stav med 2,80 og nr.2 i kule(4kg) med 10,69. 
 
Sparebankleikane på Byrkjelo den 3.,4. og 5. juli var det flere deltagere fra 
Oppstryn som gjorde det ganske bra. 
Eskil Sørum Olsen (G12): Nr.1 høyde 1,23 nr.2 600m  2.04.80, nr.3 60m  9,60 og 
nr. 3  
lengde 4,o 
Ingar Hjelle (G15): nr.1 høyde 1,76, nr.1 stav 2,80, nr.3 diskos (1kg) 34,10 
Karina Skaare Tjellaug (J11): Nr.2 kule (2kg) 7,11, nr.3 lengde 3,48 
Selma Flo-Munch (J13): Nr.3 60m  8,86 
 
Krinsmestere på Byrkjelo den 30. og 31. august:  
Ingar Hjelle (G15) høyde 1,81, stav 2,80, lengde 5,20 og diskos (1kg) 33,01. 
Elise Marie Mork (J16) spyd (600g) 25,86 og kule (4kg) 9.07 
 
Ungdomsmesterskapet (UM) gikk av stabelen i Haugesund den 5. og 6. 
september med Ingar Hjelle som deltager fra vårt lag. Der vant han 



 

 

 

 

høydekonkurransen i sin klasse med 1,79, og ble nr 4 i stav med 2,71. Dette er 
veldig gode resultat, og det er moro å se framgangen fra 2013, og vi håper 
framgangen og interessen fortsetter! 
 
Til slutt vil vi komme med litt norgesstatistikk for 2014:  
Ingar Hjelle (G15) Nr.1 i høyde med 1,81  (dette er 2 cm bak Nils Skåre sin 
lagsrekord for senior fra 1936) nr.4 stav 2,80, nr.9 diskos (1kg) 34,10 
Elise Marie Mork (J16): Nr.8 spyd (600g) 25,86 
 
Dette ble mye tall å forholde seg til, men det er vel det friidretten stort sett går ut 
på….. Det vil bli en påskjønning av Ingar Hjelle sin gode prestasjon i høyde på 
påske-basaren. Dette til orientering! 
 
Ellers så vil vi takke for alle gode medhjelpere, det være seg foreldre,påmeldere til 
stevner, trenere, statistikkførere m.m. Uten alle disse hjelperne går det ikke an å 
drive et lag, tusen hjertelig takk! 
 

Med hilsen Friidrettsgruppen i OIL 
 


