
 

ÅRSBERETNING OG 
REGNSKAP 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÅRSMØTE  
Mandag 20. januar 2014 kl. 17.00  

 

  



Sakliste: 
 
1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

2. Valg av møtedirigent, referent og to personer til å skrive  

     under protokollen 

3. Årsmelding 

4. Regnskap 

5. Revisors rapport 

6. Kontingent   

7. Valg 

8. Eventuelt 

  



ÅRSBERETNING MOLDE OLYMP 2013 

Lederens kommentarer. 

Året 2013 startet svært positivt med flere nye utøvere som ble med oss på våre 

innendørstreninger. Våren kom og det ble varierende oppmøte på våre utendørstreninger. 

Målet med både jente- og damelag til Vågen Rundt måtte skrinlegges. 

 

De få utøverne som er igjen og har deltatt jevnt gjennom sesongen har gitt oss mange fine 

plasseringer. Her nevnes Damian med gull og Frida med bronse under UM på Lillehammer, 

samt bronse til Live under UM innendørs på Steinkjer. Se flere flotte resultater under 

konkurranseaktivitet. 

 

Av arrangement hadde vi det tradisjonelle Retiroløpet i slutten av april med en liten økning 

fra fjoråret. Tinestafetten i mai hadde også økning. I begynnelsen av juni var vi medarrangør 

i KM bane på Molde Idrettspark. Første uka etter skoleslutt i juni arrangerte vi DNB 

Friidrettsleker som ble en stor suksess, takket være Per Gunnar, Vilde, Astrid Marie og Janne 

Therese som gjorde en fantastisk jobb. 

Friidrettsskolen ble først satt i gang ved skolestart på høsten. Totalt 31 barn var med på de 6 

tirsdagene. Nest siste tirsdagen ble arrangert Myldrestevne med 26 deltakere. 

Etter at Anders Eide sluttet som trener tok Simon Rønsholm Sandvik over treningene. Han 

hadde en del nytt å tilføre treningene etter sitt opphold på Jamaica. Beviset på dette ser vi 

av Damian Steinke sine resultater i år. Dessverre så flyttet Simon fra byen i høst på grunn av 

skolegang. Vi har etter dette ikke klart å få noen som kan lede treningene våre. Dette har 

høyeste prioritet og må på plass for at vi fortsatt skal holde hjulene i gang. 

Amund Vaagen holder fortsatt på for fullt med sine kastere i regi av friidrettskretsen. 

Andre Hammerø Løseth meldte overgang til Molde Olymp ved årsskiftet 2013 og Jakob Berg 

Oshaug kommer tilbake til oss i 2014 etter å ha vært medlem i Tingvoll FIK. 

Imidlertid så har tre av utøverne våre meldt overgang til andre klubber. Live Solheimdal gikk 

over til Steinkjer Friidrettsklubb ved skolestart i august. Vilde Ottestad gikk til Trondheim 

Friidrett og Per Gunnar Brødreskift til Strindheim IL, begge nå ved årsskiftet. 

Imidlertid er arbeidet med å rekruttere flere trenere fortsatt en viktig oppgave for laget. 

Økonomien i klubben er bra. Vi har investert betydelig på utstyrssiden i de senere år, så i år 

har vi ikke brukt så mye på kjøp av utstyr. 

Det har vært avholdt 6 styremøter. 

Vårt største håp for 2014 er at vi får tak i nye trenerkrefter så vi fortsatt kan gi tilbud til de 

som ønsker å drive med friidrett. 

Arvid Ottestad 

Leder 



                                                            ARRANGEMENT 

20/4 RETIROLØPET 

 Stevneleder: Arvid Ottestad 

 Sesongåpning med Retiroløpet som ble arrangert for 7. gang. Pent vær med 

sol før start.  Totalt 73 deltakere fordelt på 56 gutter/menn og 26 jenter, en 

økning på 11 fra i fjor. Løypetraseen og distansene var som de siste åra. 

 

14/5      TINESTAFETTEN 

            Stevneleder: Lill-Ann Bordal 

                         

                         Som vanlig var Molde Olymp lokal arrangør av årets Tinestafett på Molde 

                         Idrettspark under gode værforhold med sol og 10-15 grader. Totalt var det 62

 skolelag som løp 4 runder fordelt på 8 etapper på 200m likt fordelt på begge 

 kjønn i aldersklassene 11-14 år. 74 lag var påmeldt så frafallet er stort. I år 

 hadde  Tinestafetten 20 års jubileum. I den forbindelse var det satt opp en 

 gratis tur til NM i friidrett i Tønsberg for beste 8. klasselag i hvert fylke. I vårt 

 fylke ble det Bekkevoll u-skole som stakk av med seieren. Dem gjorde en flott 

 innsats i Tønsberg og ble nr. 4 av alle fylkene. 

 

8-9/6 KM 

                         Stevneleder: Jarle Paul Opsal 

 

                         KM for 11-19 + junior ble arrangert av Norsk Friidrett Møre og Romsdal i 

 samarbeid med Molde Olymp, Midsund IL, Dimna IL, Ålesund FIK, Ørsta IL og

 Tingvoll IL. Arrangementet gikk på Molde Idrettspark. 

 

24-28/6 DNB IDRETTSLEKER 

 Arrangementsansvarlig: Arvid Ottestad 

 

 DNB Idrettsleker var et nytt landsomfattende arrangement satt i gang av 

 Norges Friidrettsforbund. Romsdals Budstikke ville ikke lage noen 

 forhåndsomtale av arrangementet vårt. Slet derfor skikkelig med å få dette 

 markedsført. Hengte opp en rekke plakater og sendte ut flyere til alle 

 barneskolene i kommunen. Laget også flyere som vi la på biler i 

 parkeringstunnelen, i sentrum og på Roseby. Det ble til slutt 30 deltakere. 



 Per Gunnar Brødreskift, Vilde Ottestad, Astrid Marie Gussiås og Janne Therese 

Aasen Nerland var ledere for arrangementet som strakk seg fra mandag til 

fredag. Disse fikk mye ros fra foreldrene for måten de gjennomførte 

arrangementet på.  Siste dag vart det arrangert et lite «stevne» og avslutning 

med grilling, med god hjelp fra flere medlemmer i klubben.  

 

13/8 MØREAKSENCUP OG TRENINGSSTEVNE 

                         Stevneleder: Arvid Ottestad 

 Møreaksencup i slegge og diskos var underlagt Sparebank 1 Nordvestlekene 

på Straumsnes. I tillegg treningsstevne for de under 15 år. Totalt 12 deltakere. 

 

29/8 KM, MØREAKSENCUP OG TRENINGSSTEVNE I SLEGGE 

                          Stevneleder: Arvid Ottestad 

 Sleggeøvelsen under KM senior (Midsund IL) ble arrangert i Dalen. Øvelsen ble 

også tellende for Møreaksencup underlagt Sparebanken Møre leikane på 

Høddvoll. I tillegg treningsstevne for Veteran. Totalt 5 deltakere. 

 

17/9            MYLDRESTEVNE 

                    Stevneleder: Arvid Ottestad 

 Friidrettsskolen ble først startet etter sommerferien. Vi hadde arrangement 

over 6 tirsdager. Nest siste arrangerte vi myldrestevne med 26 deltakere. 

 

20/10 REKORDSTEVNE 

           Stevneleder: Arvid Ottestad 

 

 Vi avsluttet sesongen med et sleggestevne i Dalen med 8 deltakere. Stevnet 

levde opp til sitt navn. Det ble satt en aldersrekord, Hermann Aurdal i G14 og 

Kristin Eide Øyen satte personlig rekord og kun 6 cm. bak kretsrekorden for 

både junior og senior. 

                       

På høstparten arrangerte Molde Olymp idrettsmerkeprøver under ledelse av  

Arvid Ottestad. I alt 8 personer deltok. 

 



                             TRENINGSARBEID 

Vintertreningen innendørs foregikk som i de senere år med 1 kveld i uken på Bergmo 

ungdomsskole med Simon Rønsholm Sandvik som hovedtrener med forskjellige av lagets 

utøvere som vikarer ved behov. 

Amund Vaagen fortsatte med kretsens sleggeprosjekt med trening i Malmefjorden for den 

aktuelle kastgruppen 

Løpetrening innendørs foregikk som tidligere i Eidehallen med Simon som hovedtrener. 

I sommerhalvåret var det som vanlig 2 faste ukentlige fellestreninger i Molde idrettspark 

som fram til sommerferien ble ledet noe varierende av Simon eller Anders Eide. 

Begge disse trenerne forsvant etter hvert utover sommeren da Simon flyttet fra byen og 

Anders stort sett ikke var disponibel grunnet forandret jobbsituasjon som førte til langvarig 

fravær i utlandet. 

Amund Vaagen fortsatte kretsens sleggeprosjekt med trening på kastbanen i Dalen. 

I og med at våre hovedtrenere forsvant samtidig som tidligere hjelpetrenere forlot byen 

etter endt skolegang ble det vanskelig å opprettholde et systematisk treningstilbud for våre 

aktive som igjen førte til avtagende treningsaktivitet utover høsten. 

Problemet toppet seg da vi ikke klarte å skaffe trenere til innendørsaktivitetene på Bergmo 

og i Eidehallen nå i vinter slik at disse treningstilbudene måtte avlyses. 

Mangel på trenere samt utflytting av de fleste aktive gjør at klubben foran neste års sesong 

nærmest står på bar bakke når det gjelder sportslig aktivitet, og det blir derfor en stor 

oppgave for det kommende styret å finne løsninger på hvordan klubben skal drives i tiden 

framover for å få opp denne aktiviteten igjen. 

I og med at laget i sommer arrangerte DNB idrettsleker (se under arrangement) ble den 

tradisjonelle friidrettsskolen for barn i alderen 6-12 år med ukentlige treninger kun avholdt i 

høstsesongen med oppstart ved skoleferiens slutt og avslutning sist i september. 

Totalt deltok 30 barn på friidrettsskolen med et oppmøte på rundt 25 på hver trening. 

Deltakerantallet var lavere enn vanlig, noe som nok kan skyldes de nyoppstartede DNB 

lekene som henvendte seg til samme aldersgruppe slik at det ble vanskelig med oppstart av 

friidrettsskolen i mai måned slik vi har pleid å gjøre tidligere. 

Denne litt uheldige kollisjonen er et forhold laget må se nærmere på til sommeren. 



       KONKURRANSEAKTIVITET 

De sportslige prestasjonene i klubben var i år preget av at flere av våre aktive i forbindelse 

med flytting til dels meldte overgang til andre lag samt at flere tidligere aktive ikke deltok på 

noen av sesongens stevner. 

Således gikk Sondre Nyvold Lid over til Tjalve hvor han fortsatte med topprestasjoner i 

landsmålestokk først og fremst på 400m med bl.a. seier i norgesmesterskapet for junior og 

2.plass i den nordiske juniorlandskampen mellom Sverige, Finnland, Norge og  

Danmark/Island 

Live Solheimdal flyttet midt i sesongen til Steinkjer i forbindelse med skolegang og viste stor 

framgang med norgesmesterskap i 17-årsklassen i terrengløp lang løype på bedre resultat 

enn vinneren av juniorklassen. 

Dette førte til deltakelse i juniorklassen i nordisk mesterskap (nr.7 individuelt og nr. 2 i 

lagkonkurransen) samt til deltakelse i juniorklassen i EM i terrengløp i Serbia. 

Simon Rønsholm Sandvik, Per Gunnar Brødreskift og Vilde Ottestad forlot likeledes 

hjembyen hvor Vilde var den eneste av de tre som deltok på stevner i årets sesong. 

På hjemmeplanet var Astrid Marie Gussiås og Susanne Berg Oshaug heller ikke i aktivitet på 

friidrettsbanen slik at antallet utøvere i klubben totalt sett ble sterkt redusert. 

De gjenværende hevdet seg imidlertid meget bra hvor Damian Steinke(16) viste stor 

framgang i de kortere løpsøvelser med gullmedalje i UM på 200m og ellers resultater i norsk 

toppklasse i sin aldersgruppe også på 100m og 400m. 

Frida Brødreskift (16) nærmer seg jevnt og sikkert norgestoppen i sleggekast med bl.a. 

bronsemedalje i UM mens Hannah Veseth Kristoffersen(14) hevdet seg godt på lokalplanet 

blant våre yngre utøvere. 

Andrè Hammerø Løseth var flittig deltaker på terreng- og landeveisløp og sto som regel på 

toppen av seierspallen i lokale konkurranser. 

Ser vi kronologisk på våre utøveres prestasjoner på de viktigste arrangementer startet året 

med Vinterkarusellen som besto av 4 løp arrangert av Rauma Kondis og hvor Andrè var først 

over mål på 10km i 3 av konkurransene. 

I UM innendørs i Steinkjer i begynnelsen av mars måned fikk Live Solheimdal(17) bronse på 

1500m med 4.52.97 mens Vilde Ottestad (18/19) denne gang ikke nådde seierspallen med 

5.plass på 800m og 6.plass på 400m og 1500m.  

Uken etter gikk de tradisjonelle Bamselekene av stabelen i Stangehallen med Vilde(18/19) 

som eneste deltaker fra Molde Olymp. 

Som året før vant hun 600m med 1.39.90 og ble dessuten nr.3 på 200m med 27.64. På 60m 

ble hun uplassert. 

Under NM terrengløp kort løype som gikk på Hønefoss midt i april måned ble Live nr. 10 i 17 

års-klassen. 



I KM terrengløp på Dimna vant Vilde(18/19) som eneste deltaker fra Molde Olymp 2km på 

klart beste tid i jenteklassene. 

Retiroløpet ble som vanlig arrangert av laget vårt i slutten av april måned. 

Vinnere fra Molde Olymp var Live Solheimdal (17) og Vilde Ottestad (18/19) på 1500m. 

I Sentrumsløpet i Oslo noen dager senere leverte Live Solheimdal et meget sterkt løp på 

10km hvor hun vant 16-18-årsklassen på tiden 38.05; en tid som ga henne en 13.plass blant 

samtlige 3424 deltakere i kvinneklassen. 

Dimnaleikane i slutten av mai måned ga gode plasseringer og flere gode resultater for våre 

utøvere selv om deltakelsen var dårlig i de eldre årsklassene. 

Vilde (18/19) vant 100m på 13.42, 800m på 2.22.14 og 1500m på 5.17.52 mens Live (17) vant 

800m på 2.20.72 og 1500m på 4.50.49. 

Blant guttene ble Arne Kristian Hånes nr. 2 i lengde på 5.73 og nr.4 på 100m med 11.73 i 

seniorklassen. 

KM 11-19 og 20-22 ble avholdt i Molde 8.og 9.juni med friidrettskretsen som arrangør. 

Våre deltakere oppnådde i alt 10 kretsmesterskap: 

Damian Steinke (16) på 100m, 200m og 400m, Vilde Ottestad (18/19) på 200m og 400m, Live 

Solheimdal (17) på 800m og 1500m, Hannah Veseth Kristoffersen (14) på 200m og 600m og 

Frida Brødreskift (16) i sleggekast. 

Videre ble Arne Kristian Hånes (20-22) nr.2 på 100m og Hannah (14) nr.3 på 60m. 

Jentebølgen ble i år på nytt vunnet av Live Solheimdal med klar margin til toeren den 

tidligere landslagsløperen i langrenn Marit Roaldset Bjerkeli. 

I Tyrvinglekene oppnådde Frida Brødreskift (16) 4.plassen i slegge med 39.81. 

På de tradisjonelle Veidekkelekene på Lillehammer hvor Molde Olymp pleier å stille 

mannsterkt deltok vi i år med kun 2 deltakere. 

Damian Steinke (16) leverte meget sterke prestasjoner med seier på 400m med 51.17 og 

3.plass på 100m med 11.31; begge resultater personlige rekorder. 

På 200m som ble løpt i 4 heat med tid avgjørende vant Damian det sterkeste heatet hvor 

imidlertid tidtakeranlegget sviktet slik at det ble bestemt omløp på et senere tidspunkt som 

de fleste i heatet trakk seg fra grunnet kollisjon med andre løpsøvelser. 

Manuelt var tiden til Damian 22.5 mens vinneren av 200m elektronisk var 23.65 slik at han 

her gikk glipp av en klar seier på denne distansen. 

Vilde Ottestad (18/19) ble for øvrig nr. 9 på 400m med 1.00.68, nr.11 på 800m på 2.25.12 og 

nr. 12 på 200m med 27.74. 

Under Junior-NM  i Overhalla deltok Vilde (18/19) på 400m og 800m. Hun ble utslått i 

forsøket på begge distanser med henholdsvis 1.00.54 og 2.27.99. 



Under Midsundlekene/KM senior ble Damian Steinke kretsmester på 100m med 11.55 og 

på 200m med 23.32. 

Vilde Ottestad ble kretsmester på 800m med 2.27.15 og ble nr. 2 på 400m med 1.01.5. 

Hannah Veseth Kristoffersen (14) vant 100m på 14.09 og 600m på 1.48.23, begge personlige 

rekorder. 

Under Tjalvelekene på Bislet medio august måned vant Frida Brødreskift(16) slegge (3kg) 

med 43.22 som både var personlig rekord og aldersrekord for friidrettskretsen. 

I Peab-lekene (tidligere NCC-lekene) som er en kretskonkurranse mellom de 6 nordligste 

fylkene i landet deltok Hannah Veseth Kristoffersen på det seirende laget fra Møre og 

Romsdal. Hun ble nr. 3 på 200m med 28.1, nr. 7 på 600m med 1.50.6, utslått i forsøket på 

60m med 8.94 og deltok på stafettlaget på 8x200m som ble nr.3. 

Under UM på Lillehammer i begynnelsen av september vant Damian Steinke (16) 200m på 

22.86 etter 22.80 i forsøket som var personlig rekord. Han forsvarte dermed seieren på 

denne distansen fra i fjor da han var vinner av 15-årsklassen. 

Frida Brødreskift (16) fikk bronse i sleggekast med 42.34 mens Vilde Ottestad (18/19) ble 

nr.8 på 800m med årsbeste på 2.21 53. Hun ble utslått i forsøket på 200m med 28.25. 

Utover høsten deltok Andrè Hammerø Løseth og Terje Gautvik i flere terreng- og gateløp. 

Andrè vant Lyngstadløpet mens Terje tok førsteplassen i klasse 50-59 år med dagens nest 

beste tid. 

Visnesfjellet opp ble vunnet av Terje mens Andrè gikk seirende ut av løpet opp Trollstigen 

hvor han satte ny løyperekord. 

I Torvikbukt Rundt vant Andrè klassen 21-34 år på dagen 3.beste tid mens Terje vant klassen 

50-54 år. 

Nytt av året var Møreaksen Cup som erstatter for den tidligere kretscupen. Det dreide seg 

om en individuell konkurranse hvor en del øvelser ble lagt inn i 4 forskjellige arrangement. 

Rangeringen ble foretatt etter Tyrvingtabellen for klassene 15-19 år mens seniorene brukte 

den vanlige konkurransetabellen. 

Ved årets slutt ble poengene til de enkelte deltakerne lagt sammen hvor de beste ble 

belønnet med en pengepremie. 

Årets vinner ble Alice Ulla Berg fra Ålesund FIK mens de beste deltakerne fra Molde Olymp 

ble Frida Brødreskift (7) mens Damian Steinke og Amund Vaagen delte 8.plassen. 

Årets Toppresultater med over 1000 Tyrvingpoeng oppnådde Damian Steinke (16) i 3 

øvelser, henholdsvis 100m på 11.31 som ga 1066 poeng, 200m på 22.80 som ga 1059 poeng 

og 400m på 51.17 som ga 1053 poeng. 

Frida Brødreskift (16) greide kravet i slegge(3kg) med 43.22 som ga 1023 poeng 

Ser vi på landsstatistikkene tar vi med de av våre utøvere som har plassert seg blant de 10 

beste. 



Vi hadde i år ingen utøvere blant de 10 beste på den totale norske årsstatistikken hverken 

utendørs eller innendørs. 

Årsstatistikk aldersbestemte klasser utendørs: 

Damian Steinke (16):   Nr.2 på 400m (51.17), nr. 3 på 200m (22.80), nr. 4 på 100m (11.31) 

Frida Brødreskift (16): Nr.4 i slegge (3kg)  (43.22) 

Live Solheimdal (17):   Nr.6 på 1500m (4.50.49) 

Årsstatistikk aldersbestemte klasser innendørs: 

Vilde Ottestad (18/19):  Nr.2 på 600m (1.39.90), nr. 6 på 800m (2.24.55), nr.8 på 1500m 

(5.04.13) 

Live Solheimdal (17):   Nr. 5 på 1500m (4.52.97) 

Krets aldersrekord: Frida Brødreskift (16) i slegge 3kg (43.22) 

Det er ikke satt klubbrekorder menn/kvinner i 2013. 

 

 

 

 

 

 



6. Kontingent 

 

Medlemskontingenten for 2013 har vert: 

 

Familiekontingent: kr. 500,- 

Enkeltmedlem: kr. 400,- 

Friidrettsskole: kr. 400,- 

Friidrettskole høst: kr. 200,- 

 

 

 

Forslag at kontingenten for 2014 blir uendret. 

  



7. Valg 

Styret har i 2013 bestått av: 
 

Leder: Arvid Ottestad 

Nestleder: Øystein Standal 

Kasserer: Roar Mordal Hilde 

Sekretær: Gunn Oshaug 

Styremedlem: John Arve Brødreskift 

Styremedlem: Tone Johannessen Solheimdal 

 

Varamedlem: Merethe Grøtta 

Varamedlem: Per Johan Gussiås 

 

Valgkomite: 

Revisor: Amund Vågen 

 

Forslag til styre for 2014: 

Leder:  Arvid Ottestad 

Nestleder: Øystein Standal 

Kasserer:  Roar Mordal Hilde 

Sekretær:  Gunn Oshaug   

Styremedlem:  John Arve Brødreskift 

Styremedlem:  Per Johan Gussiås 

Ungdomsrepr.:  Frida Brødreskift 

 

Varamedlem:  

Varamedlem:  

 

Valgkomite:   

Revisor:  Amund Vaagen 

 

Alle er valgt for 1 år. 
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