LØRENSKOG FRIIDRETTSLAG
Styrets årsberetning 2016
Styret har avholdt 12 styremøter i 2016. Viktige resultater og aktiviteter siste år:
 Sportslig:
- Det er satt tre klubbrekorder i år
- Tre medlemmer har oppnådd over 1000 poeng iht. Tyrvingtabellen
- Vårt herrelag vant Fjellhamarstafetten – 51 år siden forrige seier!
- Jonas Lurås Hammer representerte Norge i EM i friidrett; i lagkonkurranse halvmaraton
Se for øvrig rapport fra sportslig utvalg


Arrangementer:
- Fjellhamarstafetten (med Olavsgaard Eiendom som sponsor fra 2015)
- 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.



Medlemsmøte:
- Onsdag 27. april 2016
- Mandag 19. desember 2016 (juleavslutning)



Administrasjon:
- Utarbeidet opplegg for bemanning og fordeling av dugnadsarbeid
- Revidert struktur og beløp for trenerhonorarer
- Oppstart av arbeidet med en klubbhåndbok for LFIL
- Oppfølging av innspill til Lørenskog kommune om planprogram for Rolvsrud idrettspark



Representasjon:
- Kretstinget: Siv Gulbrandsen og Morten Nordli
- Årsmøtet i idrettsrådet: Richard Ragnarsøn, Siv Gulbrandsen og Gunnar Fredrik Aasgaard

Økonomien i klubben er god, men mangel av hovedsponsor har medført nøktern ressursbruk til
videreutvikling av laget. Markedsutvalget har ikke fungert, men styret har selv tatt tak i arbeidet med å
skaffe støttespillere til LFIL. I desember ble det inngått samarbeidsavtale med Strømmen Sparebank,
som vil være vår hovedsponsor i 2017 og 2018. Olavsgaard Eiendom har også videreført sin støtte til
Fjellhamarstafetten for samme periode. Dette vil gi styret større handlingsfrihet fremover.
Lørenskog friidrettslag er basert på frivillighet. Styret vil takke alle som har stilt opp og gjort det mulig å
gjennomføre all sportslig aktivitet, alle arrangementene våre og utøve øvrige støttefunksjoner i LFIL!
Lørenskog, 9. februar 2017
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