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Vi startet fjorårets julebrev med noen betraktninger: ”Hva har vi gjort riktig og
hva kunne vært gjort bedre?
For å komme videre løfter vi blikket og tar med oss de lærdommer vi kan hente
ut av de mange flotte hendelsene og begivenhetene vi har vært gjennom dette
året!”
Gjennom 2017 har styrets fokus vært økonomi og utvikling av nye arrangement
som kan gi oss et varig økonomisk grunnlag for å utvikle klubben videre uten å
øke egenandelene til et uakseptabelt nivå. Årets økonomiske resultat er
akseptabelt, men vi har mye vi kan gjøre bedre både for eksisterende og nye
medlemmer i både topp og bredde . Så vi har behov for flere økonomiske
ressurser.
På den administrative siden jobber vi videre med å tilrettelegge for bedre
informasjon gjennom en ny klubbhåndbok .
På arrangementssiden har vi startet opp igjen Norgesløpet. Et meget populært
mosjonsløp på 70 -, 80 – og 90 – tallet på Lillestrøm. Vi fikk en
tilfredsstillende start på arrangementet, men vi har langt igjen til de «store
høyder». Vintermaraton ble vellykket også i år. Vi arrangerte LERØY lekene for
siste gang i år. I 2018 blir de erstattet av NORGESLEKENE for barn og ungdom.
Arrangementene i Nes Arena er videreutviklet og vi har stor glede av Nes Arena
både som arrangementssted og treningsarena. Blant arrangementene var et nytt
vellykket innendørs NM for veteraner og Låvefesten .
UKI-karusellen er fortsatt en viktig del av klubbens virksomhet både økonomisk
og som PR for klubben .
Som man forstår er vi avhengig av våre arrangement. Uten flinke
arrangementsledere og en bred dugnadsgjeng som bidrar år etter år ville denne
utviklingen vært umulig. Disse ressursene er vi avhengig av i årene som kommer.

Samarbeid med kommune , næringsliv og andre frivillige organisasjoner er en
annen resurs vi er avhengig av. Også her er vi kommet et stykke på vei i 2017,
men også her har vi mål om å nå lenger.
Idrettslig har noen av våre beste utøvere vært en del skadet, men på tross ab det
må vi konstatere at også 2017 har vært et meget godt idrettslig år, spesielt med
mange unge lovende utøvere som har vist stor framgang.
Vi må rose våre trenere og ledere for meget velorganisert aktivitet med en god
balanse mellom sosialt fellesskap og idrettslig satsing. Stor takk til våre trenere
og ledere .
Ull/Kisa friidrett ønsker å være en attraktiv klubb å assosiere
seg med . Vi er derfor spesielt glade for de som også dette året
har vært med å bidra til gode opplevelser for våre aktive og oss
som er tett på i det daglige .
Takk til alle dere som stiller opp for Ull/Kisa friidrett.
Ingen nevnt og ingen glemt!

Styret i friidrettsgruppa vil med dette ønske alle og enhver
med sine nære og kjære en god og fredfull jul og et riktig
godt nytt år. Takk til dere alle!

