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På årsmøtet 16.mars ble følgende styre valgt:
a. leder (ikke på valg): Olav Engen
b. nestleder og kasserer (2 år): Frants Mohr
c. styremedlem (1 år): Marit K Berg Bjerknes
d. varamedlem (1 år): Ellen Wold
e. revisorer (1 år) Runar Thorstensen og Gunnar Fæhn
f. valgkomite: leder: Tor Arne Stjern, medlemmer Frode Andersson og Anders Lindell. varamedlem: Einar Iversen

Romerike Ultraløperklubb hadde i 2011 sitt andre hele driftsår.
Klubben arrangerte ”Kristins Runde” for 4.gang 25.juni med Gunnar Fæhn og Olav Engen som løpsledere. Arena
var ved Tverrsjøstallen, den fjerde arenaen vi prøver ut – og det som også blir arena i 2012. Det var 25 startende,
et noe skuffende deltagertall – men forårsaket av flere uheldige stevnekollisjoner. Senere på året ble det bestemt
at vi de neste årene arrangerer KR 2.helg i juni. Løpet har IAUs bronze label og er også kvalifiseringsløp til
UTMB. I løpet av året ble det også klart at KR fra 2013 er kvalifiseringsløp også for Western States.
Klubben arrangerte ”Romerike 6-timers” for andre gang 20.august med arena på Fedrelandet i Fetsund.
Løpsledere var Marit Berg Bjerknes og Olav Engen. Fra 2012 flytter vi løpet til nye Jessheim Friidrettsstadion, og
nødvendige avtaler for dette var på plass i løpet av året.. Romerike 6-timers var også NM ultraløp i 2011, og med
133 deltagere var dette det største ultraløpet i Norge noensinne.
I løpet av året har vi hatt en ny runde på bestilling på profileringstøy. Med minimumsantall fra produsent er det
vanskelig å supplere mer enn én gang pr år, men med bedret økonomi har vi nå litt mer tøy på lager slik at nye
medlemmer kan dresses opp med det samme. Klubben var godt synlig på alle de norske ultraløpene i 2011, og
fortsatt er vi den eneste spesialklubben i Norge for ultraløpere.
Medlemstallet ved årets slutt var 34, en økning på 7 medlemmer siden årets start. Vi fikk 9 innmeldinger, men
også to utmeldinger pga permanent løpsforbud og flytting.
Den sportslige aktiviteten i 2011 var stor og 24 av medlemmene deltok i minst ett ultraløp, totalt 84 starter.
Lista over medlemmenes ultraløp i 2011 er vedlagt årsberetningen, men vi trekker likevel fram noen resultater:
Kim Johannesen og Frants Mohr hadde en hard fight i Ulvådalen Ultra som endte med 2.-og 3.plass på en tid
under 4 timer på 51 km.. Hilde Johansen ble nr 6 med 63,047 km og Kim Johannesen nr 7 med 74,873 km i
Romerike 6-timers. Einar Iversen fullførte TDS 120 km på 25:48:03. Erik Nossum løp 185,753 km på 24-timers i
London. Hilde Johansen ble beste norske kvinne med 7.plass i Bislett 24-timers med 168,801 km.
Det er avholdt ett styremøte i 2011.
I løpet av året er også våre nye hjemmesider implementert, der det er egne undersider for bl.a. Romerike 6-timers
og Kristins Runde. Sidene redigeres av Olav.
På års- og medlemsmøtet 2011 ble det satt ned et utvalg som skulle se på aktuelle løp og turer som kunne
subsidieres med klubbens overskudd. I utvalget satt Leila Ferguson, Erik Nossum og Gunnar Fæhn. Det kom
flere forslag og på et senere styremøte ble det bestemt å arrangere klubbsamling i Stavern i 2012 og tur til
ultraløpet «The Highlind Fling» i Skottland i 2013.
Romerike Ultraløperklubb er representert i Kondis styre ved Ellen Wold og i NFIFs ultraløpsutvalg ved Marit Berg
Bjerknes og Olav Engen.
Med hensyn til klubbens økonomi henvises til regnskapet som framlegges på årsmøtet.
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