
                                                                                       

 

Årsmelding friidrett 2020 

Også for friidretten i Målselv har coronasituasjonen satt sitt preg på 
aktivitetsnivå dette året. Dette gjelder både for deltaking i konkurranser og 
organisert trening.  

 

ORGANISASJON 

Tommy Johan Granheim, leder 

Anne-Kristin Brekke, kasserer 

Tarjei Vestjord, styremedlem 

Siri Eide Storaa, styremdlem/ valgkomite 

Astrid Fjose, styremedlem 

 

 



 

 

TRENINGER: 

Vi startet opp med innetreninger 6.januar i Bardufosshallen. 15-20 stk. var med 
på disse treningene. Trenere var Siri Eide Storaa, Tarjei Vestjord og Jakob 
Granheim 

På mandager var de eldste inne i Storhallen og trente. Oppmøte lå mellom 5-8 
stk. Vi trente jevnlig fram til 12.mars. Da ble det brått stopp på grunn av 
smittesituasjonen. 

I mai kom vi i gang med treninger inne og ute igjen.  Vi så nok at 
treningsoppmøtet hadde falt litt, men vi lå mellom 10-20 stk. på trening.  

Den første utetreninga ble ikke før den 3.juni. Da var banen på Moen stadion så 
vidt blitt fri for snø. 15 stk. kom, og vi startet treningen med snøballkasting! 

I november startet vi sesongen 2020/2021 med innetrening i Storhallen og 
Bardufosshallen igjen. Vi er mellom 10-15 utøvere med på trening. 

Siri Eide Storaa er hovedtrener mens Kristin Bjørnås assisterer. Det er en fin og 
stabil gjeng.  

 

 



SAMLINGER: 

Det ble et år med få samlinger grunnet Covid 19 restriksjoner. Det ble arrangert 
et par Lerøysamlinger som Vidar Bjørnås jr. var med på. 

 

 

 

 

STEVNER: 

• Det første stevnet var innendørs, Tromsølekene den 31.jan. Der stilte vi 
med hele 8 utøvere. Mange nye perser ble satt, og vi klarte til og med å 
stille et miks lag i stafett.  

 

• Stine Storaa deltok i Ungdomsmesterskapet (innendørs) i friidrett i mars. 
Det ble preget av at hun var inne i en innendørs friidrettshall for aller 
første gang. Med dårlig start på 60 m og disk på 200 m. Ikke topp resultat 
i lengde eller tresteg heller, men nok til å få masse motivasjon til å satse 
videre.  

 

• Festspill lekene i Harstad (juni): 9 utøvere deltok i et fantastisk vær. Det 
ble et flott arrangement der vi alle store og små hadde utegrill og koste 
oss på lørdagskvelden. Det ble en fin anledning til å bygge klubbfølelse. 
 

• Ettermiddagsstevne i Narvik (juni): Stine Storaa deltok i lengde og 800 m 
 

• Seriestevne på Pioner stadion i juli: Stine Storaa og John-Kristian 
Fagerheim deltok 
 

• Lerøylekene: Vidar Bjørnås jr. deltok fra Målselv, og fikk kjenne på gleden 
av et stort fellesskap i friidretten. Han var med på øvelsene: Kappgang, 
600m og .. 
 

• UM for 15-17 år: Stine deltok i Tresteg (5.plass), 200m (8.plass), 2000 m 
(8.plass) Lengde: (10.plass) og 100 m (15.plass) .  Dette viste at hun ligger 
i Norgestoppen i flere øvelser, og det gir motivasjon til å fortsette videre.  
 

• KM friidrett (september) i Tromsø: Målselv friidrett stilte med 6 utøvere.  



 

 

 
 

 

EGNE ARRANGEMENT: 

 18.juni startet vi opp med 1.løp av Målselvkarusellen (3000m) på Moen stadion. 
Hele 46 utøvere stilte til start.  

25. juni terrengløp, start/innkomst på  Moen stadion 

 

20. august gateløp, start/innkomst på Moen stadion 

 

27.august: Motbakkeløp i Fjellandsbyen 

 

Kretscupstevne på Moen stadion den 16.august: Tekniske øvelser, 35 deltagere 

 



REKRUTTLANDSLAG: 

Marie Brekke fikk fjorårssesongen ødelagt pga skade, men hun ble i november 
fortsatt uttatt på rekruttlandslaget i høyde. Hun trener og har lagt seg nye mål 
for kommende sesong. Marie deltok i nasjonal hoppkonkurranse som senior i 
februar. 

 

KOLLEKSJON: 

I 2020 har vi også oppgradert kleskolleksjonen.  

Nye t-skjorter, singletter og jakker ble kjøpt inn. Og helt på slutten av året fikk 
vi tildelt t-skjorter av Norges Friidrettsforbund. Det var stas. 

 

UTDANNING: 

Siri deltok på kretsdommerkurs i mai og juni. 

 

 

ANLEGG: 

Baneanlegget på Moen er i bra stand, der klipp og vedlikehold av grøntareal 
besørges av Montar AS, i år som tidligere år. Noe dugnad er likevel påkrevd, og 
målet er en dugnadsøkt vår og høst. Klubbhuset som også eies av kommunen, 
fordrer vedlikehold og dette skjer gjennom dugnadsarbeid. 

Anlegget på Moen brukes dessuten mye av skoler, samt lag og foreninger som 
ellers ikke er direkte knyttet til friidrett. Og dette er bra. 

Friidrettsgruppa har kommet med innspill til Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv (2021-2025). Her understrekes viktighet av oppgradert 
klubbhus på stadionet. Dette gjelder særlig toalettfasilitet. For å få en fullverdig 
konkurransearena for friidrett, må det på lengre sikt innarbeides at kastebur 
for diskos og slegge etableres.  



 

 

 

Moen 03.03.21 

Tommy Johan Granheim, leder 

 

 


