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1. Verv, ansatte og medlemmer  

 
Styret i SK Vidar:  
 
Leder:   Atle Guttormsen 
Nestleder:  Anne Grethe Solberg 
Styremedlemmer: Snorre Lægran 
   Lars Erik Ulseth (tom desember 2021)  

Sara Svarstad 
Morten Lunde (vara, fast fra desember 2021) 

Varamedlemmer: Runa Skrove Falch  
 
Kontrollkomiteen: Nils Johan Waldenstrøm 
   Martin Kjähl Olsson 

Marit Brennhoved (vara) 
 

Valgkomiteen: Line Kloster 
   Bjørn Mikalsen 
    
 
Anne-Grethe Solberg og Atle Guttormsen har vært klubbens representanter i styret i 
Bislett Alliansen.    
 
Ansatte i SK Vidar:   
 
Trener og administrasjon:  Mariusz Wozniak, 100% stilling 
Daglig Leder: Edwin Ingebrigtsen, 50% stilling (fra 1. november 2021) 
 
Registrerte medlemmer per 31.12.2021: 595   

 

2. Økonomi  

 
 

2.1  Regnskap SK Vidar (Avventer revisjon og årsregnskap) 
 
Regnskapet for 2021 er utført av regnskapsbyrået ECIT Services AS. Regnskapet for 
SK Vidar viser et driftsresultat på NOK -2 298 694 mot budsjett NOK -2 250 000 
Sammenliknbar driftsresultat for 2020 er NOK -870 797.  
 
Det er besluttet et utbytte på NOK 3.000.000 fra Oslo Maraton AS. Ordinært resultat 
inkludert utbytte fra Oslo Maraton AS er NOK 723 418  Sammenliknbar resultat for 
2020 er NOK 3 308 156. Samlet egenkapital er NOK  7 020 967 
 
Styret har prioritert å opprettholde og videreutvikle det idrettslige tilbudet til barn og 
unge og samtidig sikre satsningen til klubbens beste eliteutøvere. 
 
.  
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2.3   Regnskap Oslo Maraton AS  
 

Regnskapet i 2021 er også ført av regnskapsbyrået ECIT Services AS, samme som 
Sportsklubben Vidar. Regnskapet viste et årsresultat på NOK 4.828.877 mot budsjett 
på NOK 4.439.992. Resultatet for 2020 var på NOK 5.117.012. 
  
Av årsoverskuddet overføres det NOK 3.000.000 til utbytte i SK Vidar. Egenkapitalen 
i Oslo Maraton AS er etter overføring på 10,2MIL.  
  
Det er god kostnadskontroll i selskapet og det har i 2021 vært fokus på alternative 
arrangementer og andre aktiviteter for å generere inntekter i ett år hvor 
hovedarrangementet ble nedskalert til 6000 deltakere grunnet Covid-19. Det har i 
2021 vært 4 årsverk i Oslo Maraton AS. 
 

3. SK Vidar og Covid-19  

 

Den idrettslig aktiviteten i SK Vidar har også i 2021 vært sterkt preget av Covid-19 
epedemien.   

 

Klubbens treningstilbud for ulike aldersgrupper har løpende vært tilpasset Covid-19 
forskriften og til enhver tid gjeldende smittervernsregler.  
 
Klubbens medlemmer har blitt oppdatert via SK Vidar hjemmeside, Spond og mail, 
 

4. Idrettslig 2021 

På tross av generelt redusert konkurransetilbud på grunn av Covid-19 hadde vi ok 
deltagelse på stevner.  
 
Her finner en oversikt over alle klubbens resultater for 2021 
 
 

4.1    Toppidrett  
 

Trenere: Petar Vukicevic 
Frank Bissach 
Mariusz Wozniak 
Atle Guttormsen 

 
SK Vidar hadde to deltager under OL i  Tokyo. Sondre Guttormsen i stav og Line 
Kloster på 400 meter hekk. Desverre fikk ingen av dem ut sitt beste i den 
konkurransen. Line løp på 56,45 sek i forsøket og kvalifiserte seg ikke videre. Sondre 
desverre fikk en strekk under forsøket på 5.65 meter i kvalifiseringen og endte på en 
23. plass med 5.50 meter 
 
Tidligere i sesongen satte Sondre norsk rekord i stav innendørs med 5,74 meter og 
utendørs med 5,81 meter 

https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/KretsStatistikk.php?showdistrict=1&showclass=0&showevent=0&outdoor=Y&showseason=2021&showclub=13
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Sondre Guttormsen fikk bronse i U23 EM.  
 
Vladimir Vukicevic hadde sin beste sesong i 2021. Under et stevne i Sveits løp han 
inn til ny norsk rekord på 110 meter hekk med tiden 13,42. I tillegg tok han sitt ellevte 
NM-gull på 110 meter hekk i Bergen.  
 
Ingar Kiplesund tok 2 NM-gull sesongen 2021. Han tok gull både i lengde og tresteg 
under NM i Kristiansand.  
 
Simen Guttormsen tok sitt første senior-NM gull, da han vant NM i stav. Han vant 
også junior NM.  
 
Line Kloster hadde en bra sesong i 2021. Hun satte ny norsk rekord på 200 meter 
med 23,11 og ny personlig rekord og klubbrekord på 400 meter hekk 
 
Norske rekorder: 
 Stav innendørs: Sondre Guttormsen 5,74 
 Stav utendørs: Sondre Guttormsen 5,81 

110m hekk: Vladimir Vukicevic 13.42 
200 meter: Line Kloster 23,11 

 
 
Resultater Norske Senior Mesterskap: 
 
NM innendørs:  
Ble ikke avholdt i 2021 
 
NM utendørs Kristiansand 
Gull 110 meter hekk: Vladimir Vukicevic 
Gull stav: Simen Guttormsen 
Gull lengde: Ingar Kiplesund 
Gull tresteg: Ingar Kiplesund 
Bronse 400m: Line Kloster 
Bronse 100mhk: Ingrid Pernille Rismark 
 
NM halvmaraton Oslo  
Gull, KS Runa Skrova Falch 
 
Klubbrekorder:  
           Vladimir Vukicevic 110m hekk 13.41s 
 Sondre Guttormsen stav 5,81 
 Line Kloster 400 meter hekk 
 Line Kloster 200 meter 23,11 
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4.2  Barn,  ungdom og junior 

 
      
Hovedtrener: Mariusz Wozniak 

                                                            
I 2021 hadde vi 390 aktive utøvere i alderen 6-19 år. I tillegg har vi utøvere som 
trener i en egen sprintgrupe. 
 
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 
Det er 11 treningsgrupper totalt og 5 ungdomstrenere som deltar fast på treninger. I 
tillegg har vi 2 trenervikarer som bidrar når det er behov. Målet med barne- og 
ungdomssatsningen i klubben er å gi 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 2021-sesongen oppnådd svært gode resultater. Under junior-NM tok våre 
utøvere 9  medaljer (7 medaljer 2020) Ungdomsmesterskaper (UM) ble det 5 
medaljer totalt. Det viser at ungdomsarbeidet som gjøres i klubben fungerer godt. 

  
Ingrid Pernille Rismark, Vilde Marstein og Pernille Karlsten Antonsen Anna Marie 
Nordengen Sirevåg ble tatt ut på Rekrutteringslandslag for 2022-sesongen. 
  
Ungdomsmesterskapet innendørs: avlyst 
  
Resultater Ungdomsmesterskapet utendørs: 

Gull 3000m J17 Anna Marie Nordengen Sirevåg 
Gull 2000m G16 Andreas Fjeld Halvorsen 
Sølv 2000m hinder J17 Anna Marie Nordengen Sirevåg 
Sølv 800m G16  Nikolai Solum 
Sølv 3000m G16 Nikolai Solum 

  
Junior NM : 

Gull 100m hekk Ingrid Pernille Rismark 
Gull Lengde Vilde Marstein 
Gull Stav Simen Guttormsen 
Sølv 1000M stafett Rismark, Oulie, Aaberg, Marstein 
Bronse 100m hekk  Vilde Marstein 
Bronse 100m hekk Helene Oulie 
Bronse 1500m Andreas Fjeld Halvorsen 
Bronse 3000m hinder Ingvild Brennhovd 
Bronse 400m Ingrid Pernille Rismark  

NM Terrengløp: 
Gull 4000m J17 Anna Marie Nordengen Sirevåg 
3 plass U20. 
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NM Halvmaraton 
            
           Gull KS Runa Skråve Falch 
           Gull U23 Emilie MO(4 plass KS) 
           Gull U23 Theodor Berre Jacobsen (8 plass MS) 
           Gull M40 Martin Kjäll-Ohlsson 
           Gull M65 Ger Van Graas 
           Gull  K45 Jessica Gunnarrson 
           Sølv M45-49 Fredrik Kovlerud 
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4.3    SK Vidar paraidrett 
 

Ansvarlig:  Håkon Gisholt 
 
Ved inngangen til 2021 skiftet gruppen navn fra Funkis til SK Vidar paraidrett. 

 

Mye av hensikten med SK Vidars paragruppe er å skape en sosial treningsarena som kan 

favne alle nivåer. 

 

Grunnet corona-pandemien og smittevernsregler måtte de ukentlige faste innendørs 

fellestreningene på Bislett stadion utgå store deler av våren, samt fra november og ut året. 

 

 I den nedstengte perioden arrangerte gruppen alternative treninger, inkludert felles 

styrketreninger på Zoom. 

 

Treningsarbeidet ga resultater, og spesielt fornøyde er vi med at under Oslo maraton la SK 

Vidars løpere beslag på alle pallplassene i både dame- og herreklassen, både på 10 km og 

halvmaraton. 

 

Gruppens planlagte treningssamling i Portugal måtte avlyses grunnet pandemien, men vil bli 

arrangert i slutten av april 2022. 

 

Paragruppen har et stort ledsagerkorps som bistår utøverne, og på de ukentlige 

fellestreningene (onsdager kl 1915 - 2100) er det normalt et oppmøte på mellom 30 og 50, 

inkl ledsagere. 

 
Paragruppen har også i 2021 vært ledet av Håkon Gisholt. 

 
 
 

4.4  Bueskyttergruppa  
 

Det er avholdt 2 styremøter i perioden pluss årsmøtet.   

 

Styret består av:  

 

Leder                      Morten Lunde 

Nestleder    Bjørn Mikalsen  

Kasserer    Rune Stenvik  

Styremedlem    Fredrik B. Lunde 

Styremedlem    Sven Ove Persson 

Styremedlem/materialforvalter    Tor Solve Tretli  

Styremedlem    Jaran Stenvik 

Varamedlem    Petter Hjelle 
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Antall medlemmer pr. desember 2021 var 35. Klubben opplever dette året 

reduksjon i medlemstallet rundt og utmeldinger. Hvorvidt dette har 

sammenheng med liten aktivitet i deler av 2021 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 som 2020 har vært et spesielt år for oss og vi har ikke hatt 

tilgang til treningslokalene våre på Brannfjell fram til 1. mai. For de fleste 

av våre skyttere betyr dette at de ikke har kunnet  gjennomføre noen 

innetrening første delen av året. Enkelte skyttere (3-4) har ordnet seg 

privat  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 arrangerte NM felt 2021 i august i samarbeid med Lillestrøm og omegn bueskyttere. 

Dette var et utsatt mesterskap fra 2020. Stevnet ble gjennomført på feltbanen vår i Sørmarka. 

God deltagelse og fint vær gjorde dette til et vellykket arrangement- 

 

Konkurransesesongen i 2021 ble redusert med mange avlyste stevner, men nasjonalt ble det 

gjennomført NM skive ute og inne, NM 3D og NM felt. 

 

Svært gledelig og ikke minst fortjent for Ylva Hjelle er hun med i landslagsgruppa for unge 

skyttere og har en eliteutøverkontrakt med SK Vidar.  

 

Resultater fra sesongen 2021 

 

NM skive inne 

 

Ylva Hjelle – Gull  Compound damer 

Ylva Hjelle fikk i tillegg forbundspokalen. 

Roger Eilertsen – Gull Compound herre 50 

Ylva Hjelle, Stian Sannerud, Roger Eilertsen – Sølv  Compound Lag 

 

NM skive ute 

 

Roger Eilertsen – Sølv Compound herrer 50 

Stian Sannerud – Bronse Compound herrer 
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NM felt 

 

Ylva Hjelle – Gull  Compound damer 

Stian Sannerud . Gull Compound herrer 

 

EM felt junior 

 

Ylva Hjelle – Bronse Compound junior 

 

 

 

 

NUM – nordisk ungdomssmesterskap 

 

Ylva Hjelle vant gull i dette mesterskapet. Grunnet koronasituasjonen ble mesterskapet i 2021 

arrangert i de respektive land. 

 

Morten Lunde 

Leder SK Vidar Bueskyttergruppa 

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 innedørs, NM skive utendørs, NM 3D og NM felt avlyst. 

 

Svært gledelig og ikke minst fortjent for Ylva Hjelle er hun med i landslagsgruppa for 
unge skyttere og har fått en eliteutøverkontrakt med SK Vidar. 
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5 Arrangement  

 

 

 

 

 

5.1  Friidrettsskolen  
 
 
Årsberetning Friidrettsskolen 2021 

  
Administrasjonsansvarlig: Julie Rannem & Mariusz Wozniak. I tillegg var Nora 

Frølich leder og til stede på arrangementet alle ukene. 
  
De to siste årene har vært preget av pandemi og det ble mer tydelig året 2021. 
Situasjonen gjorde det tidvis vanskelig å planlegge med store fysiske samlinger, og 
det gjenspeilet seg i sene påmeldinger og mange meldinger fra usikre 
foreldre/foresatte angående gjennomføring og smittevern. 
Det ble en stor opptur da vi likevel fikk gjennomført 4 flotte arrangement i løpet av 
sommeren. Grunnet Bislett Games ble det ikke gjennomført friidrettsskole i uke 26. 
Friidretsskolen ble gjennomført på Bislett Stadion i uke 25 (33stk), 27 (32stk), 31 
(29stk) og 32 (36stk). Totalt deltok det 130 barn og unge i alderen 6-13 år. 
Sammenlignet med året før var dette en ganske kraftig nedgang. 
Friidrettsskolen har som mål å være en arena for alle, uavhengig av tidligere idretts- 
eller friidrettserfaring. Dette får vi også gode tilbakemeldinger på, og vi ser at flere 
som har deltatt på sommerens leir blir med på faste treninger utover høsten. Uken 
består av fysisk aktivitet og friidrettsøvelser så vel som turer, grilling og rebus. Det er 
et tilbud til alle som ønsker en aktiv og sosial uke. 
  
I 2021 var det totalt 9 trenere som jobbet for klubben under friidrettsskolen. Av disse 
var 4 nye, mens 5 har vært med også tidligere år. Alle hadde erfaring og bakgrunn 
som utøvere selv, noen var fremdeles aktive. 
  
Friidrettskolen vil fra 2022 endre navn til SportyCamp. Dette for å integrere I større 
grad Oslo Maraton og klubb. Barnas Maraton endrer også navn til MiniLøpet og 
SportyLøpet.  
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5.2 BMW Oslo Maraton 
 

Arrangement i regi av Oslo Maraton 
Oslo Maraton 2021 har fortsatt vært preget av en pandemi med usikkerhet rundt 
gjennomføring av fysiske arrangement. I juli ble det avgjort at Oslo Maraton kunne 
gjennomføres med 6000 deltakere fordelt på to distanser. Maratondistansen ble 
avlyst, og kun halvmaraton og 10km ble gjennomført. For å kunne gjennomføre med 
6000 deltakere ble løypen endret fra 21,1 km til 10 km grunnet logistikk og 
økonomi. Det ble mye fokus på deltaker- og publikumsflyt for å minimere samling av 
folkemengder og for å kunne opprettholde 1m regelen. Det ble utarbeidet en egen 
smittevernplan og innkjøp av smittevernutstyr. Flere elementer i arrangementet ble 
avlyst som bl.a Expo, Barnas Maraton og bedriftslandsbyen.  
 
Tross begrensninger ble arrangementet gjennomført den 17. september i godt 
løpevær med musikk og god stemning langs løypa, direktesending på NRK og 
fornøyde løpere. Med usikkerheten rundt høstens arrangement ble det viktig for Oslo 
Maraton AS å fortsette med andre virtuelle løp som Påskeløpet, 17. mairaton, Oslo 
Maraton virtual edition og Romjulsløpet. Totalt antall deltakere på virtuelle løp i 2021 
var 5033. 
 
For første gang arrangerte Oslo Maraton Løpeweekend på Geilo Resort. Grunnet 
pandemi kunne det maks være 100 deltakere. Plassene ble fylt opp og en fin helg ble 
arrangert siste helgen i juni. 
 
 
 
Oslo, 23. mars 2022 
 
 
  
 
Atle G. Guttormsen     Anne Grethe Solberg 
Styreleder       Nestleder 
 
                
Snorre Lægran       Sara Svarstad 
Styremedlem       Styremedlem 
 
 
Morten Lunde      Runa S. Falch 
Styremedlem       Styremedlem  
 
 
    


