Rapport/Årsmelding frå HIL Friidrettsgruppa
Først av alt, en stor takk til trenerne, som legger ned en stor innsats som både styret og barn og unge
som deltar på treningene våre setter veldig stor pris på; vi burde være flinkere til å si dette oftere - nå
påpekes det i det minste i årsmeldingen!
Friidrettsgruppa har blitt styrket det siste året; et par foreldre har blitt med som aktivitetsledere for
den yngste gruppa, og vi ser tegn til at frafallet når tenårene setter inn har blitt lavere - formodentlig
er det Karsten Warholm-effekten som gjør seg gjeldende. Om vi klarer å bygge videre på dette, ser
fremtiden lys ut.
Opp mot 30 barn møter jevnlig opp til treningene til Yngres, mens mellomtrinnet har noe lavere
oppmøte; sistnevnte trener i år, som i fjor, i Ulsteinhallen i innesesongen, et tilbud som er til stor
glede for utøverne. Ikke noe til forkleinelse for Hareidshallen, men det ER veldig godt å trene et sted
med innendørs tartandekke og lengdegrop!
Arrangementene som ble avholdt i regi av Hareid IL / Friidrett i 2019, begrenset seg til
mosjonsløpene Snipsøyrvatnet Rundt (58 deltakere) og Vinterkarusellen (78 unike deltakere, 154
starter i karusellen samlet). Arrangementene ble greit avviklet, tidtakingssystemet fungerte som
forventet, og tilbakemeldingene fra deltakerne var tildels meget gode; disse tradisjonsrike
arrangementene betyr mye for mange - langt utenfor kommunen!
Videre har deltakere fra gruppa representert Hareid IL på en rekke stevner i regionen. Vi håper at vi,
når koronasituasjonen har dempet seg, kan børste støvet av Hadarleikane og invitere til stevne på
Hareid i 2021 - utfordringen i så måte er å få aktivert foreldregruppa; som andre frivillige lag merker
også vi godt at det er mange aktiviteter som kjemper om tiden familiene har - det er vanskelig å få
noen til å engasjere seg, og nær umulig å få noen til å forplikte seg. Med det sagt, er vi meget
fornøyd med å ha fått supplert styret med to foreldre som svarte entusiastisk da de ble forespurt - en
hovedoppgave for styret fremover blir å nettopp aktivere foreldrene i barnas fritidsaktivitet!
For styret i Hareid IL/Friidrett
Odd Erling N. Eriksen (leder)
Jan Endre Rise (styremedlem)
Anna Klara Måseide (styremedlem)
Terje Juul-Grimstad (styremedlem fra høstsemesteret av)
Oda Midtflø, varamedlem.

