Vörå If, Friidrott

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Allmänt
Verksamheten för friidrottssektionen består av att anordna träningar och tävlingar för Vörås barn
och ungdomar som är intresserade av Friidrott och Terränglöpning.
Terränglöpning
Terränglöpningen fick under året en välbehövlig nytändning. Under tidigare år har deltagarantalet
minskat från år till år. I och med att terrängcupen anordnades som ett samarbete mellan VIF
Friidrott, VIF skidor, OIF och MSK så ökade deltagarantalet igen från 2015. Deltävlingarna
anordnades i alla tre kommundelar och deltagartrenden var positiv.
Friidrott
Under vintern startade friidrottsträningarna i Vörå centrum med att några av de äldre ungdomarna
ställde upp som tränare. Under våren ordnades också samträningar i Botniahallen i samarbete
mellan VIF, OIF, MSK och IF VOM under ledning av Joakim Träskelin. Träningen i Botniahallen
anordnades iom. att terräng-FM skulle ordnas vid Norrvalla och träningarna blev mer välbesökta ju
närmare våren vi kom. Under sommaren ordnades det en Friidrottsskola samt samträningar varje
vecka.
Friidrottscupen ordnades som ett samarbete med OIF friidrott och i år även med MSK. Totalt
ordnades 6 deltävlingar, varav 3 på Vörå sportplan, 2 på Oravais sportplan och 1 på Maxmo
sportplan. Trenden för deltagarantalet höll i sig från 2015 och friidrottscupen nystart fick en
fortsättning. Fortfarande är antalet deltagare i de yngre årskullarna var mycket högt, vilket bådar
gott inför framtiden. Vörå IF fungerade som representationsförening för de äldre juniorerna vid
distriktsmästerskap och – tävlingar under 2016. Diskussioner har förts med IF VOM, OIF och MSK
gällande hur vi skall göra i framtiden. En arbetsgrupp har bildats, som tar fram förslag som vi tar
ställning till i sektionen och VIFs styrelse.
Fem av Vörå Ifs knattar deltog förtjänstfullt i årets knatte-dm i friidrott i Närpes 6-7.8.2016. Saldot
blev 13 medaljer:
Person, Klass
Michael Rännar, P13

Gren
60m-h
200m-h
Längd
60m
Anton Rännar, P11
60m
150m
Längd
Hampus Berglund, P10 Höjd
Kula
Matts Södergård, P10
Längd
1000m
Spjut
Adam Klemets, P9
Diskus

Placering
Silver
Silver
Silver
Brons
Brons
Brons
Brons
Guld
Silver
Guld
Silver
Brons
Silver

Den 2 oktober ordnades en avslutning för friidrottscupen för Vörå Ifs juniorer på skidstugan i Vörå.
Där premierades knattarna för deltagande i friidrottscupen. Det delades även ut medaljerna från
Knattefinalen i Närpes. Det stora deltagarantalet från friidrottscupen höll i sig.

Medlemmar i Friidrottssektionen 2016
Ordförande

Tommy Grannas

Medlemmar

Anders Kullbäck
Patrik Majabacka
Cecilia Klemets
Marianne Ekman
Yvonne Backman

Sekreterare

Joachim Rännar

