
 
 
 

NARVIK IDRETTSLAG 
STIFTET 26.11.1926 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅRSBERETNING 
 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Organisasjon 
  
 Generelt 
 Narvik idrettslag er organisert gjennom Nordland Friidrettskrets og Norges 

Friidrettsforbund og derigjennom Nordland Idrettskrets og Norges Idrettsforbund. 
 Laget er også medlem av Norges Turmarsjforbund. 
 Narvik Idrettslag har formelt tre avdelinger, rekrutter, den aktive gruppa og 

mosjonsgruppa. Sistnevnte gruppe har ”krympet” noe de siste årene, men er vel enda 
den største gruppa i laget. I den aktive gruppa er de fleste utøverne mllom 11 og 17 år, 
så har vi noen få på seniornivå. To av seniorutøverne våre har bare 
sommerrepresentasjon, men like fullt regner vi de som våre. Vi håper selvsagt at de 
kommer tilbake til ”moderklubben” når studier er unnagjort. Det må jobbes aktivt med 
de øvrige utøverne sånn at de fortsetter opp til både junior og senior, på denne måten 
er det mulig for større rekruttering til laget. 

 
 Rekrutter 
 Det har vært jobbet godt med rekrutteringsgruppa og May Kristin, Kine, Tone, Tulin, 

Marthe og Daniel har tatt seg spesielt av disse ungene. Her ”gror” det godt med over 
30 barn i alderen 5 til 10år. Disse trener på tirsdagene med de aller yngste fra 5-6 og 7-
10 åringene fra 6-7. Mandagene har de største trening i samme tidsrom. Begge 
gruppene trener på studiested Oscarsborg.  
Vi henstiller til foreldrene om å være med å hjelpes til, spesielt i perioden vi trener på 
stadion. Hvis noen ønsker å ta trenerkurs, vil klubben ta kostnadene med dette. 

  
 Den aktive avdeling – ungdomsgruppa 
 Narvik Idrettslags ungdomsgruppe består av en kjerne på ca 20 barn/ungdom i alderen 

11-19 år pluss noen seniorutøvere, som vi ønsker å jobbe aktivt med og bygge videre 
på. 

 Både rekruttene og den aktive gruppa har deltatt både i egne stevner og i stevner 
utenom Narvik. 

 
 Mosjonsgruppa 
 Som nevnt ovenfor har mosjonsgruppa ”krympet” noe de siste årene, men består enda 

av ca 50 medlemmer, med egen ledelse og egen økonomi. 
 

2) Styret/Sportslig utvalg 
 
 Styret har hatt følgende sammensetning siden årsmøtet 07.02 2008. 
 
 Leder:     Brigt Samuelsen 
 Nestleder/arrangementsansv.  Trond Eriksen 
 Kasserer:    Ann-Kristin Andreassen 
 Sekretær:    May Kristin Horrigmoe 
 Sportslig ansvarlig   TulinTuncer 
 Sosialt ansvarlig   Bente Arntsen 
 Styremedlem    Anbu Ratnasingam 
 Styremedlem/mosjon   Steinar Hansen 
 Revisor     Kari Ann Nygård 
 
 Valgkomitè: Håvard Kjerstad, May Kristin Horrigmoe og Brigt Samuelsen 
 



 Det har vært avholdt 10 styremøter i inneværende år. Et evaluerings møte etter 
Narviklekene og et møte i arrangementsgruppa. 

 På fjorårets årsmøte vedtok vi å organisere oss på en annen måte enn tidligere sånn at 
hele styret hadde sine arbeidsoppgaver å utføre. I år har vi hatt arrangementsansvarlig, 
sportslig ansvarlig, miljø/sosialt ansvarlig. Dette har gjort at laget har fungert godt, 
både sportslig og sosialt.   

 

3) Arrangementsgruppa 
 

Høsten 2009 dannet vi ei egen arrangementsgruppe for  Narviklekene, som i tillegg til 
en del av styret besto av Terje Ivarsson, Terje Dahl, Kurt Henriksen, Kari Ann Nygård 
og Tor Akselsen. Her har det vært avholdt 6 møter. I tillegg til å jobbe med 
Narviklekene jobbet denne gruppa aktivt med å få til ny speakerbu og tidtakeranlegg. 
 

 
4) Egne arrangement 
 
 Friidrettens dag 

Friidrettens dag ble som vanlig arrangert i Ankeneshallen. Etter den store deltakelsen 
som vi hadde i 2009, var det litt skuffende med mindre deltakelse under årets 
arrangement. Vi ”bommet” nok litt på dagen for arrangementet. Å arrangere 
Friidrettens dag under Vinterfestuka er ikke lurt. Det foregår for mye ellers i byen av 
andre ting som fenger mer. Best å velge et annet tidspunkt, men det må være før folk 
begynner å dra på fjellet og hyttene. 

 
Narviklekene 

 Narviklekene i 2010 ble gjennom ført på tradisjonelt vis med ca 210 deltakere fra hele 
landsdelen. For egen del stilte vi med nesten 50 deltakere medregnet rekruttene, artig 
at vi var største klubb. Like artig er det å se vekst i friidretten i nord og mange flere 
lag er kommet med etter hvert. Dessverre får vi ikke kaste slegge på grunn av 
kunstgresset, men mulig vi kan få laget et eget kastbur på Jaklamyra sånn at dette kan 
bli en realitet i år.  
Nå er både ny speakerbu og tidtakeranlegg på plass. Det var en del ”rusk” med 
startlistene og premieutdelingen, noe som i hovedsak skyldes online påmelding og 
samkjøring av datamaskiner i sekretariatete. Ellers gikk selve stevnet veldig bra. Dette 
skyldes en fantastisk drillet funksjonærstab som vet hva som skal gjøres til en hver tid. 
Hans Morten Dalhaug og Tor Einar Henriksen, skal ha ros for kjøring av 
tidtakeranlegget. Prikkfritt og ettersom det var første gang under et så stor 
arrangement så er det enda større grunn til å rose de to. Kari Ann var også i år 
sekretariatsleder, og for ikke å glemme Terje Dahl som ”sydde ” det hele sammen som 
speaker. 

 Styret retter en stor takk til alle funksjonærerene som stiller opp år etter år. 
 

 
Tinestafetten 2009 

 Narvik Idrettslag sto som lokal arrangør av Tinestafetten også i 2010 med bistand fra 
Idrettslinja ved Frydenlund vgs. Det ble som vanlig en kjempesuksess med knappe 
600 deltakere fra de ulike barn/ungdomsskoler i regionen. Deltakerne er elever fra de 
to øverste trinnene i barneskolen og de to første i ungdomsskolen. Elever fra Fagernes, 
Bjerkvik, Ballangen, Kjeldebotn, Ankenes, Narvik og Strømsnes hadde alle flotte 
representanter. 

 Styret takker Terje Ivarsson for nok en flott innsats. 



 
 Krets/Seriestevner 
 Vi har i sesongen gjennomført 6 krets/seriestevner. Resultatene herfra pluss andre 

gode resultater fra stevner ellers førte til at laget hevdet seg meget godt i serien for 
Nordland både på dame og herreserien. Dette skulle inspirere til videre topp satsing og 
innsats. 

 
 Narvikkarusellen 
 Mosjonsgruppa har sammen med hovedstyret besluttet å legge ned Narvikkarusellen. 

Liten deltakelse var i hovedsak grunnen til dette. Også at Tor og Steinar valgte å gi seg 
som hovedledere for arrangementet. Dette arrangementet hadde 25 årsjubileum i 2009.  
Det er mulighet for oppstat igjen dersom interessen for jogging og langløp igjen skulle 
øke. 

 
 Romjulsmarsjen 
 Tor og Steinar har stått som hovedansvarlige for Romjulsmarsjen i 30 år, og i år var 

det styret som skulle overta. Vi var litt spente på om vi greide det like bra, men til 
tross for ”nybegynnernerver” gjennomførte vi et godt arrangement. Det var 315 
deltaker på årets marsj. 

 
 

5) Deltakelse i stevner utenom Narvik 
 

Narvik IL har hatt utøvere med i stevner i Tromsø, Finnsnes, Hammerfest, Bodø, 
Stjørdal og Boden. Randi Kjerstad, Yngvild Elvemo og Simon W Hansen var med i 
Barentskampen som i år gikk i Boden i Sverige. Alle tre var gode poengsamlere for 
Norge og høydepunktet var nok dobbeltseier på 400m hvor Randi ble suveren vinner 
med Yngvild på en like suveren andreplass. Gode representanter for laget. 
 
I NNM innendørs i Tromsø hadde vi med de eldste i ungdomsgruppa. Ingen 
topplasseringer, men alle gjorde en hederlig innsats. Dette gikk sammen med 
Tromsølekene hvor vi hadde flere gode utøvere med om mange fine pallplasseringer.  
 
Årets NNM gikk i Hammerfest. Lang og kronglete reisemåte gjorde at ingen andre enn 
Randi var representert. Derimot gjorde hun rent bord og vant 100m, 200m, 400m og 
800m. En topp innsats. 

 
Både på Finnsnes og i Bodø- lekene stilte vi med en stor tropp, også her gjorde vi et 
godt innhogg i premiebordet.  
 
Også i år hadde vi deltakere med til NCC-lekene i Stjørdal. Vi gratulerer alle med en 
flott innsats. 
 
Ettersom Veidekkelekene gikk samtidig som NNM i Hammerfest ble det ikke satset på 
dette stevnet i år. 
 
Vi har deltatt på to treningssamlinger i 2010. Den ene samlinga var for Nordland krets 
i Bodø og den andre var i Luleå sammen med Trom og Finnmark krets. 
Det må nevnes at Randi Kjerstad har representert på landslaget for Norge selv om hun 
på det tidspunkt representerte BUL-Oslo. 

 
 



6) Representasjon 
 
 Narvik Idrettslag har vært representert slik i 2010. 
 
 Narvik Stadiondrift     Brigt Samuelsen/Trond Eriksen 
 Ankeneshallen – brukerutvalg:    Brigt Samuelsen/Trond Eriksen 

Kretsstyre      Brigt Samuelsen/May Kristin Horrigmoe 
 Idrettsråd      May Kristin Horrigmoe 
 Idrettsting Nordland idrettskrets    Brigt Samuelsen/May Kristin Horrigmoe 

          
 
7) Treningsaktivitet 
 

Narvik Il har en aktiv gruppe på ca 16 ungdommer som i inneværende år har vært trent 
av May Kristin, Tulin Tuncer, Trond Eriksen, Kari Ann og Brigt Samuelsen.  Det har 
vært gjennomført to (inne) og tre (ute) fellesøkter pr uke, pluss individuell trening for 
hver enkelt. Treningen gir resultater og ungdommene er i god framgang. Blant 
utøverne fra 11-16 år er det stor aktivitet og alle som har vært med på stevner har 
hevdet seg i toppen, så her har det vært godt arbeid. Dette har gitt en smitteeffekt til 
rekruttering av nye medlemmer. Vi har også en økning av utøver i 16-19 årsgruppa. 
For de minste har noen av de største utøverne vært engasjert som trenere og de gjør en 
god jobb som trenere 
 

 
8) Økonomi 

Se vedlegg fra kasserer. 
 

 
9)       Målsetninger 

 
Styret har følgende målsetninger for 2009: 
 

• Opprettholde og videreutvikle laget 
• Øke antall utøvere 
• Oppnå gode sportslige resultater 
• Øke treningsaktiviteten 
• Skaffe/utdanne flere trenere 
• Opparbeide et sosialt miljø som er med på å øke antall utøvere 
• Skape god økonomi for laget for å drive de planlagte aktivitetene  
• Opprette ei foreldregruppe som kan være med å hjelpe til ved arrangement og 

lignende. 
• Jobbe aktivt for å få bedre treningsforhold, treningstider, utstyr og lignende 
• NIL er en TimeOut- klubb, hvor målet for TimeOut er å utvikle gode 

idrettsmiljøer, forebygge bruk av alkohol og tobakk. May Kristin har vært på 
kurs, og er ansvarlig innad i klubben. 

 

10) Utdanning 
 

I høst arrangerte vi kretsdommerkurs, med Johnny Håndstad som kursleder. 6 
deltakere gjennomførte kurset. Vi skulle ha hatt med mange flere, men det er ikke 



alltid det passer seg slik. Vi får heller arrangere et nytt kurs og gjerne før Narviklekene 
i 2011.  
På trenersiden har Trm, Daniel og Tone gjennomført første del av Ungdoms- 
trenerkurset. Andre del gjøres unna vinteren 2011.  

 
 

11) Utmerkelser 
 

Klubben har en del utmerkelser for medlemmer som har gjort en innsats for laget både 
administrativt og som utøver. Dette dreier seg om Æresmedlemsskap, Æresmerket i 
gull og sølv og Ærespokal. Ærespokalen deles ut etter oppnådde 30 poeng, etter en 
oppsatt poengtabell. På fjorårets årsmøte ble Æresmerket i sølv tildelt May Kristin 
Horrigmoe og Håvard Kjerstad. Bare tre tidligere utøvere har mottatt Ærespokalen. 
Siste gang den ble utdelt var i 1974. Da er det en stor glede at vi i år kan tildele denne 
til to flotte representanter for Friidretten og for Narvik Idrettslag. Randi Kjerstad og 
Yngvild Elvemo. Vi gratulerer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narvik 10.02.11. 
 
Styret i Narvik Idrettslag 
 
Brigt Samuelsen   May Kristin Horrigmoe Ann-Kristin Andreassen 
 
Trond Eriksen    Anbu Ratnasingam  Bente Arntsen 
 
Tulin Tuncer     Steinar Hansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEDLEGG: NARVIK IDRETTSLAGS ÆRESMEDLEMMER 
INGVALD BRENNELØKKEN        1940 
HÅKON S. HANSEN         1961 
BJARNE ROGNMO          1961 
TORLEIF JOHANSEN         1974 
FINN ERIK SØDERBØOM         1986 
TOR AKSELSEN          1997 
STEINAR HANSEN          1997 
TERJE IVARSSON          2006 
BRIGT SAMUELSEN         2009 
 
INNEHAVERE AV ÆRESMERKET FOR ADMINISTRATIV INNSATS 
Æresmerket i gull: 
INGVALD BRENDELØKKEN        1951 
BJARNE NIC. BJØRKUM         1951 
BJARNE ROGNMO          1951 
GERT FARSTAD          1961 
KARL EKLUND          1961  
HÅKON S. HANSEN         1961 
ROLF JOHANNESSEN         1961 
OTTO ROLLNES          1961 
TORLEIF JOHANSEN         1981 
FINN ERIK SØDERBLOM         1986 
TOR AKSELSEN          1986 
TORBJØRN ERIKSEN         1986 
STEINAR HANSEN          1992 
KARI ANN NYGÅRD         1997 
TERJE IVARSSON          1997 
BRIGT SAMUELSEN         2009 
 
Æresmerket i sølv: 
KNUT RØSSÅK          1961 
JOHANNES ANDREASSEN        1961 
KURT E JOHANSEN         1961 
ALF M ANDREASSEN         1961 
TORLEIF JOHANSEN         1961 
ALF KRISTOFFERSEN         1961 
ARNE V KRISTIANSEN         1961 
EDVIN ROGNAN          1961 
ARNE WALENIUSSEN         1961 
KARL ROMAN          1961 
FINN ERIK SØDERBLOM         1981 
TOR AKSELSEN          1982 
BRIGT SAMUELSEN         1986 
ROBERT VALLANGER         1986 
GUDLEIF ARNTSEN         1987 
GERD ANGELL          1987 
STEINAR HANSEN          1987 
ROLF STORJORD          1987 
BENGT FREIBU          1997 
ØYSTEIN CAROLIN         1997 
HARALD LUND          1997 
ASBJØRN SVENDSEN         1997 



HÅVARD KJERSTAD         2010 
MAY KRISTIN HORRIGMOE        2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÆRESPOKAL FOR AKTIV INNSATS 
Pokalen er tildelt følgende: Tove Bakkejord     1967 
    Else Samuelsen     1972 
    May Helen ( Løkås) Arntsen    1974 
Foreløpig liste: 
Randi Kjerstad   41,0 poeng 
Yngvild Elvemo   30,0 poeng  
Inger Strømsnes   28,5 poeng 
Bente Holden Hansen   28,0 poeng 
Bjørn Anders Kroken   27,5 poeng 
Terje Martinussen   23,0 poeng 
Hilde Rønning   22,5 poeng 
Britt Kjølstad    22,0 poeng 
Anne Kristiansen   19,5 poeng 
Elisabeth Evjen   18,0 poeng 
Turid Storjord    16,5 poeng 
Harald Pleym    16,0 poeng 
Unni Lund    14,0 poeng 
Katrine Jakobsen   13,5 poeng 
Torbjørn Johnsen   11,5 poeng 
Kaj Arne Sortebeck   11,5 poeng 
Johannes Østvik   10,5 poeng 
Simon w. Hanssen   10,0 poeng  
Else Mari Lundberg     9,5 poeng 
Tom Høyfors      9,0 poeng 
Øystein Korken     8,0 poeng 
Joakim Jaksland     6,5 poeng 
Merethe Johnsen     6,5 poeng 
Kari Ann Nygård     6,0 poeng 
Wenche Hansen     5,5 poeng 
Anne Margrethe Roll     5,5 poeng 
Brynhild Hofstad     5,0 poeng 
Astrid Kjerstad     5,0 poeng 
Per Arne Holmlund     4,0 poeng 
Brigt Samuelsen     4,0 poeng 
Iljen Blomsøy      3,5 poeng 
Hilde Torsteinsen     3,5 poeng 
Maria Ratnasingam     3,0 poeng 
Trine Storjord      3,0 poeng 
Anniken Knustad     2,5 poeng 
Terje Nordstrand     2,5 poeng 
Selia Samuelsen     2,0 poeng 
Gøran Andreassen     1,5 poeng 
Trine Ivarsson      1,5 poeng 
Hilde Olsen      1,5 poeng 
Torbjørn Sneve     1,5 poeng 
Anne Kristin Solheim     1,5 poeng 
Terje Storjord      1,5 poeng 
Finn Erik Søderblom     1,5 poeng 
Kari Hansen      1,0 poeng 
Anne Skogsholm     1,0 poeng 
Hilde Liv Larsen     0,5 poeng 
Ragnhild Soleng     0,5 poeng 



STATUTTER FOR NARVIK IDRETTSLAGS ÆRESPOKAL, FOR AKTIV INNSATS 
 
1. Ærespokalen er innstiftet i anledning 40-årsjubileet i 1966, og tildeles medlemmer i  
 klassene damer/herrer, senior/junior som i jubileumsåret eller senere oppnår minst  
 30 poeng etter tabellen nedenfor. 
 
2. Pokalen tildeles bare en gang til samme person, og vedkommende må ha vært medlem 

av laget i minst 3 år. 
 
3. Poengtabell (justert i 1974, 1976 og 2006) 
 
 Nord-Norsk mesterskap, senior     3 poeng 
 Nord-Norsk mesterskap, junior     1 poeng 
 Nord-Norsk rekord for senior     4 poeng 
 Nord-Norsk rekord for junior      2 poeng 
 
 Deltakelse på landsdelsmesterskapet     1 poeng 
 Seier i landsdelskamp       4 poeng 

Kalottmester i mangekamp      5 poeng 
Kalottrekord        6 poeng 
 
Norsk juniormesterskap     15 poeng 
2 plass norsk juniormesterskap      3 poeng 
3 plass norsk juniormesterskap      1 poeng 
Norsk rekord for junior     12 poeng 
B- Mesterskap       15 poeng 
 
Ungdomsmesterskap      10 poeng 
 
Norsk Seniormesterskap     30 poeng 
2 plass norsk seniormesterskap    15 poeng 
3 plass norsk seniormesterskap      5 poeng 
Norsk rekord senior      30 poeng 
Norsk rekord junior      15 poeng 
 
Deltakelse på landslag       5 poeng 
Seier i landskamp      30 poeng 
Deltakelse på EM lag        6 poeng 
Europamesterskap      30 poeng 
2 plass europamesterskap     20 poeng 
3 plass europamesterskap       7 poeng 
Deltakelse på VM lag      30 poeng 
Deltakelse på OL lag      30 poeng 
 

4. Ved seier eller rekord som deltaker på stafettlag, gis bare halv poengverdi. 
5. Rekord som settes i en øvelse hvor det tidligere ikke er notert rekord, gir ikke poeng. 
 
 
 
 
 
 
           


