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Styrets arbeid og klubben ellers: 

Vi har ca 260 medlemmer totalt, av disse er det rundt 170 aktive, dette inkluderer trenere og styret. 

Møtevirksomhet: Det har vært avholdt 2 styremøter, mange avgjørelser er også tatt pr fellesmailer og telefon. Det 

har vært vanlig styrearbeid, samtaler rundt driften av klubben, bruk av ressurser og økonomi, hvordan få med flere 

ansvarlige på trening og i styre.  

Møter ellers: Det har vært to brukermøter ang Gjøvik stadion som Trond og Willy har deltatt på samt møter ang 

Gjøvik- og Totenlekene som Willy, LA og Trond har deltatt på. Det har også vært en del møtevirksomhet i forbindelse 

med det nye løpskonseptet Tour of Mjøsa som ble arrangert høst -19, der har Willy, Trond og Leif Asbjørn deltatt. 

Trond og Leif Asbjørn har vært i møter med Fjellhallen ang aktiviteter der og Trond har vært i møter med ulike 

aktører innen idrett/kultur i kommunen 

Sponsorer: Det ble jobbet godt opp mot ulike sponsorer. Nye i år er VY Gjøvikbanen, og vi har også fått fornyet 

kontrakt med Eidsiva (2 år), Syljuåsen (1 år), Totenbanken (1 år) samt at Swix og Gjøvik utleie fortsatt er med oss. 

Mesterhus Rotstigern har også kjøpt reklameskilt på Gjøvik stadion 

Økonomi: Klubben har en god og sunn økonomi, det jobbes jevnt med å skaffe inntekter gjennom 

medlemsregistrering, noe som er viktig for støtte fra krets, forbund og kommune samt at vi søker på ulike 

støtteordninger og jobber for å få inn sponsormidler. Vi har kjøpt ny pc, 5 bord samt div utstyr til trening og 

arrangementer. 

Arrangement: Klubben arrangerte Gjøvik- og Totenlekene sammen med Raufoss IL Friidrett. Stevnet er tilrettelagt 

for funksjonshemmede, også i år kom det utøvere utenbys fra for å delta. VI brukte Andro sitt system fullt ut med 

server og overføringer i år også, med noen småfeil gikk gjennomføringen av stevnet veldig bra og vi fikk gode 

tilbakemeldinger fra utøvere og klubber som deltok. Vi fikk et overskudd på ca 10.000,-, det er også gjort opp med 

Raufoss. I tillegg har vi vært medarrangør på Allidrettsskolen med tre treninger i mai og vi var medarrangør på Tour 

of Mjøsa som arrangeres i august -19. Dette arrangementet ble vellykket tross veldig dårlig vær, mange stilte opp på 

dugnad, både på selve dagen og i forkant. 

 

Sportslig aktivitet: Vi har hatt en jevn økning de siste årene, treningene har foregått utendørs fra midt april til 

slutten av oktober. Det har vært tilbud om vintertrening inne på Gjøvik skole og vi har benyttet treningstider i 

Stangehallen for de eldste utøverne. Vi har også hatt tre utøvere på treningsleir på Tenerife i romjul/nyttår. På 

trenersiden har det vært jobbet jevnt og godt med tanke på rekruttering/antall trenere samt organiseringen av 

opplegget. 

 

 



Trenere: 

6-8-åringene:   Thomas Holmestad, Nils Erik Storsveen, Torunn Skar, Håvard Furunes og Ales Crnko 

9-10-åringene:  Hildegunn Barthel, Trond Barthel, Karianne Fjeldet (første halvår) 

11-19åringene:  Fie Skre, Leif Asbjørn Seegaard. Aleksander Tangen og Ragnhild Skarpen har også vært med 

på denne gruppa i perioder. 

Oppmann:   Willy Barthel 

Idrettsmerkeprøver: Ernst Sølsvberg 

Jenter/Gutter 6-10 år: 

Også i år har vi hatt økning i aktivitetsnivået på den yngste gruppa, vi har også fått forsterket trenergruppa 

ytterligere i år. Dette ga mulighet til å dele inn utøverne i mindre grupper noe som ga et bedre treningsmiljø for de 

yngste. Vi startet opp 1.mai på Gjøvik stadion, etter at mange hadde deltatt i KM terrengløp tidligere på dagen og vi 

holdt på fram til sommerferien hvor vi avsluttet med 80 stk på trening og tautrekking! Etter sommerferien gikk vi i 

gang igjen, opp mot 90 unger var samlet på stadion på onsdagskveldene i 2018. Den yngste gruppa holdt på fram til 

23/10, da avsluttet vi en fantastisk sesong med klubbmesterskap og pølser i kafeen etterpå. TotenTeddy kom også 

innom, stor stas for små og store! Flere av våre utøvere har også debutert på stevner i år, både på Bamselekene, KM 

terreng på Moelv, på vårt eget Gjøvik- og Totenlekene og også på stevner på Hov og Lillehammer. Morsomt å sette 

nye perser og se at man utvikler seg selv som liten friidrettsutøver! 

  

11-19åringene/seniorer:  

Vi har hatt mellom 15-25 stk på trening for den eldste gruppa i løpet av 2019, og mange har deltatt på både 

banestevner og terrengløp. Jørgen E.Lund, Eirik Seegaard og Even Fougner var på treningsleir i romjul/nyttår, ellers 

har de deltatt på treninger sammen med Moelv i Limtrehallen og i Stangehallen. Det er satt mange nye perser og 

hanka inn mange medaljer på ulike stevner og konkurranser! 

Konkurranser: 

Viggaløpet 4 stk, KM terreng 30 stk, Ungdomscupen del 1 1 stk, Holmenkollstafetten 3 lag, Ungdomscupen del 2 2 

stk, GT-karusellen 1.løp 24 st, BDO-mila 1 stk, CC-løpet 13 stk, Gjøvik og totenlekene 64 stk, Fjellmaraton 13 stk, GT-

karusellen 2.løp 13 stk,  Gjensidigelekene/KM 4 stk, Askerlekene 1 stkTyrvinglekene 2 stk, Birkebeineren 19, 

Veidekkelekene 6 st, veteran-NM 1 stkNorges raskeste 1 stk, Fagerhøiløpet 3 stk, Svartkampen opp 7 stk, 

Skeikampen rundt 1 stk, Norgeslekene 2 stk, Tour of Mjøsa 7 stk, Nittedalslekene2 stk, Lerøylekene 4 stk, 

GT.karusellen løp 3 11 stk, Veidekkestevnet 1 stkDokkarunden 1 stk, Sjusjøløpet 1 stk, GT-karusellen løp 4 12 stk 

Mohagen cup 2 stk, GD-lekene 3 stk, Oslo maraton 8 stk, Hamar Media-stevne 5 stk,  Totens tøffeste 5 stk, GT-

karusellen løp 5 9 stk, Skeikampen opp  2 stk, Ungdomscupen del 3 5 stk 

Et allsidig år med mange konkurranser! Se statistikk og Instagram-hefte for resultater og perser. 

 

Andre medlemmer: 

Vi har ca 90 andre medlemmer, herav støttemedlemmer og familiemedlemmer. 

 

Styret vil med dette takke for sesongen 2019! 

Gjøvik, 26/2-19  

Trond Barthel, Willy Barthel, Leif Asbjørn Seegaard, Karianne Fjeldet, Lene Grasbakken og Nils Erik Storsveen 

  


