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Birkebeiner Hotell-stevnet
avvikles 25. juli
Hanne juniormester
i motbakke-NM

Eir Storrustløkken Nyfløt har hat en fin sesong
Foto: Hans Bjørner Doseth
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ette siste året har vi hatt et styre som ikke har vært fulltallig og det har
selvsagt vært en stor utfordring. Det at vi ikke har klart å få på plass en sportslig
leder har betydd at vi ikke har kunnet gi den servicen som de aktive skal ha. Heller
ikke har vi hatt den kontinuiteten i jobbing med økonomien. Her har det imidlertid
gått sånn nogenlunde bra, takket være noen få personer. Dette blir meget viktige
oppgaver for den valgkomiteen som styret skal oppnevne. Det er en del henvendelser som sportslig leder skal ta tak i, blant å få på plass trenere til de forskjellige
gruppene i foreningen. Det at vi ikke har kasserer er også en stor hemsko. Disse tre
oppgavene i styret, kasserer, sportslig leder og økonomisk leder må vi alle sammen
være med å løse.

Helt i begynnelsen av august tar kommunen sikte på å få gjort ferdig
banen. Det vil si å få sprøytet på det siste laget med toppdekke og så få merket opp
hele banen. Da først er vi ferdig med rehabiliteringen av banedekket. Imidlertid
det er mye som står igjen på gjerdet rundt banen. Det er svært mange av stenderne
i gjerdet som er råtne og det er derfor lite hold i dem. Det merket vi da vi skrudde
opp reklameskiltene før Veidekkelekene. Dette bør være en viktig jobb. Det er også
huller i gjerdet som må bli tettet. Porten som vi hadde ved 100 m starten må vi
forsøke å få på plass igjen, slik at det blir minimalt med trafikk inn på den nye
banen og midt i svingen er det en stor åpning som Birkebeinerrittet har gjort.

I

august starter alvoret for våre aktive. Da er det eksamen som står for
døren. NM-ene kommer på rekke og rad og da skal storformen være på plass. Vi
håper at de som har kvalifisert for NM eller UM har trent godt i sommer og står klar
til å gjøre sitt beste. Første stevne med fullt øvelsesutvalg er Gausdal Landstevnet,
som avvikles tirsdag 15. august. Det er et meget viktig stevne for det blir
antageligvis siste frist for å kvalifisere seg til NM og UM. Ellers kommer vi til å
forsøke å putte noen av stevnene fra vårsesongen inn i høstsesongen. Vi tror det
skal være mulig.

H

yggelig betjening. I år benyttet vi KIWI på Vingnes som den butikken vi
kjøpte alle varer utenom, drikke og kjøttvarer. KIWI skal ha stor ros for en
fantastisk service og svært hyggelig betjening. Det ga virkelig mersmak å benytte
denne forretningen. Tusen takk for all god hjelp.

En stor takk til Mathilde Brenden Skjellerud og Liss Tove Ngoma for
jobben de har gjort med friidrettsuka. Det var i alt 27 jenter og gutter som var med
og vi takker også alle instruktørene som Mathilde hadde fått med seg. Dette var
tredje gangen vi hadde denne uka og den blir bare mer og mer populær. Det er
meget positivt.

Da ønsker vi alle en fortsatt god sommer!
Redaktør
av LIF-avisa
Arild Kjæreng
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Få LIF-ere deltok
på årets VU-spel
Det var påmeldt mange på årets VU-spelen
i Gøteborg i Sverige, men den etter den
andre trakk seg og det var bare fire som til
slutt var med på dette store stevnet.
Karen Høystad (J18/19) hopper høyere og
høyere nå og det ble 1,62 i Sverige som er
årsbeste. Eir S. Nyfløt og Malin Furuhaug
løp den noe merkelige øvelsen for oss
norske, nemlig 80m. Her fikk Malin 10,83,
mens Eir hadde et tiendel svakere tid,
10,93.
16 år gamle Marthe Ringom som nylig har
startet med friidrett løp 100m på 14,86, litt
svakere enn i Veidekkelekene og det
samme ble det på 200m der hun fikk 31,01.

En av våre gode hjelpere er gått bort:

Arne Foss er død

En
av
våre
mange
gode
hjelpere er gått
bort. Arne Foss
har
gjennom
mange år vært en
en god Lillehammervenn
og
hjulpet oss med å
gjennomføre
store
arrangementer i over 25
år. I 2013 ble
han tildelt foreningens Fortjenestemedalje. Han er en av tre utenom LIFmedlemmer som er tildelt medaljen.
Vi lyser fred over Arnes minne. Han vil bli
husket som en meget kunnskapsrik person
ikke minst på lover og regler innen friidretten.

Fristen for å melde seg på til NM er 15. august og
det betyr at Gausdal Landstevnet vårt tirsdag 15.
august er absolutt siste frist for å melde seg på til
NM. Foreløpig er følgende påmeldt til NM.
Håkon Morken, Michael Rosenberg, Tormod
Hjortnæs Larsen, Arne Mjelde Sæther, Marte
Flatlien, Hanne Mjøen Maridal, Karen Høystad og
Sondre Mulongo Nystrøm.

For mye vind for
sprinterne våre
i Boysen memorial
Det var dessverre alt for mye vind da
sprinterne våre deltok i Tjalves stevne Boysen
Memorial på Bislett. Håkon Morken løp i
forsøket på 100m på 10,71 med 2,8 i
medvind, mens Michael Rosenberg fikk 10,79
med godkjent vind i det andre forsøksheatet.
I finalen fikk Håkon 10,67 og Michael 10,74,
men vinden var 2,8 og dermed ikke godkjente
resultater.

Den foreløpige terminlisten for 2018 er klar:

Hoved-NM skal avvikles i Byrkjelo
Junior-NM i Oslo - UM i Overhalla
Den foreløpige terminlisten
for 2018 er kommet og vi
skal
ha
hoved-NM
i
Byrkjelo, junior-NM i Oslo
og UM går i Overhalla.
Innendørs vil hoved-NM gå
i Bærum, mens UM skal
avvikles i Steinkjer.

NM terrengløp lange løyper
skal avvikles 13. oktober,
men arrangør er ikke helt
klart ennå.
NM halvmaraton avvikles
først i november, nær-mere
bestemt 3. november og det
skal av-vikles i Stavanger.

Mesterskapene
skal
avvikles slik: Hoved-NM
innendørs går 3. og 4. februar og UM 9.-11. mars.
Hoved-NM ute skal avvikles
17.-19.
august,
mens
junior-NM skal gå helgen
etter,
nemlig
24.-26.
august. UM går trolig 31.
juli-2. september.

ELITESTEVNENE
Det satses også i 2018 på
tre
elitestevner.
Helt
bestemt på datoene er man
ikke, men det første skal
avvikles i mai, nummer to i
slutten av juli og det siste i
august.

HOLMENKOLLSTAFETTEN
Holmenkollstafetten
skal
neste år gå så tidlig som 5.
mai. Det betyr at Birkebeineren Hotell-stevnet må
avvikles tirsdag 8. mai.
Deretter følger Strandtorgetstevnet 22. mai og GKrørstevnet avvikles tirsdag
5. juni. Det er vårsesongen
for oss.
Veidekkelekene vil trolig gå
21.-24. juni. Gausdal Landstevnet vil trolig avvikles
tirsdag 14. august og vil
være siste frist for å kvalifisere seg til junior-NM og
UM.
EM GÅR 7.-12. AUGUST
Europamesterskapet
som
blant annet Håkon Morken
satser på å kvalifisere seg
til går i Berlin 7.-12.
august.

Håkon Morken

Lerøylekene som er for
jenter og gutter i alderen 13
og 14 år skal arrangeres 8.
og 9. september. Hvor er
ikke bestemt ennå.
NM TERRENGLØP
NM terrengløp kort løype
skal
Håkon
i 2018
har som
arrangeres
mål å klare
7. og
kravet
EM det
i Berlin.
8.
apriltil og
er Osterøy
som er arrangør.
NM stafetter går på Nesodden i 2018 første helgen i
juni, nemlig 2. og 3. juni.
Bislett Games skal avvikles
som vanlig på Bislett og det
er den 7. juni. Det er som
vanlig en torsdag.

Cathrine Trøen bør klare å
kvalifisere seg for hovedNM i 2018.

Gausdal Land-stevnet blir viktig for
mange aktive som vil delta i NM/UM
Gausdal Land-stevnet som
skal avvikles tirsdag 15.
august blir på helt nytt dekke
og ny oppmerking hvis opplegget som kommunen har nå
blir fulgt. Stevnet blir meget
viktig for de som vil kvalifisere
seg for NM/UM og som ikke
har klart kravet til nå. Fristen
for å melde seg på til NM er
10 dager før og det er nettopp
på datoen til Gausdal Landstevnet. UM fristen går ut en
uke senere.
Gishe Abdi Wako deltok ikke
særlig mye i fjor og må kvalifisere seg igjen hvis han ønsker
å delta i NM.
Til UM er det mange som kan
klare kravet. Olav og Hallgeir
Høgåsen,
Maria
Bøe
Tesfamichael,
Isak
Skari
Berger er blant de som kan
klare kravet til å få delta i UM.

De LIF-erne som er kvalifisert
for UM er:
Karen Høystad, Cathrine
Trøen, Mathilde Brenden
Skjellerud, Malin Furuhaug,
Eir Storrustløkken Nyfløt,
Andrea Leerbeck.

Hallgeir og Olav Høgåsen bør
kunne kvalifisere seg til UM.
Bildet er fra Benditlekene i 2015.

Vi har faktisk flere som vil kunne
klare å kvalifisere seg. Knut Tore
Berland er en. Men her gjelder
det om han vil gjøre et forsøk.
Både han og Isak Skari Berger vil
klare kravet til 2000m uten
problemer. Det tror vi også Olav
Høgåsen vil klare.

Til NM er følgende klare:
Håkon Morken, Michael
Rosenberg, Tormod Hjortnæs
Larsen, Karen Høystad, Marte
Flatlien,
Hanne
Mjøen
Maridal og med Sondre
Mulongo Nystrøm kan LIF
stille stafettlag på 1000m
stafett.
UM går på Fana Stadion 1.-3.
september, mens NM går i
Sandnes 25-27. august. NM
junior går 11.-13. august i
Harstad.

Gausdal Land-stevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 15. august kl. 18.00
Øvelsesutvalg:
6-8 år:
9-10 år:
11-12 år:
13 år:
14 år:
15-19 år:
Senior:

60m – lengde – liten ball
60m – 600m – lengde – liten ball
60m – 200m – 600m - lengde – spyd
100m – 200m – 600m – lengde - spyd
100m – 200 m – 800m – lengde – spyd
100m – 200m – 1500m – høyde – spyd
100m – 200m – 1500m – høyde – spyd

Påmeldingsfrist:
Torsdag 10. august 2017.
Påmeldingen sendes adkg@online.no.
Startkontingenten:
6-10 år:
kr. 70,- pr. start
11-19 år:
kr. 80,- pr. start
Senior:
kr. 90,- pr. start
Medlemmer i Lillehammer IF som har betalt medlemskontingenten deltar
GRATIS!
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening, Boks 345, 2602
Lillehammer konto 2000 25 62864.
Premiering:
Det er premie til alle for klassene 14 år og yngre.
Ellers 1/3 premiering av startende.
Hovedsponsor for stevnet er:

Hanne ble norgesmester
i motbakkeløp for juniorer

Lillehammer IF fikk pr. de første
fire månedene nesten 3.500
kroner fra Grasrotandelen til
Norsk tipping. Vi har dermed
startet på en ny fire måneders
periode og pr. 16. juli er vi
kommet opp i kr. 2065,-.
Vi har nå 41 personer som er
med og bidrar til Grasrotpenger
til LIF.

Kastsamling
arrangeres
på Løten
Friidrettskretsene,
Oslo,
Akershus, Oppland, Hedmark og Østfoldskal ha
kastsamling for 13.-14.
åringer på Løten lørdag 12.
august kl. 10.15.
Man tilbyr trening i alle
kast, altså kule, spyd, diskos
slegge. Er det interesserte
LIF-ere så er det bare å
melde seg på til Oppland
Friidrettskrets.
Samlingen er gratis og
programmet er som følger:
10.30 Felles oppvarming
11.00 Kasttrening øvelse 1
12.30 Lunsj
14.00 Fellesøvelser
14.30 Kasttrening øvelse 2
16.00 Slutt
Det er gode trenere!!!

Hanne Mjøen Maridal løp inn til
seier i NM i motbakkeløp for junior
under mesterskapet som ble
avviklet i Ulvik. Hanne løp inn til
tiden 67,07 og var over to og et
halvt minutt foran Christina
Ellefsen Hoppland som hadde
69,45. Løpet er 7,5 km langt.
Løpet startet Ulvik og endte 1030
meter høyere opp på Kvasshovden. Totalt ble Hanne nummer 12 i dameklassen, der
vinneren hadde 57,16. Det var May Britt Buer fra Gular. Det
var totalt 200 deltakere i løpet, der NM var lagt inn i Kvasshovden opp. Det var 10. gang dette løpet ble arrangert.

Hanne Mjøen Maridal
vant to motbakkeløp
Hanne Mjøen Maridal har slitt litt i vårsesongen i forhold til i
fjor, men nå ser det ut til at formen begynner å komme
tilbake. Hun har seire i to motbakkeløp å vise til. Hun vant
Våttån Opp der hun løp på 27,23, mens hun i Kaptein
Dreyers minneløp brukte hun 49,06.
I Våttån Opp var distansen 5,9km og det var 11. gangen
dette arrangementet gikk av stabelen. Nummer to i kvinner
senior ble Astrid Stav og hun brukte 27,51,1. Leksvik IL i
Trøndelag er arrangør.
I Kaptein Dreyers minneløp var hun hele 14 minutter foran
nummer 2 som var Lill Kari Bugge. Minneløpet er 12 km
langt og det var 44. gang løpet ble avviklet, altså et skikkelig
veteranløp. Sunndal Friidrett er arrangør.

Friidrettsukas glade deltakere samlet på stavmatta. Her er både instruktører og uke-deltakerne samlet.

Friidrettsuka vår avviklet for 3. gang
Den er blitt meget populær allerede
LIF-ungdommen gjør en meget fin jobb med friidrettsuka
27 jenter og gutter var med
på den tredje friidrettsuka
som Lillehammer IF avviklet
på Stampesletta umiddelbart
etter at Veidekkelekene var
avsluttet. Uka startet mandag etter Veidekkelekene og
varte til fredag 30. juni. Årets
uke hadde veldig bra vær,
slik at de fikk noen meget
fine dager på det nye dekket
på Stampesletta.
Det ble undervist i både løp,
hopp og kast og var tydelig
populært blant de unge
jentene og guttene. Kanskje
kan noen av dem fortsette

med friidrett. Vi trenger
større oppslutning enn det vi
har blant de unge.
Instruktører til aktivitetene er
de unge aktive jentene og
guttene i Lillehammer IF og
de gjør en meget fin jobb
med barna. Mathilde Brenden Skjellerud har vært leder
for uka og hun kunne fortelle
at dagen startet kl. 8.00 og
varte fram til kl. 16.00. De
har også hatt en liten
skogstur som avbrekk på
aktiviteten på Stampa. Det
var også meget positivt.

Vi vil tro at dette er et tiltak
som Lillehammer IF bør
fortsette med. Etter påmeldingen å dømme blir det mer
og mer populært. Samtidig
på Stampesletta var det
ishockeyuke og fotballuke, så
dette er tydelig noe som
lagene satser på.
Vi retter en stor takk til
Mathilde og jentene/guttene
hun har hatt hjelp av for å
gjennomføre friidrettsuka.
Det er virkelig positivt at de
unge tar i et tak for foreningen.

Birkebeineren Hotell-stevnet går 25. juli
På grunn av rehabiliteringen av banen på Stampesletta
ble Birkebeineren Hotell-stevnet som skulle gått den 19.
mai utsatt. Vi setter det opp tirsdag 25. juli fra kl. 18.00.
Dette blir i utgangspunktet et rent løpsstevne, men har
vi noen funksjonærer hjemme, kan det bli aktuelt med
for eksempel høyde.
Her er øvelsene:
6-9 år:
10-13 år:
14 år:
15-19 år:
Senior:

60m
60m, 200m, 600m
60m, 200m, 800m
100m, 200m, 400m, 800m
100m, 200m, 400m, 800m, 5000m

For LIF’s aktive er det gratis å være med, mens for de
andre er det 70 kroner pr. øvelse for 6-9 år, 80 kroner
for 10-19 år og 90 kroner for senior.
Vi vet at våre beste herresprintere kommer til å delta
og Gishe Abdi Wako har gitt uttrykk for at han ønsker
å løpe 5000m.

Gishe løper trolig i Birkebeineren Hotell-stevnet

IK Hind, i samarbeid med Troms Friidrettskrets, arrangerer junior-NM
i friidrett i Harstad (Stangnes Idrettspark) 11.-13. august 2017.
Nærmere info: http://jrnm2017friidrett.no
Påmelding via minidrett.no, frist 1.august 2017, kl. 23.59.
Kontaktperson: Tor Charles Holmgren (stevneleder)
E-post: tor@hind.no, mobil: 45 40 47 41

Programmet
for junior-NM

Ved siden til venstre ser dere
dagsprogrammet for junior-NM
og som dere ser går 100m
forsøk/semifinale på formiddag
på fredag, mens finalen går på
ettermiddagen. Dette gjelder
begge juniorklassene.
Foreløpig er følgende jenter
klare for junior-NM:
Andrea Leerbeck, Malin Furuhaug, Cathrine Trøen, Karen
Høystad, Mathilde Brenden
Skjellerud. Eir S. Nyfløt er vel
den som er nærmest å kvalifisere seg. Hun er 2 hundredeler
fra kravet på 100.
Tidsskjemaet blir satt opp en
uke før stevnet starter.

Vi bygger for mennesker
Veidekke Entreprenør AS
Fakkelgården
2624 Lillehammer
Tlf.: 61 26 54 50.no

E-post: disterostland@veidekke.no
ww.veidekke.no/indreostland

