NÅID Friidrott rf
Distriktet går idrottsligt från klarhet till klarhet och ur det perspektivet är det ett tacksamt uppdrag att hålla i
ordförandeklubban. NÅID Friidrotts idrottare har under det gångna året skördat framgångar som aldrig förr
och även om distriktet gärna skulle ta åt sig äran, har vi nog våra medlemsföreningar och alla aktiva
friidrottsmänniskor på fältet att tacka för detta.
Tyvärr återspeglar sig inte de idrottsliga framgångarna på distriktets ekonomi som fortsättningsvis är spänd.
Vår största utmaning är i dagsläge att se till att distriktet har tillräckligt med medel för att kunna bedriva
verksamheten på minst den nuvarande nivån.
Esbo IF:s häcklöpare Oskari Mörö gjorde sig känd för den stora allmänheten genom att sensationellt springa sig
till final i EM i Zürich på ny finsk rekordtid. Även om många andra idrottare också gjorde väl ifrån sig
överskuggade Oskaris prestation alla andra och han får välförtjänt titulera sig årets idrottare. Valet av årets
junioridrottare föll på Jessica Rautelin från Esbo IF. Jessica som tävlar i klassen D 17satte under säsongen bland
annat fyra individuella NÅID- rekord, vann fyra FM-guld och kammade hem segern på såväl 400 m som 400 m h i
Sverigekampen. Som årets tränare premierades Oskaris tränare Atte Pettinen och till årets ledare valdes Piia
Sinervo från Helsingfors IFK.
Träningsläger har hållits för framtidsgrupp 1 i Pajulahti och för framtidsgrupp 2 i Kisakeskus. Lägren har varit
uppskattade och träningarna har hållit bra standard. Antalet deltagare nådde dock inte målsättningen och vi
skulle gärna se att flere idrottare utnyttjar de förträffliga träningsmöjligheterna lägren erbjuder. Utöver våra egna
läger har över 70 NÅID idrottare deltagit i SFI:s Sjutusan lägerverksamhet.
Ärevarvet gjorde igen en gång väl ifrån och slutresultatet på ca 110 000 € är det tredje bästa genom tiderna för
NÅID. Med tanke på att vi befinner oss i en rätt djup ekonomisk svacka har vår Ärevarvschef Glenn Lignell gjort en
enorm insats för att åstadkomma detta resultat. Bästa NÅID-förening var åter igen IF Raseborg och Helsingfors
IFK var god tvåa.
På det stora hela kan man blicka tillbaka på det gångna året med belåtenhet. De idrottsliga framgångarna har
varit många och speciellt de stora föreningarna i distriktet har utmärkt sig i positiv bemärkelse, vilket även
noterats i andra distrikt. Det är dock med en viss oro jag har följt utvecklingen i våra mindre föreningar. Antalet
licensidrottare i de mindre föreningarna har de senaste åren märkbart sjunkit, samtidigt som hela distriktets antal
stigit. Trenden är att speciellt lite äldre idrottare söker sig till större föreningar på jakt efter bättre
träningsförhållanden. Då vårt primära mål är att skapa så bra idrottare som möjligt ser jag i sig inget problem i
denna utveckling, men faran föreligger dock att det leder till att de små föreningarnas verksamhet sakta börjar dö
ut. Om vi inte har föreningar som lokalt fångar upp idrottsintresserade barn och ungdomar kommer vi snart att
stöta på problem och det bör undvikas.
En hel del har bevisligen gjorts rätt inom distriktet, men för att upprätthålla momentum bör vi ständigt utmana
oss själva och sträva till att bli ännu bättre. “We can choose to accept the fact that a challenge may be quite
impossible, or we can choose to challenge the impossible.”
Ron Lindberg
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