Innendørs NM i Kristiansand 2010.
Takk til Kristiansand IF. Uten den positive og
entusiastiske holdningen som ble vist hadde
det ikke blitt noe innendørs NM for veteraner.
Dette står heldigvis i sterk kontrast til
responsen fra andre vi har spurt.
På relativt kort varsel påtok de seg å
kombinere NM Veteraner og Sør-Norsk
mesterskap, i et stevne med 300 utøvere og til
sammen 900 starter. På denne måten ble det et
av de største friidrettsstevnene som har vært
arrangert på Sørlandet de siste årene.
For arrangørene ble det mange timer i hallen
lørdag, søndag og i forkant av mesterskapet,
men ingen sure miner av den grunn. Tvert i
mot, det var stort sett smil og muntre
bemerkninger.
Vi savnet en del av de gamle travere, men til
gjengjeld så vi en del nye. Som
rekrutteringstiltak er det fint å flytte stevnene
til forskjellige steder av landet.

Hadde garasjedøren vært litt bredere så ville
kastene kommet helt innenfra og ut. M70
Svein Hytten Tønsberg FIK i aksjon.
Når det gjaldt hallen, fortalte Finn Kollstad at
ønsket var å utvide denne. Den ble bygd for ca.
30 år siden. Hallen er brei nok så det ville bare
være å forlenge denne for å få riktig lende på
løpebanen. Vi ønsker dem lykke til med dette
det.
Bilder fra 60m sprint

Vi vil først og fremst takke Finn Kollstad og
hans stab som har hatt hovedansvaret.
Vektkastøvelsen var vi spent på. Denne har
nesten vært et mareritt for tidligere arrangører.
Her var det vist fin kreativitet og det ble nesten
et innendørsstevne.

M40 Jens M. Storhaug, Sandnes IL Friidrett
7,90 M45 Svend Tore Breilid, Kristiansand IF
Friidrett 7,98 M45 Erling Ytrehus, Lillesand IL
Friidrett 8,47 , M45 Rune Øverland, Tønsberg
FIK 8,90

M55 Ozkan, Ercan GTI- Stavanger 8,26
M50Johan A Løland, GTI- Stavanger 8,50
M55 Jens Granlund, IF Hellas 8,70, M50 Ole
H. Nissen Viken, BFG Fana 8,76
Tørr ring og deltakere innendørs i trygg
forvaring i siderommet. Bra!

Vi som kjenner Ellen Dunseths historie er
imponert. Hun forbedrer seg stadig!

Denne gangen fikk hun 70 cm i høyde uten fart
som beste enkeltøvelse.

K65 Mariann Stenbakk Moss IL 13,43,36 på
3000m

M55 Alf Einar Friestad, Kristiansand IF
Friidrett 2,48m

Ansvarlig for vektkastarrangementet var
Hannevika IL. Dette er muligens en løsning for
fremtidige arrangører om de har tilgang til
garasje med stor dør eller liknende. På bildet
har vi leder for vektkonkurransen Steinar
Jacobsen.

M55 Bjarne Gausvik, FIL AKS 77 11,15,78 på
3000m (Beklager uklart foto, vanskelige
lysforhold i hallen)

