LØRENSKOG FRIIDRETTSLAG
Styrets årsberetning 2017
Lørenskog Friidrettslag hadde pr.31.12.2017 192 registrerte medlemmer.
Styret har avholdt 8 styremøter i 2017. I tillegg er det avholdt møte med trenerne for å samordne
sportslig satsning og med arrangementskomiteen for evaluering av arrangementsprogrammet.

Sportslig:
- Det er satt to klubbrekorder i 2017, på 1500m hinder og 3000m av Kristin Svendby Otervik
-

To medlemmer, Kristin og Patrick Johannessen har oppnådd over 1000 poeng iht.
Tyrvingtabellen.

-

LFIL fikk også en Norgesmester i 2017, Frode Stenberg ble mester på maraton.

-

Se for øvrig rapport fra sportslig utvalg

•

-

Arrangementer:
- Fjellhamarstafetten (Olavsgaard Eiendom som sponsor)
- Romerikslekene (samarbeid med Romerike friidrett)
- TINE-stafetten
- Idrettsleker
- Lørenskogløpet
Lørenskog halvmaraton

-

Vinterkarusellen
-

LFIL har i tillegg bistått med tidtaking og resultatservice for sommerkarusellen ABIK samt vært
teknisk ansvarlig for BDO-mila.

Det jobbes aktivt med å få økt deltakelse i arrangementene, men så langt har vi ikke lykkes spesielt
godt. Unntaket er Fjellhamarstafetten, der har vi hatt økning de siste årene med 64 påmeldte lag i
2017.
•

Administrasjon:
- Arbeidet med å rekruttering av trenere
- Videreført arbeidet med struktur og beløp for trenerhonorarer
- Utarbeidet forslag til utøveravtaler
- Oppfølging av innspill til Lørenskog kommune om planprogram for Rolvsrud idrettspark
-

•

Siv Gulbrandsen valgte av private årsaker å tre ut av styret på våren 2017

Representasjon:
- Richard Ragnarsøn er leder i Lørenskog idrettsråd
- Forbundstinget: Morten Nordli
Kurs:
- To personer gikk på aktivitetslederkurs under den store kurshelgen.

Økonomien i klubben er god. Styret har fulgt opp samarbeidsavtalen med Strømmen Sparebank, som
vil være vår hovedsponsor i 2017 og 2018. Dette vil gi styret større handlingsfrihet fremover. Også
sponsoravtalen med Olavsgaard Eiendom som gjelder FH-stafetten for perioden 2017-18 er med og
bidrar til større økonomisk handlingsfrihet med tanke på sportslig satsning. Begge avtalene har opsjon
på å kunne forlenges utover avtalt periode.
Lørenskog Friidrettslag er basert på frivillighet. Styret vil takke alle som er med og bidrar til å
opprettholde aktivitetene i laget og som bidrar til at LFIL er et de mest aktive lagene i kretsen, både
sportslig og på arrangement.
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