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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 mellom 11 og 16 

år. 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. Her har Tulin, og særlig Tone gjort 

en god innsats for å gi disse barna en trygg og trivelig introduksjon til friidretten. 

Antallet varierer noe mellom utesesong og innesesong, men jevnt over deltar rundt 30 

barn i alderen fem til ti år. 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 15 barn/ungdom i alderen 

11 til 16 år, pluss noen seniorutøvere. Dette er en fin gjeng som vi ønsker å 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 10.02.2011:  

 

 Leder:     Trond Eriksen 

 Nestleder:                          Mariell Løvås 

 Kasserer:    Jacqueline Nordvåg 

 Sekretær:    May Kristin Horrigmoe 

 Sportslig ansvarlig   TulinTuncer 

 Arrangement/material  Morten Qvam 

 Styremedlem    Brigt Samuelsen 

 Revisor     Kari Ann Nygård 

 

 Valgkomitè: Kari Ann Nygård, Bente Arntsen og Vibeke Haukland 

 

 Det har vært avholdt 8 styremøter i inneværende år, samt evalueringsmøte etter 

Narviklekene. Styrets organisering har fulgt retningslinjene som ble vedtatt årsmøtet 



2009. Mariell Løvås og Tulin Tuncer har trukket seg fra sine styreverv i løpet av 

perioden. 

 

 

3) Arrangementsgruppa 
 

Arrangementsgruppen som ble etablert høsten 2009 har også fungert inneværende år. 

Denne har arbeidet med planlegging og gjennomføring av Narviklekene, og har bestått 

av Terje Ivarsson, Terje Dahl, Kurt Henriksen, Kari Ann Nygård, Tor Akselsen samt 

noen styremedlemmer. Her har det vært avholdt tre møter.  

 

 

4) Egne arrangement 

 
 Friidrettens dag 

            Narvik kommune hadde dessverre dobbeltbooket Ankeneshallen det tidspunktet 

Friidrettens dag var tenkt gjennomført i mars. På bakgrunn av tidsperspektivet fram 

mot vår og sesongstart fant styret det mest formålstjenlig å flytte arrangementet til 

september. Dette var kanskje ikke helt optimalt, men til tross for høysesong for 

hyttefolket var det et jevnt sig av barn som ønsket å prøve seg i lekbetonte 

friidrettsøvelser. Noen av barna som besøkte Ankeneshallen deltar nå fast på våre 

treninger. I 2012 er vi tilbake i normalt gjenge, og Friidrettens dag skal arrangeres 

lørdag den 24. mars.    

 

 

Narviklekene 

Narviklekene 2011 ble gjennomført i nydelig sommervær med 149 deltakere fra hele 

landsdelen. Narvik Idrettslag stilte med 33 deltakere. I år som tidligere stilte en 

rutinert og entusiastisk funksjonærstab både tid og krefter til disposisjon. Evalueringen 

fra Narviklekene 2010 viste at sekretariatet fikk en del utfordringer og problemer 

grunnet online påmelding og kommunikasjon i dataparken. På bakgrunn av denne 

evalueringen ble det i planleggingsfasen fram mot Narviklekene 2011 gjort noen grep 

med hensyn til sekretariatsfunksjonen. I dette inngikk kursing i FriRes for 

sekretariatets medlemmer, samt tydeligere rammer for online påmelding. Kombinert 

med en trygg kjøring av tidtakeranlegget fikk sekretariatet til fulle nyttiggjøre seg 

systemene i FriRes. I tillegg må det nevnes at sekretariatet var forsterket med folk fra 

IK Hind som skulle få prøve seg på samme systemet. Utover dette fungerte 

kommunikasjonen mellom sekretariatet og funksjonærene ute på banen bra, noe som 

kom utøvere og trenere til gode. Som vanlig holdt mangeårig speaker Terje Dahl 

sammen med Roger Bergersen en rød tråd gjennom avviklingen av arrangementet.  

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

 

 

Tinestafetten 2011 

 Narvik Idrettslag sto som lokal arrangør av Tinestafetten også i 2011 med bistand fra 

Idrettslinja ved Frydenlund vgs. Det ble som vanlig en kjempesuksess med litt over 

500 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. 

 

  

 Romjulsmarsjen 

            I 2011 arrangerte Narvik Idrettslag ved styret romjulsmarsjen for andre år. Til tross for 

et ufyselig vær med regn og vind stilte ca 240 deltakere i alderen 0 til 90 år til start. 

Flere deltakere gav uttrykk for at Romjulsmarsjen er en viktig tradisjon som vi må ta 

godt vare på.    

  

 

5) Deltakelse i stevner utenom Narvik 
 

Narvik Idrettslag har hatt med utøvere i flere stevner denne sesongen. Til 

åpningsstevnet i Finnfjordbotn stilte Narvik Idrettslag med 11 deltakere. Her var det 

flere som gjorde seg bemerket med gode resultater. På Sortland var det ni utøvere som 

representerte Narvik Idrettslag. Årets NNM gikk av stabelen i Tromsø hvor Narvik IL 

hadde med fire deltakere i Jr. klassen. Deltakere var Trym Bergersen (3. plass på 400 

og 3. plass på 800m), Christoffer Hellstrøm (2. plass på 1500m), Camilla N. Hellstrøm 

(2. plass på 3000m og 3. plass på 1500m) og Marte Horrigmoe (2. plass i slegge). 

Disse sanket flere medaljer og satte personlige rekorder. Harstad inviterte til 

Festspilleker på en flunkende ny friidrettsarena. Også her kunne utøverne fra Narvik 

vise til gode resultater. Blant annet satte Simon Hanssen banerekord i spyd med et kast 

på 51,75 meter. Randi Kjerstad og Yngvild Elvemo hadde sommerrepresentasjon for 

Narvik Idrettslag. Disse deltok på årets Barentskamp i Harstad der de gjorde en solid 

innsats. Randi tok gull på 400 meter og 200 meter, mens Yngvild fulgte opp med sølv 

på 400 meter og bronse på 200 meter. Begge deltok på stafettlagene på 4x100 meter 

og 4x400 meter. På begge distanser ble det gull til det nordnorske laget. Randi deltok 

også på årets Veidekkeleker og NM på Byrkjelo. På NCC – lekene deltok Karoline 

Rondestvedt og Sigrid Jarhelle. Her ble det bronse til Karoline i høyde, og bronse til 

Sigrid i den noe uvante øvelsen kappgang. Gratulerer til begge. Utover dette har 

utøverne fra Narvik Idrettslag vært på treningssamling på Sortland. Dette gav godt 

treningsutbytte i tillegg til å være sosialt. En god arena der utøvere i regionen kan 

møtes og bli kjent med hverandre. Styret takker trenere og foreldre som stiller som 

reiseledere for våre utøvere.    

 

 

6)      NCC – klubb 

           
          Våren 2011 søkte Narvik Idrettslag status som NCC – klubb og fikk innvilget dette. 

NCC – klubben er et verktøy for klubbutvikling og aktivitetsskapende tiltak i regi av 

Norges Friidrettsforbund. Prosessen går over to år med oppfølging av krets og 

forbund, herunder utarbeidelse av planer og midler til utstyr og aktiviteter. Det har 

vært gjennomført et oppstartsmøte og et oppfølgingsmøte under ledelse av Morten 

Trane fra Friidrett i nord.  

 

 

 

 



7)      Tilsyn Narvik stadion 

          
          Den 31. mai ble det gjennomført tilsyn på friidrettsbanen, Narvik stadion. Til stede var 

anleggskontrollutvalget i friidrettsforbundet, Nordland friidrettskrets, Narvik 

Idrettslag, Narvik idrettsråd og Narvik stadiondrift. Rapporten fra tilsynet bekrefter og 

forsterker inntrykket vi har av friidrettsbanen. Rapporten beskriver anlegget som 

meget forfalt, samt at bruken skaper konflikt i sambruken med fotball. Konklusjonen 

er at anlegget må anses som tapt på grunn av manglende vedlikehold over mange år. 

Dette betyr at anleggssituasjonen kommer til å bli en stor utfordring for idrettslaget i 

årene framover.  

 

 

8) Representasjon 
            

            Narvik Idrettslag har vært representert slik i 2011: 

 

 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 

          

 

9) Treningsaktivitet 
            

Narvik Il har en aktiv gruppe på ca 15 ungdommer som i inneværende år har vært trent 

av May Kristin Horrigmoe, Trond Eriksen, Kari Ann Nygård, Brigt Samuelsen, Lisa 

Augensen og Tor Einar Henriksen.  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 11-15 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.  

 

 

10) Økonomi 
 

Se vedlegg fra kasserer. 

 

 

11)     Målsetninger 
 

Styret har følgende målsetninger for 2012:  

 

 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 
 

Tulin, Kari Ann, Jacqueline og Tone deltok på kurs i FriRes. Lisa Augensen og Lars 

Eirik Horrigmoe har deltatt på aktivitetslederkurs. I tillegg har Lisa Augensen begynt 

på ungdomstrenerkurs som vil bli fullført i løpet av vinteren 2012.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narvik 16.02.12  

 

Styret i Narvik Idrettslag 

 

 

Trond Eriksen                                                                                  May Kristin Horrigmoe 

 

 

Brigt Samuelsen                                                                              Jacqueline Nordvåg 

 

 

Morten Qvam  

 

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Randi Kjerstad  2010 53 poeng (11 p i 2011) 

Yngvild Elvemo  2010 33 poeng (3 p i 2011) 

 

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. 

 


