
           Våler, 

18.2.19 

ÅRSRAPPORT VS FRIIDRETT 
 

2018: VS friidrett har pr. i dag 11 aktive medlemmer og vi er 4 som sitter i styret. Vi har trening 1 

time 1 gang i uka. Friidretten har i 2018 deltatt i salmingskarusellen hvor det totalt har vært 7 stevner 

fordelt på ulike byer i Østfold. Vi har hatt godt oppmøte på de aller fleste av disse stevnene. Barna 

liker stevnene og VS friidrett har utmerket seg på resultatlistene i sin klasse på alle stevnene vi har 

deltatt på. Flere av barna har også konkurrert mot barn som er 1-2 år eldre enn seg. I tillegg til å ha 

deltatt på alle stevnene i salmingskarusellen har vi også deltatt på to stevner utenom. Stevner i 

salmingskarusellen har VS friidrett betalt for medlemmene. Stevner utenom denne har hvert medlem 

betalt selv. Vi kommer til å delta på salmingskarusellen i 2019 også. 

Friidretten fikk i 2018 sponset midler til overtrekksdresser og spyd av Stiftelsen Kirkebygden.  

Søke nye midler: For øyeblikket ser ikke friidretten at vi har behov for nytt utstyr. Vi har imidlertid et 

stort behov for midler til ny trener. I februar 2018 begynte Stine Rui som trenger for VS friidrett. Rui 

har utmerket seg i friidretten i mange år og friidretten har hatt god progresjon med henne som 

trener. Alle treningene har vært strukturerte og nøye planlagt med hvilke grener av friidretten som 

skulle være i fokus samt nøye med å trene på spenst, hurtighet, utholdenhet etc. Rui har inspirert 

barna til å bli glad i friidrett og inkluderer masse lek inn i treningen. Friidrett skiller seg fra andre 

idretter i det at det krever en trener som kan noe om de ulike grenene innen friidretten. Treneren må 

kunne gode teknikker for både kast av liten ball, slengball, høydehopp, lengdehopp og ulike distanser 

i løp. Det er i dag ingen av foreldrene i VS friidretten som har nok kunnskap til å kunne trene 

friidretten.   

Rui sa opp sin stilling som trener fro VS friidrett i november 2018 pga utfordringer med kabalen på 

hjemmebane. Hun hadde sin siste trening med oss torsdag 7.2.19. Vi er nå i dialog med Moss 

idrettsklubb for å høre om noen av deres eldre utøvere kunne tenke seg trenerjobb for oss. Senest i 

dag, 18.2.19, har vi fått vite av Rui at Moss idrettslag har tatt dette opp i styremøtet de holdt den 

7.2.19. Vi venter fortsatt på svar. 

På bakgrunn av overnevnte kommer VS friidrett til å søke Stiftelsen kirkebygden om midler til ny 

trener. 

Vi har fått Salva klær utdelt som vi har prøvd å selge, men som har vært vanskelig å få solgt. Vi gir 

dette et nytt forsøk. 

Vi har i dag laget sponsorsøknader som blir sendt ut til diverse lokale bedrifter i håp om å få inn noen 

sponsormidler. 

 I 2019 kommer vi til å delta på salmingskarusellen og gi utøverne mulighet til å delta på eksterne 

stevner etter eget ønske. 

Inntil ny trener er på plass er det vi i foreldregruppa som holder treningene i gang. 

 Med vennlig hilsen  

Styret i VS Friidrett 



Benedicte Wiik , Maria W Wiik, Siri Pedersen og Marina Hansen  


