
Årsmelding 2019 fra IL Aasguten Friidrett 
 
Styrets sammensetning i 2019 har vært: 
Leder: Marta Myhr 
Nesteleder: Lise Larsen 
Kasserer: Kjersti Christiansen 
Styremedlemmer: Andrea Rønning og Anne Grethe Hoel 
 
Aktivitet i styret 2019 
Styret har i 2019 gjennomført 12 møter. Leder i friidrett har deltatt på møter i hovedstyret i IL 
Aasguten. 
 
Friidrettsavdeling har pr. i dag ingen anlegg. Vi benytter oss av lokalmiljøet i Åsen som Torhaugen og 
trimtrappa, Elvheim, Møssingdalen skisenter, Skytebanen på samfunnshuset og Åsenhallen. Vi leier 
oss for øvrig inn i andres lokaler på noen aktiviteter i Idrettsskolen utenfor bygda. 
Vi disponerer frem til mars i år lagerplass i containeren ved skolen og et rom i bua ved klubbhuset. 
 
Aktivitetene i Friidrett spenner seg over hele året med terrengløp, St.olavsloppet og Allidrett. 

St.Olavsloppet 
St.Olavsloppet gikk av stabelen 26.-29. juni 2019.  
IL Aasguten deltok med 40 løpere fordelt på 51 etapper. Stor spredning i alder og den yngste var 9 år. 
Med høyt nivå på løpingen var det vanskelig å få med ‘vanlige folk’, vi tror det gjorde det vanskelig å 
få dekt opp alle etappene før løpsstart. Hvis vår visjon er å ha med flest mulig må vi senke 
ambisjonsnivået. Det er fult mulig å legge lista lavere og heller stille med et dagsetappelag som har 
høyere mål. Lag nummer 57, mixlag i mosjonsklasse, endte på 93. plass med tiden 27:17. 
 
Med start i Trondheim onsdag 26. ble vi ansvarlige for 2 vekslinger denne onsdagen. Over 60 
engasjerte ildsjeler gjorde en betydelig dugnadsinnsats for å legge til rette for knirkefri veksling i 
Fættenfjorden og i Åsen sentrum.  
 
Katrine Selven tar sitt siste år som lagleder i 2020.  
Stor takk til alle ildsjeler og løpere. 

Allidrett 
Periodene september til desember og januar til april arrangerer vi Allidrett en gang i uka 
for barn f.o.m det året det fyller tre til de begynner på skolen. Fra og med i høst har vi avholdt 
allidrett i Åsenhallen. Det er foreldrene selv som sørger for rigging og rydding. 

Idrettsskole 
Friidretten arrangerer Idrettsskole for 1. til 4.klasse fra september til april i alt 20 ganger. For 1. og 2. 
klasse er aktivitetene håndball, friidrett, ski, turn og fotball. For 3. og 4.klasse er aktivitetene skyting, 
friidrett, turn, ski, klatring og landhockey. Begge gruppene avslutter med svømming til jul og påske. 
For høst/vinter 2019/2020 er det 60 barn totalt, fordelt på 25 førsteklassinger, 17 andreklassinger, 13 
tredjeklassinger og 6 fjerdeklassinger. Ved gjennomføring av turn leier vi inn trenere fra IL Sverre 
Turn. Vi har klatret i Frostahallen med innleid hjelp fra Frosta klatreklubb. 
Friidrett og Håndballavdelingen har begynt å se på hvordan organisere flere idretter under 
Idrettsskolen slik vi ser de gjør i andre idrettslag for barn i barneskolen. Arbeidet vil fortsette i 2020. 
  



Styret vil takke Åsen Skytterlag, Skiavdelingen, Handballavdelingen og Fotballavdelingen for viktige 
bidrag til gjennomføringen av aktiviteter.  Stor takk også til ungdommene som har vært med som 
trenere og alle andre som har bidratt i gjennomføringen. 

Åsenløpet og Åsenkarusellen 
Åsenløpet og Åsenløpet Mini ble arrangert 29.mai på Møssingdalen skisenter med til sammen 47 
deltakere i alderen 2 år til 12 år.  
Åsenkarusellen inkluderer i tillegg til Åsenløpet ytterligere 3 terrengløp, som henholdsvis ble 
arrangert 17.juni på Elvheim, 20.august i Torhaugen og 6.september på skihytta som avslutning for 
sesongen med kveldsmat. Totalt 70 barn i alderen 2 år til 12 år deltok i Åsenkarusellen. 
 
Takk til alle som har bidratt på terrengløpene og til Skiavdelingen for lån av skihytta og Historielaget 
for lån av Elvheim. 
 
 
 
 
Styret i IL Aasguten Friidrett ved Leder Marta Myhr 
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