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Sponsorstøtte til Inger Johanne Ruud  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

54/13 Formannskapet 20.11.2013 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Inger Johanne Ruud gis et stipend på kr 10 000,- for sin satsning innen styrkeløft. 

2. Det forutsettes at utøveren profilerer «Slusebyen Ørje» på trenings- og 

konkurransedrakter der dette er mulig. 

 

 

Sammendrag: 

I brev av 19. august 2013 søker Inger Johanne Ruud om sponsorstøtte til sin satsning innen 

styrkeløft. Inger Johanne er 22 år og bosatt i Marker. 

 

Det er Inger Johannes femte år som styrkeløfter, og løfter for Askim Styrkeløftklubb samt 

juniorlandslaget i Norge.  

Idretten styrkeløft består av tre øvelser, der sammenlagtresultatet teller mest. De tre øvelsene 

er knebøy, benkpress og markløft og det deles ut medaljer i hver gren. 

 

Inger Johanne har tidligere løftet til to jrEM gull og ett jtEM sølv i 2012. 

I april 2013 deltok hun i jrEM i Praha, Tsjekkia, og ble europamester. Det tredje gullet av fire 

mulige. 

 

Det bemerkes i søknaden at styrkeløft er en forholdsvis dyr sport. Konkurransedrakter, 

treningsutstyr og treningsavgifter er kostbart. 

 

Inger Johanne Ruud ønsker å fortsette sitt samarbeid med Marker kommune og gjør 

selvfølgelig det som kreves av avtaler fra kommunens side. 

 

Etter at søknad har kommet inn har Inger Johanne deltatt i srVM  i Stavanger i november 

2013. Her løftet hun til bronse i knebøy, og satte samtidig både norsk og nordisk rekord i 

knebøy. 

Inger Johanne har også undertegnet kontrakt som MOT ambassadør i Marker. 

 

Konklusjon: 

1. Inger Johanne Ruud gis et stipend på kr 10 000,- for sin satsning innen styrkeløft. 

2. Det forutsettes at utøveren profilerer «Slusebyen Ørje» på trenings- og 

konkurransedrakter der dette er mulig. 
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