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1 Verv, ansatte og medlemmer 
 
Styret i SK Vidar:  
 
Leder:   Kirsti Løvnes 
Nestleder:  Atle Guttormsen 
Styremedlemmer: Børre Fjeld Halvorsen 
   Anne Grethe Solberg (til og med september 2021)  

Morten Lunde 
Varamedlemmer: Runa Skrove Falch  
 
Kontrollkomiteen: Snorre Lægran 

Nils Johan Waldenstrøm 
Marit Brennhoved (vara) 
 

Valgkomiteen:  Line Kloster 
   Bjørn Mikalsen 
   Kolbjørn Jacobsen 
   Morten Omland (vara) 
    
 
Anne-Grethe Solberg og Atle Guttormsen har vært klubbens representanter i styret i Bislett Alliansen. 
   
 
Ansatte og medlemmer i SK Vidar:   
 
Trener og administrasjon: Mariusz Wozniak, 100% stilling 
 
Registrerte medlemmer per 31.12.2020: 502  
 
 

2 Økonomi 
 
2.1 Regnskap SK Vidar 
 
Regnskapet for 2020 er utført av regnskapsbyrået ECIT Services AS. Regnskapet for SK Vidar viser 
ett driftsresultat på NOK -870,797 mot budsjett NOK -844,241.  
 
Det er besluttet et utbytte på NOK 4,180.000 fra Oslo Maraton AS. Ordinært resultat inkludert utbytte 
fra Oslo Maraton AS er NOK 3,308 156. Sammenliknbart resultat for 2019 er NOK 765.004. Samlet 
egenkapital er NOK 6,297.549. 
 
Det er god kostnadskontroll i SK Vidar, og det har i 2020 vært fokus på å opprettholde et best mulig 
idrettslig tilbud innenfor rammene av Covid-19.  SK Vidar hadde i 2020 en ansatt. 
 
 
2.2 Regnskap Oslo Maraton AS 
 
Regnskapet i 2020 er også ført av regnskapsbyrået ECIT Services AS, samme som Sportsklubben 
Vidar. Regnskapet viste et årsresultat på NOK 5.117.012 mot budsjett på NOK 4 043 013. Resultatet 
for 2019 var på NOK 4.192.274. 
  
Av årsoverskuddet overføres det NOK 4.180.000 til utbytte i SK Vidar. Egenkapitalen i Oslo Maraton 
AS er etter overføring på 5.522.188. 
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Det er god kostnadskontroll i selskapet, og det har i 2020 vært fokus på alternative arrangementer og 
andre aktiviteter for å generere inntekter i ett år hvor hovedarrangementet ble avlyst grunnet Covid-
19.  Oslo Maraton AS har i 2020 hatt fire ansatte. 
 
 

3 SK Vidar og Covid-19 
 
Den idrettslige aktiviteten i SK Vidar har vært sterkt preget av Covid-19.   
 
Klubbens treningstilbud for ulike aldersgrupper har løpende vært tilpasset Covid-19 forskriften og til 
enhver tid gjeldende smittevernsreglement. Klubben har klart å opprettholde et godt treningstilbud til 
de ulike gruppene sett i lys av rammebetingelsene. Dette vises også gjennom den flotte sportslige 
utviklingen til mange av klubbens utøvere i 2020. 
 
Klubbens medlemmer har blitt løpende oppdatert på SK Vidar hjemmeside, Facebook og mail fra 
WebOrg. 
 
 

4 Arrangement i regi av SK Vidar 
 
4.1 Friidrettsskolen 
 
Ansvarlig: Julie Rannem og Mariusz Wozniak 
 
Friidrettsskolen er en aktivitetsskole som finner sted på Bislett Stadion. Dette er et tilbud for alle barn i 
alderen 6-13 år, nybegynnere som viderekomne. Friidrettsskolen passer for dem som ønsker en aktiv, 
sosial, og ikke minst leken og tilrettelagt uke på vår nasjonale friidrettsarena. Med profesjonelle og 
entusiastiske unge trenere fra vår egen klubb har Sportsklubben Vidar arrangert Norges største 
friidrettsskole på Bislett Stadion i over 11 somrer. Vi gjenkjenner ansikter år etter år - det er utrolig 
stas. Mange av barna blir inspirert til å fortsette med friidrett og begynner derfor på våre faste 
treningsgrupper på høsten. Planlegging av Friidrettsskolen for 2021 pågår nå for fullt.  
 
I 2020 ble dessverre Friidrettskolen avlyst før fellesferien på grunn av Covid-19. Friidrettsskolen ble 
arrangert i 2 uker i august under strenge Covid-19 tiltak.  I 2020 deltok 172 barn mot 277 i 2019.   
 
 

5 Arrangement i regi av Oslo Maraton AS 
  
Oslo Maraton 2020 skulle etter planen gjennomføres 19. september. Den 30. juni ble Oslo Maraton 
2020 avlyst grunnet Covid-19. Med dette har Oslo Maraton gjennom historien blitt avlyst to ganger. 
Dette skjedde første gang i 2003 grunnet for få deltakere. I 2020 lå Oslo Maraton an til 
rekordpåmelding, med 2000 flere påmeldte deltakere i mars 2020 enn samme tid i 2019. 
  
Fra Covid-19 inntraff Norge, stoppet påmeldingene og inntektene til Oslo Maraton AS. Permitteringer 
ble en faktor og planleggingen av et normalt arrangement ble satt på spill. Med usikkerheten rundt 
høstens arrangement ble det viktig for Oslo Maraton AS å tenke alternativt og nytt. Oslo Maraton skal 
inspirere, motivere til fysisk aktivitet uansett nivå og utgangspunkt. Det var derfor viktig i et avlyst år å 
fortsette aktiveringen av eksisterende og nye deltakere. Like etter at Norge stengte ned begynte 
planleggingen rundt det første virtuelle løpet – 17. mairaton.   
 
Målet med å få folk i fysisk aktivitet og finne glede og mestring har vist seg å være mulig med virtuelle 
arrangement. Gjennom de alternative arrangementet har Oslo Maraton fått 6000 nye deltakere. Blant 
disse er det 2000 som aldri har deltatt på løp før. Totalt gjennom 2020 har Oslo Maraton AS nærmere 
19000 påmeldinger. Oppsummert har Oslo Maraton nesten klart å bevege like mange deltakere i 
2020 som i et normalt fysisk arrangement.  
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Organisasjonen har i perioden jobbet målrettet med kommersielle rammebetingelser. Med bortfallet 
av Oslo Maraton på Rådhusplassen og alle de elementer som følger med, har arbeidet i stor grad 
bestått av å utvikle substitutter som ville gi synlighet og merverdi for både Oslo Maraton AS og 
partnere. Alle aktiviteter har blitt digitalisert, og det har blitt større fokus fordelt over året i sin helhet. I 
perioden har Oslo Maraton blant annet utviklet en digital Expo og fokusert på kolleksjoner og 
produkter i samarbeid med partnere. Organisasjonens evne til å raskt omstille og tilpasse seg 
samfunnssituasjonen i tett dialog med samarbeidspartnere har gjort at den kommersielle inntjeningen 
har vært på et høyere nivå enn man kanskje kunne forventet seg. Alle aktiviteter i 2020 har hatt som 
mål og styrke Oslo Maraton som merkevare og opprettholde aktualiteten med synlig digital 
tilstedeværelse. 
  
5.1 17. mairaton 
 
Det første virtuelle arrangementet ble gjennomført den 17. mai. 17. mairaton fikk i overkant av 9000 
deltakere. 
 
Over hele landet - og mange steder i det store utland - tok folk på seg startnummer og 17. mai-sløyfe 
og løp 3, 10, 21, 42 eller 73 km. På hver distanse var det egne Para-klasser (funksjonsnedsettelse) i 
tillegg til egen rullestoldistanse på 10km. På alle distansene ble det oppnådd mange sterke tider. Visit 
Norway og Visit Oslo markedsførte 17. mairaton i sine kanaler. Oslo Kommune integrerte 17. 
mairaton i det offisielle 17. mai programmet og NRK lagde en reportasje om løpet i forkant av 
arrangementet. Oslo Maraton utarbeidet også en egen 17. mairaton video som er den mest sette 
videoen gjennom tidene med 120.000 antall seere. 
  
I samarbeid med Craft ble det laget en egen kolleksjon til 17. mairaton. Blant de 9000 påmeldte 
kjøpte 1100 deltagere t-skjorte fra kolleksjonen, og nesten 3000 kjøpte løpets medaljer. 
  
5.2 Oslo Maraton – Virtual Edition 
 
Den 19. september ble Oslo Maraton – Virtual Edition gjennomført. Med nærmere 6000 deltakere, 
derav 600 internasjonale deltakere. Sammen med samarbeidspartnere fikk vi utlevert t-skjorter og 
medaljer til sportsbutikker rundt om i hele landet. På Rådhusplassen ble det satt opp en 
direktesending med blant annet Marianne Borgen, Nicolay Ramm, Jack Waitz og våre veldedige 
partnere Right to Play og Aktiv mot kreft. 
  
5.3 Romjulsløpet 
 
Det spesielle året 2020 ble avsluttet med Romjulsløpet, et virtuelt løp med veldedighet i fokus. For 
hver påmelding gikk et varmt måltid til Kirkens Bymisjon sin julekampanje, gled en som gruer seg til 
jul. Dette var det første virtuelle løpet som gikk over flere dager. I tillegg til 6 enkeltdistanser kunne 
man velge mellom tre utfordringer som man kunne fullføre gjennom flere dager. Totalt meldte 
nærmere 3400 seg på til Romjulsløpet, noe som ga 3400 måltider til Kirkens Bymisjon. 
  
5.4 Oslo Maraton kolleksjon 
 
Sammen med Craft har Oslo Maraton utarbeidet to kolleksjoner i 2020, en sommer- og en 
vinterkolleksjon. Kolleksjonen har solgt til en samlet verdi på 270.000,-. 
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6 Idrettslig aktivitet 2020 
 
6.1 Idrettslig utvalg 
 
Medlemmer:  
Kirsti Voldnes 
Børre Fjeld Halvorsen 
Mariusz Wozniak 
Petar Vukicevic 
Atle Mortvedt Karlsen 
Marit Brennhovd 
 
Utvalget har ansvar for at trenings- og konkurransetilbudet til SK Vidar er i henhold til de overordnede 
sportslige og økonomiske rammene fastlagt av styret. 
 
Utvalget skal gjennom et tett samarbeid med trenere, sikre et best mulig idrettslige tilbudet til utøvere.  
 
Utvalget samler hovedtrenere på tvers av øvelser og aldersgrupper for å utveksle erfaringer og sikre 
oppslutning rundt felles klubbaktiviteter.  
 
I 2021 har hovedfokus vært å tilrettelegge for et best mulig idrettslig tilbud til barn, ungdom og junior i 
henhold til rammebetingelser i Covid-19 forskriften. Det har dessverre ikke vært mulig å gjennomføre 
planlagte treningssamlinger. 
 
 
6.2 Toppidrett 
 
Trenere: Petar Vukicevic 

Frank Bissach 
Mariusz Wozniak 

 
Sondre Norstad Moen hadde en meget bra sesong med flere sterke resultater. 
Han startet med å sette ny europarekord på 25000m på bane med tiden 1:12:46 under Impossible 
Games i juni. Videre satte han europarekord på 1-times løp i august da han løp hele 21 131 meter 
under et stevne i Kristiansand. Denne rekorden ble dessverre ikke godkjent på grunn av nye regler for 
sko. Moen løpte maraton på 2.09.01 i London, noe som er langt under OL-kravet. Sondre har 
dessverre valgt å bytte klubb for 2021 sesongen. 
 
Vladimir Vukicevic hadde en god sesong i 2020. Under et stevne i Ungarn løp han inn til ny norsk 
rekord på 110 meter hekk med tiden 13,53 (+0,8). Han slettet da sin fire år gamle norgesrekord med 
ett hundredel. I tillegg tok han sitt tiende NM gull på 110 meter hekk i Bergen. Han løp også inn til gull 
på 60 meter hekk under NM innendørs.  
 
Ingar Kiplesund tok 3 NM-medaljer i sesongen 2020. Han tok gull i lengde under NM innendørs i 
Bærum med et hopp på 7,47m. Videre hoppet han seg til sølvmedalje i både lengde og tresteg under 
NM i Bergen.  
 
Sondre Guttormsen forsvarte NM-gullet i stavhoppkonkurransen. Han endte på toppen av pallen og 
tok sitt tredje NM-gull i stav etter å ha hoppet 5,55 under NM i Bergen.  
 
Simen Guttormsen hadde en flott utvikling i stav med 5,45. Simen fikk bronsemedalje i NM og 
plasserte seg som nummer 5 på verdensstatistikken for junior.  
 
Line Kloster hadde en bra sesong i 2020. Hun satte ny personlig rekord og klubbrekord på 400m med 
den imponerende tiden 52,43. Under Impossible Games løp Kloster inn til ny norsk bestenotering på 
200 meter hekk med tiden 26,11. Videre løp hun inn til ny norsk bestenotering på 150 meter under et 
stevne på Lambertseter. Under NM i Bergen tok hun sølvmedalje på 200m og sølv på 1000m stafett.  
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Sara Svarstad har hatt en fin utvikling de siste årene og tok NM sølv på 3000m hinder med tiden 
10.21.30. Dette var en resultatforbedring med imponerende 31 sekunder.  
 
Ingrid Pernille Rismark hadde en strålende første sesong i SK Vidar drakten med junior NM gull på 
400m og senior NM sølv og bronse på 100m hekk og 400m. Ingrid forbedret sin personlige rekord på 
400m fra 58.23 til 54.30 i 2020 sesongen.  
 
Synøve Brox hadde en strålende sesong i klassen 60-64 år. Hun satte ny bestenotering i verden på 
10 km under Hytteplanmila med tiden 38,27. I tillegg ble hun den nest raskeste gjennom tidene på 
halvmaraton etter å ha løpt 1,24,36 under Santa Pola Halvmaraton.  
 
Europeisk rekorder: 
25000m bane, Sondre Norstad Moen: 1,12,46 
 
Norske rekorder: 
110m hekk: Vladimir Vukicevic 13.53sek 
25000m: Sondre Norstad Moen, 1:12:46 
200m hekk: Line Kloster, 26.11sek 
 
Klubbrekorder: 
Lengde menn innendørs: 7,47m, Ingar Kiplesund 
Lengde menn utendørs: 7,68m Ingar Kiplesund 
Tresteg menn utendørs: 15,65m Ingar Kiplesund 
110mhekk menn utendørs:13,53sek, Vladimir Vukicevic 
400, kvinner utendørs: 52,43sek, Line Kloster 
150m kvinner utendørs: 17,23sek, Line Kloster 
200mhekk kvinner utendørs:26,11sek, Line Kloster 
 
Resultater Norske Senior Mesterskap: 
NM Innendørs: 
Gull 60m hekk: Vladimir Vukicevic 
Gull Lengde: Ingar Kiplesund 
Sølv 400m: Line Kloster  
 
NM Utendørs: 
Gull 110m hekk: Vladimir Vukicevic 
Gull stav: Sondre Guttormsen 
Sølv 3000m hinder: Sara Svarstad 
Sølv 200m: Line Kloster 
Sølv lengde: Ingar Kiplesund 
Sølv 100m hekk: Ingrid Pernille Rismark 
Sølv 1000m stafett Oulie, Aaberg, Rismark, Kloster 
Bronse stav: Simen Guttormsen  
Bronse 400m; Ingrid Pernille Rismark  
 
NM Terrengløp lang løype: 
Gull 4000m K50 Torhild Dybwad Mathiesen 
Bronse 4000m M55 Runar Gilberg 
 
NM Halvmaraton 
Gull M35 Eirik Gramstad 
Gull M40 Martin Kjäll-Ohlsson 
Gull M45 Johan-Jørgen Lindgaard Strømberg  
Gull M65 Ger Van Graas   
Sølv U23 Emilie Mo  
Sølv K40 Jessica Gunnarrson   
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6.3 Lagserien 2020 
 
I lagserien sin andredivisjon vant SK Vidar overlegent i begge klasser.  
 
Mennene satte ny poengrekord for divisjonen (20 130 poeng). Det førte til opprykk for andre år på 
rad.  
 

 
 
Kvinnene endte også på toppen av tabellen med en klar seier (18 727 poeng). Det er den nest høyest 
poengsummen som er oppnådd noensinne i divisjonen. Videre førte det til opprykk for andre år på 
rad.  
 

 
 
 
6.4 Barn, ungdom og junior 
 
Hovedtrener: Mariusz Wozniak 
 
Trener mellom og langdistanse: Atle M. Karlsen 
      
I 2020 hadde vi 370 aktive utøvere i alderen 6-19 år. I tillegg har vi utøvere som trener i en egen 
sprintgruppe, samt noen langrennsløpere som trener med oss på sommerhalvåret.   
 
Vi har stor aktivitet på stadion. De fleste aldersgruppene trener mandag og onsdag. Trenerne er i 
hovedsak våre egne ungdommer som har tatt flere trenerkurs. Det er mye idrettsglede blant utøverne. 
Dessverre har det vært noe begrenset plass for å trene innendørs på grunn av covid-19-situasjonen. 
VI måtte dessverre avlyse den planlagte treningssamlingen for barn og unge på Rud grunnet Covid-
19. 
 
Det er 11 treningsgrupper totalt og 7 ungdomstrenere som deltar fast på treninger. I tillegg har vi 3 
trenervikarer som bidrar når det er behov. Målet med barne- og ungdomssatsningen i klubben er å gi 
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barna en allsidig innføring i alle de tradisjonelle øvelsene i friidrett, samtidig som de opplever 
mestring, utvikling og idrettsglede. Vi er foreløpig best på løping, men vi jobber stadig for å utvikle oss 
på flere områder.  
 
Juniorgruppen består av utøvere fra 15 år og opp til de som deltar på junior-NM. Utøverne er i 
hovedsak løpere og de trener i forskjellige grupper. Gruppene har i løpet av 2020-sesongen oppnådd 
svært gode resultater. Under junior-NM tok våre utøvere syv medaljer i ulike valører og under 
Ungdomsmesterskaper (UM) ble det seks medaljer totalt. Det viser at ungdomsarbeidet som gjøres i 
klubben fungerer godt. 

 
Ingrid Pernille Rismark, Vilde Marstein og Pernille Karlsten Antonsen ble tatt ut på 
Rekrutteringslandslag for 2021-sesongen. 
 
Norske bestenoteringer bane: 
5000m J17: 16,54,72, Anna Marie Nordengen Sirevåg 
600m G15, 1,23,26, Andreas Fjeld Halvorsen 
2000m G13, 5,56,25, Sondre Strand Omland 
 
Norske bestenoteringer gateløp: 
5km G13, 15,44, Sondre Strand Omland 
5km G 15, 15,17, Andreas Fjeld Halvorsen  
5km J19, 16,57, Emilie Mo 
10km J17, 34,34, Anna Marie Nordengen Sirevåg 
10km G13, 32,37, Sondre Strand Omland 
10km G15, 31,55, Mikkel Bakken 
 
Bestenotering verden gateløp: 
5km G13, 15,44, Sondre Strand Omland 
10km G13, 32,37, Sondre Strand Omland 
 
Ungdomsmesterskapet innendørs: 
Gull 800m Andreas Fjeld Halvorsen 
Gull 200m Ingrid Pernille Rismark 
Gull 4x200m Rismark, Oulie, Aaberg, Marstein 
Sølv 60m Ingrid Pernille Rismark  
Sølv 1500m Andreas Fjeld Halvorsen 
Sølv 1500m Theodor Berre Jacobsen  
Sølv 1500m Emilie Mo 
Bronse 60m Maria Aaberg 
 
Ungdomsmesterskapet utendørs: 
Gull 2000m G15 Andreas Fjeld Halvorsen 
Gull 1500m hinder J16 Anna Marie Nordengen Sirevåg 
Gull 3000m J16 Anna Marie Nordengen Sirevåg 
Bronse 3000m G17 Sander Dybwad Mathiesen 
Bronse 800m G15 Andreas Fjeld Halvorsen 
Bronse 2000m G15 Nikolai Solum 
 
Junior NM: 
Gull 400m Ingrid Pernille Rismark 
Gull 800m Pernille Karlsen Antonsen  
Sølv Stav Simen Guttormsen 
Sølv 1000M stafett Rismark, Oulie, Aaberg, Marstein 
Bronse Lengde Vilde Marstein 
Bronse 100m hekk Ingrid Pernille Rismark 
 
KM Stafetter: 
Gull J12 4x100m 
Gull J12 4x100m 
Gull G12 4x100m 
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Sølv G13 4x100m 
Bronse J14 4x100m 
Gull G13 3x800m 
Sølv G13 3x800m 
Bronse G13 3x800m  
Gull G13 3x800m  

 
NM Terrengløp: 
Gull 4000m J17 Anna Marie Nordengen Sirevåg  
Gull 4000M G15 Andreas Fjeld Halvorsen  
Sølv 4000m J18 Ingvild Brennhovd  
Bronse 4000m G15 Mikkel Bakken  
 
NM Halvmaraton: 
Sølv U23 Emilie Mo  
 
            
6.5 1000-poengs klubben 
 
Tyrving-tabellen brukes til å regne ut en poengsum som viser hvor bra enkelte utøvere har prestert i 
sine aldersgrupper på ulike friidrettsøvelser. Tyrving-tabellen er en poengtabell som eies og 
vedlikeholdes av Norges Friidrettsforbund.  
 
Utøvere som får over 1000 poeng regnes for å ha prestert svært bra i sin aldersgruppe. Flere av våre 
unge og talentfulle utøvere har denne sesongen hatt stor fremgang og prestert meget bra. Hele 17 
utøvere har bikket 1000 poeng på Tyrving-tabellen. Den utøveren som fikk høyest poengsum var 15 
år gamle Andreas Fjeld Halvorsen. Han fikk 1166 poeng etter imponerende resultat på 1500m. 
 
De utøverne som fikk over 1000 poeng var:  
 

• Andreas Fjeld Halvorsen (05) var den som fikk høyest poengsum etter årets sesong. Samtidig 
fikk han over 1000 poeng på fire ulike øvelser. På 600m fikk han 1136 poeng etter å ha løpt 
1,23,26. På 800m har han løpt 1,55,71 og fått 1149 poeng. På 1500m fikk han høyest 
poengsum som var på hele 1166 poeng etter at han løp på sterke 3,56,26. På 2000m fikk han 
1128 poeng etter å ha løpt på 5,36,54.  

• Sander Dybwad Mathiesen (03) fikk over 1000 poeng på fire løpsøvelser. På 600m har han 
løpt 1,23,81 - noe som resulterte i 1004 poeng. På 800m fikk han 1021 poeng etter å ha løpt 
1,56,29. På 1500m løp han 3,57,63 og fikk 1058 poeng. På 3000m har han løpt på 8,41,11 
og fikk dermed 1051 poeng.  

• Anna Marie Sirevåg Nordengen (04) fikk 1049 poeng på 3000m etter å ha løpt 10,03,42, 
samt 1104 poeng på 1500m hinder etter å ha løpt på 5,02,29. 

• Theodor Berre Jacobsen (01) løpte 1500m på 3,59,34 og fikk 1004 poeng.   
• Pernille Karlsen Antonsen (02) fikk 1060 poeng etter å ha løpt 2,08,94 på 800m.  
• Nikolai Solum (05) bikket 1000 poeng på fire løpsøvelser. Han fikk 1087 poeng på 600m (løp 

1,25,12), 1106 poeng på 800m (løp 1,58,07), 1078 poeng på 1500m (løp 4,08,79) og 1076 
poeng på 2000m (løpte 5,48,09).  

• Casper Fossen Brustad (07) fikk 1052 poeng etter å ha løpt 1,32,50 på 600m.  
• Ida Marie Nordengen Sirevåg (07) har løpt 4,48,72 på 1500m og fikk dermed 1097 poeng.  
• Sondre Strande Omland (07) fikk 1000 poeng på to løpsøvelser. Han fikk 1062 poeng på 

600m (løp på 1,32,12) og 1134 poeng på 1500m (løp på 4,18,75).  
• Simen Guttormsen (01) fikk 1161 poeng etter han hoppet 5,45m i stavsprang 
• Emilie Mo (01) har løpt 16,55,17 på 5000m, noe som resulterte i 1051 poeng.  
• Ingrid Pernille Rismark (01) fikk over 1000 poeng på hele seks ulike løpsøvelser. Hun fikk 

1008 poeng på 100m (løp 12,35), 1050 poeng på 200m (løp 24,9), 1060 poeng på 300m 
(39,3) og 1102 poeng på 400m (løp 54,3). I tillegg fikk hun 1073 poeng på 100m hekk etter å 
løpt 13,97 og 1052 poeng på 400m hekk hvor hun løpte 60,75.  

• Vilde Marstein (02) fikk over 1000 poeng både på 100m (løp 12,50) og 1009 poeng på 200m 
(løp 25,58). I tillegg fikk hun 1050 poeng etter å ha hoppet 5,87 i lengde.  

• Casper Fossen Brustad (07) fikk 1052 poeng etter å ha løpt 1,32,50 på 600m.  

This document is signed with the PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.
Verified by  

11.03.2021
SIGNICAT



Årsrapport Sportsklubben Vidar 2020 
 

 
 
Side 11/13 

• Laura Tangen (07) fikk 1000 poeng etter å ha løpt 60m på 8,40.  
• Sienna Dankworth (08) fikk 1041 poeng etter å ha løpt 100m på 13,54 og 1021 poeng etter å 

ha løpt 200m på 28,22.  
• Mia Prøsch Johnsen (08) fikk 1086 poeng etter å ha løpt 8,23 på 60m, 1149 poeng da hun 

løp 26,58 på 200m og 1141 poeng etter å ha løpt 42,97 på 300m.  

 
6.6 Langdistansegruppa 
 
Trener:  Runar Gilberg 
 
Gruppa hadde faste treninger hver mandag og torsdag kl. 17.30 helt fram til koronanedstengningen i 
mars. Treningene ble gjenopptatt så snart myndighetene åpnet for det seinere på våren. Da fortsatte 
vi med treninger på vanlig vis fra NIH-banen ved Sognsvann, men i november da vi håpet å kunne 
begynne å trene innendørs i Bislett, kom en ny nedstengning som varte ut året.  
 
Oppmøtet på treningene har vært ganske stabilt og har vanligvis ligget på mellom 10 og 20 løpere. I 
motsetning til en del år tidligere år, har det denne sesongen vært en fast kjerne som har møtt opp på 
nesten alle treningene. Sjøl om det spriker noe nivåmessig har de fleste hatt noen å løpe med, og vi 
har inspirert hverandre enten vi ligger langt framme eller lenger bak i feltet. 
 
Vi har også prøvd å oppmuntre hverandre til å holde treningen i gang under nedstengningsperiodene. 
Jeg har sendt ut treningsprogram for hver uke, og de fleste har klart å holde formen godt ved like 
også i de periodene vi ikke har kunnet møtes.  
 
I tillegg til de faste treningene er det også blitt avtalt treninger i helga via gruppas 
facebookside: https://www.facebook.com/groups/SKVidarLangdistanse/ Facebook-sida er også blitt 
brukt til å avtale felles reiser til konkurranser.  
 
Mange av utøverne i gruppa har vært flinke til å konkurrere når muligheten har bydd seg. Flere i 
gruppa topper sin veteranklasse på den norske årsstatistikken, og Synøve Brox ble nok en gang kåra 
til årets norske veteranløper. Under NM halvmaraton ble det en gull- (Ger van Graas) og en 
sølvmedalje (Jessica Gunnarsson) til løpere i gruppa, og også i NM terrengløp ble det flere medaljer.  
 
På grunn av koronarestriksjonene er det blitt færre turer, treningsleirer og sosiale sammenkomster 
enn vanlig – sjøl om vi starta bra med en liten gjeng som drog på treningsleir på Fuerteventura i 
månedsskiftet januar/februar. I sommer da det var mindre strenge restriksjoner, gikk vi ut og spiste i 
lag etter trening. 
 
Vi håper 2021 vil bli mer av et normalår for både Langdistansegruppa, klubben og verden enn det 
2020 viste seg å bli – sjøl om det ikke akkurat ser veldig lyst ut i skrivende stund. 
 
 
6.7 Funkis  
 
Ansvarlig: Håkon Gisholt 
 
Ved inngangen til 2021 skiftet gruppen navn fra Funkis til SK Vidar paraidrett. 
 
I løpet av året har det vært avholdt ukentlige fellestreninger på Bislett stadion. I de perioder stadion 
har vært koronastengt har treningene vært avholdt fra Sognsvann, samt felles styrketreninger via 
Zoom. 
 
I januar arrangerte gruppen løpedugnad på Bislett stadion der innsamlede midler gikk til 
treningssamling som skulle avholdes i Portugal i april. Styret i SK Vidar bevilget også støtte til 
treningssamlingen som dessverre ble utsatt på ubestemt tid grunnet smittesituasjonen. 
 
Oslo maraton helgen i september reiste gruppen til Sjusjøen der det ble avholdt treningssamling, i 
tillegg til deltagerne tok del i den virtuelle utgaven av Oslo maraton. 
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En lignende treningssamling i desember måtte avlyses, også dette pga smittesituasjonen. 
 
Det har vært et stabilt fremmøte av både utøvere og frivilllige ledsagere på paragruppens 
fellestreninger med anslagsvis 40 - 50 personer. 
 
6.8 Bueskyttergruppa 
 
Antall medlemmer pr. desember 2020 var 40. Klubben opplever noe reduksjon i 
medlemstallet rundt årsskiftet i år, hvorvidt dette har sammenheng med liten aktivitet i 
høst grunnet koronatiltak eller naturlig avskalling er vanskelig å si. 
 
Klubben har nå en leieavtale med Brannfjell skole for vinterhalvåret noe som gjør at vi 
har tilgang til treningslokalene mandag , tirsdag og torsdag kl. 18-20. Vi har ikke 
tilgang til lokalene i skoleferiene. 
 
Dette året har vært et spesielt år for oss og vi har ikke hatt tilgang til treningslokalene 
våre på Brannfjell siden 16. november 2020. Lokalene er fortsatt stengt pr. 31.01.21. 
For de fleste av våre skyttere betyr dette at de ikke har kunnet gjennomføre trening 
inne siden 16.november. Enkelte skyttere (3-4) har privat ordnet seg med 
treningsmuligheter. Dette er selvfølgelig alvorlig med tanke på kontinuitet, beholde 
skyttere, særlig de unge og rekrutering av nye medlemmer. 
 
Utetrening foregår ved hytta vår på Ekeberg og i Sørmarka der vi har klubbhytta vår og 
en feltbane. Både på Ekeberg og i Sørmarka har medlemmene mulighet til å få egen 
nøkkel til klubbhyttene. 
 
SK Vidar skulle arrangert NM felt 2020 i september i samarbeid med Lillestrøm og omegn 
bueskyttere. På bakgrunn av den usikre smittesituasjonen som var på forsommeren valgte klubben i 
samarbeid med Norges Bueskytterforbund å avlyse stevnet. Vi har søkt og fått tildelt stevnet på nytt 
for 2021. 
 
I 2020 fikk klubben arrangert et feltstevne. Oslo Open, i Sørmarka 22.- 23. august innenfor de 
smittevernreglene som da gjaldt. 
 
Konkurransesesongen i 2020 ble svært redusert med stort sett avlyste stevner. I 2020 ble NM skive 
innendørs-NM skive utendørs, NM 3D og NM felt avlyst. 
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Oslo, 17. mars 2021 
 
 
Styreleder       Nestleder  
 
 
Kirsti Anne Voldnes      Atle Guttormsen 
 
 
 
Styremedlem                Styremedlem   
 
 
Børre Fjeld Halvorsen      Morten Lunde    
     
 
 
 
Styremedlem vara  
       
 
Runa Skrove Falch       
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