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Birkebeinerdugnadene  er nå 

unnagjort med bra resultater 

 Så har vi gjennomført alle tre Birkendugnadene. Vi kunne 

selvsagt alltid fått med oss flere, slik at vi hadde sluppet å få med fra 

andre klubber. Da ville vi tjent mer penger til klubbkassa. Vi tjener 

gode penger på arrangementene, men det er klart at vi dette året har 

tjent mindre enn tidligere år. Dette skyldes at vi får nå bare  90 kroner 

pr. time og ikke 100 kroner, samt at vi nok har hatt mindre som har 

vært med på dugnaden. Det er noe vi må ta tak. Dette er vel den 

enkleste måten å drive dugnad på og den er jo hyggelig. Du møter 

hyggelige aktive som er svært takknemlige over den jobben du gjør 

og du møter stadig nye mennesker. Hyggelig tone er det også blant 

dugnadsfolket. 

 Vi var svært nære på å sikre oss medalje i hoved-NM, men det 

ble med Håkon Morkens 4. plass på 200 og 5. plass på 100m. Tormod 

Hjortnæs Larsen sikret seg også finaleplassr på de samme 

distansene, så vi var jo med skikkelig på sprinten. At Lillehammer IF 

sikret seg tre medaljer i UM var nok over forventningene. Særlig var 

det hyggelig at Hallgeir Høgåsen slo til med bronse i diskos og en 

4.plass i høyde. I tillegg sikret Karen Høystad seg sølv i høyde og 

Andrea Leerbeck i spyd. Veldig bra!!! 

 Vi var også nære på pallplass i Oslo Maraton, der Simen 

Næss Berge ble nummer fire på maraton-distansen, mens Gishe Abdi 

Wako opplevde samme plassering på 10km. Løypene som gikk i 

Oslos gater var knallharde og derfor var tidene som Liferne oppnådde 

meget bra. Det er virkelig hyggelig at vi igjen har utøvere som løper 

lenger enn en runde og mindre. Simen har hatt en meget fin utvikling 

denne sesongen. Gishe Abdi Wako har hatt en periode uten særlig 

stevneaktivitet, men nå er han klar for å kvalifisere seg for NM i 2018. 

 Med GD-lekene er vel det meste av årets utendørssesong 

over. Mange har hatt en meget fin sesong med nye perser og det er jo 

det som er hovedmålet for de aller fleste å bli litt bedre enn i fjorårs-

sesongen. Nå venter det en høst med mye trening og nye forbere-

delser til den kommende vintersesongen. 

    Redaktør 
   LIF-avisa 
   Arild Kjæreng 
 

Lillehammer september 2017 

 

http://www.lillehammer-if.com/


 

Finaleplasser på 100m til både Tormod Hjortnæs Larsen (97) og Håkon Morken (99). Vinneren Jonathon Quarcoo fra 

FIK Orion til høyre. Foto: Hans Bjørner Doseth. 

Finaleplasser til både Håkon og 

Tormod på 100m og 200m i NM 
Michael Rosenberg tyvstartet på 100m – Karen Høystad nr. 8 i høyde 

Lillehammer IF ble uten 

medaljer i årets NM i 

Sandnes, men Håkon Morken 

og Tormod Hjortnæs Larsen 

klarte å komme til finalen 

både på 100 og 200m. Det 

var sterkt. For Håkon sin del 

ble det 5. plass på 100m og 

4. plass på 200m. 10,79 i 

finalen, mens han hadde 

10,72 i semifinalen. I finalen 

på 100m var det 1,7 i 

motvind. Tormod ble nummer 

syv på 100m etter 10,87 i 

finalen og 10,81 i semi-

finalen. 

Michael Rosenborg var også 

med på 100m, men ble 

dessverre disket for tyvstart 

på denne distansen. 

På 200m hadde både Håkon 

og vi tro på en medalje, men 

den glapp dessverre og han 

fikk den sure 4. plassen med 

tiden 21,74. Tormod fulgte 

fint opp med en sjetteplass 

med tiden 22,18 i finalen. 

Tormod hadde 22,01 i 

semifinalen. 

Karen Høystad deltok i høyde 

for kvinner og hoppet 1,60 

som ga henne en 8. plass. 

Arne Mjelde Sæther løp en 

brukbar 10.000m på 32,32,39 

som ga en 25. plass. 

Hanne Mjøen Maridal var 

også påmeldt, men måtte bli 

hjemme på grunn av skade. 

 



 

Tormod (97) og Håkon (t.v.) gratulerer Norgesmester Jonathan Quarcoo med sine to gullmedaljer på 

sprinten. 

 

 

 

Grasrotandelen har passert et nytt tertial og for månedene mai, 

juni, juli og august har Lillehammer Idrettsforening fått kr. 

3.277,10. Sammen  med pengene fra første tertial som var 

3.440,50 er vi kommet opp i til sammen 6.717,60 kroner pr. 

utgangen av august. 

Vi har nå startet på det siste tertialet (4 måneder) og har pr. 19. 

september kommet opp i 534. Vi har nå 41 personer som gir sin 

grasrotandel til Lillehammer IF. Vi takker hjertelig for bidraget 

gjennom grasrotandelen. 

  

WWW.lillehammer-if.com 

 
 



En sølv og to bronse til LIF 
i årets ungdomsmesterskap 

Karen tok sølv, mens Andrea og Hallgeir tok bronse 
 
LIF sikret seg tre medaljer i 
årets ungdomsmesterskap 
som ble avviklet på Fana 
stadion i Bergen. Karen 
Høystad hoppet årsbeste i 
høyde med 1,65 og sikret 
seg en sølvmedalje hun 
delte med Line Myrestøl 
Johansen fra Sørild. Vinner 
av øvlesen ble Thea Leirfall 
Bremset fra Stjørdal. Thea 
hoppet 1,67. Dermed kopi-
erte hun medaljefangsten 
fra i fjor. 
 
Men det var ikke bare Karen 
som sikret seg medalje i 
Bergen. Kanskje mest over-
raskende var Hallgeir 
Høgåsen som virkelig 
forbedret seg kraftig i 
diskos og sikret seg en flott 
bronsemedalje. Bestekastet 
hans målte 34,80. Det er et 
par meter bak 
klubbrekorden til Kåre-Idar 
Skogset fra 1995. Kanskje 
klarer Hallgeir dette i løpet 
av sesongen s0om er igjen. 
 

 
Hallgeir med bronsen sin. 

Foto Kolbjørn Høgåsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallgeir deltok også i høyde 
der han fikk pers utendørs 
da han svingte seg over 
1,70. Også her tror vi 
Hallgeir har en del å gå på. 
 
Den tredje medaljen var det 
Andrea Leerbeck som sto 
for. Hun kastet 39,66, men 
hun hadde et par kast som 
var over 40 meter, men de 
ble underkjent. Dermed 
sikret Andrea seg sin tredje 
medalje i UM i spyd. Hun 
ble nummer to i 15 år og 
nummer to i 16 år.   Resten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
av  sesongen bør nå gå med 
til å forsøke å kvalifisere 
seg for hoved-NM neste år.  
Det er store muligheter for 
det. Det er 40m som er 
kvlifiseringskravet og det 
har Andrea store muligheter 
til å klare. 
 
Sprinterne våre hadde ikke 
noe lykkelig UM. Ingen kom 
til finalen på 100m og der 
ble det tydeligvis en del 
skader som gjorde at man 
ikke fikk deltatt på 200m 
eller 1000 meter stafett. 
 
Forts. neste side. 

 

Karen Høystad sikret seg UMsølv i Fana i Bergen. 



 
En blid Andrea Leerbeck 

med medaljen. Foto: 
Kolbjørn Høgåsen. 

 
Jentene var godt etter sine 
personlige rekorder på 100 
m og i og med at det ble 
skader på jentene får de 
fortest mulig glemme dette 
UM-et og jobbe videre mot 
neste år. Det er selvsagt 
ikke morsomt når 
hovedmålet for sesongen 
ikke kan bli bra på grunn av  
skader.  
 
Uansett har jentene hatt en 
bra sesong. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIF tok tiden i rulleskirenn 

 
Harald Moen og Roar Holen tok tiden i rulleskirennet i Jernbanegata i 

Lillehammer. 
 
Lillehammer Idrettsforening var med og arrangerte rulleskirennet i 
Jernbanegata i Lillehammer, da kombinerteliten deltok i Lillehammer 
Supersprint. Det var 13. gangen arrangementet ble avviklet og det var 
13. gangen Lillehammer IF var med. Magnus Moan vant for herrer og 
Hanne Midsundstad for damer. 

 

Birkenarrangementene 
for 2017 er nå avviklet 
Da er Birkenarrangementene for 2017 avviklet og 
vi kan se tilbake på en inntekt til Lillehammer IF på 
ca. 85-90.000 kroner. Dette er for Lillehammer IF en 
meget viktig inntektskilde og derfor er det veldig 
viktig at vi slutter opp om denne dugnaden. 
 
Dette er en betydelig jobb for de som er ledere fra 
Lillehammer IF og derfor må vi alle bidra for å få 
dette til å gå på skinner. Jo flere personer fra LIF 
som deltar jo mer tjener vi. Hvis ikke må vi leie inn 
hjelp fra andre og da mister vi store inntekter. 
 
Neste Birkenarrangement er skirennene som blir 
avviklet i mars 2018. 

 

 



Mye bra i Veidekkestevnet: 

Simen Næss Berge løp under 16,00,00 

på 5000 m – Karen hoppet 1,65 i høyde 
Simen Næss Berge løp for 

første gang under 16,00,00 

på 5000m under Veidekke-

stevnet på Stampesletta. 

Forholdene var både gode 

og dårlige. Det var lite vind, 

men temperaturen var nok i 

laveste laget og det dusk-

regnet litt. Simen løp helt 

alene og holdt bra fart og vi 

må berømme innspurten. 

Den var sterk. Tiden ble 

15,59,52. 

Karen Høystad er kommet i 

form nå på slutten og hoppet 

igjen 1,65 som var identisk 

med resultatet fra helgens 

UM i Fana. Karen hoppet for 

øvrig lengde også og nådde 

4,38, men med litt for mye 

vind. Hennes beste godkjente 

resultat var 4,37. 

Michael Rosenberg droppet 

løp denne gangen og hoppet 

i stedet lengde for å sikre 

poeng til serien for LIF. –Jeg 

er langt fra noen 

lengdehopper, men Michael 

kom seg over 6m og fikk 

6,05. 

12 år gamle Iris Tolland 

Brandhaug løp på ny en 

meget god 600m og fikk tiden 

1,47,64 som var to 

hundredeler bedre enn 

hennes klubbrekord fra 

tidligere i sesongen. Det var 

sterkt. Etter løpet var det rett 

på fotballkamp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var påmeldt ca. 75 på 

stevnet, men på grunn av det 

går litt sykdom i distriktet var 

det en del frafall og det var 

også en del som droppet å 

komme fordi været ikke var 

det beste. 

Lillehammer IF har i det siste 

fått en del nye unge gutter og 

jenter og det er svært 

hyggelig. Nå har vi også fått 

to som kan ta seg av 

treningen blant de yngste 

denne vinteren. Det er flott. 

14 år gamle Marius 

Strandhaug løp 3000m på 

10,17,19. Neste år skal han 

eventuelt løpe 2000m i UM 

og der er kvalifiseringen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,35,0. Det klarer han med 

glans og dermed kan vi regne 

med en ny UM-deltaker fra 

LIF.  

Isak Skari Berger (15) løp 

en fin 800m på 2,07,99. Han 

bør også være god nok til å 

løpe under 9,50 på 3000m 

neste år. I Veidekkestevnet 

løp han 100m på 13,03 og 

deretter 800m. Kravet til 800 

meter neste år klarte han 

med ett hundredel. Der er 

kravet 2,08,00. 

Neste år skal UM avvikles i 

Overhalla, slik at det blir en 

ny lang tur for våre aktive 

jenter og gutter i alderen 15-

19 år. 

 
Simen Næss Berge løp en fin 5.000m i Veidekkestevnet 

 



Både Gausdal FIK og Nordre 

Land IL stilte med store 

tropper i Veidekkestevnet. 

Fra Veidekke mottok vi fire 

flotte sekker som vi brukte 

som bestemannspremier i 

dette stevnet. Her fikk Simen 

Næss Berge, Karen Høystad, 

Malin Hoelsveen, Raufoss og 

Ozazee Parksson, Gausdal 

hver sin sekk for sine presta-

sjoner. 

Resultatene finner du på 

www.andro.no eller på 

hjemmesiden vår. 

 

Flott hopping av Karen 

under årets 

Veidekkestevne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste år uten problemer 
for avvikling av stevnene 
 

Neste år vil forhåpentligvis vi kunne avvikle stevnene våre uten 
problemer utenfra, slik som vi hadde i denne sesongen med 
nervepirrende venting på om man skulle bli ferdig med banen tidsnok 
til de enkelte stevnene. Trolig vil neste års stevner bli avviklet slik: 
 
8.5-18  Birkebeineren Hotell-stevnet 
22.5-18 Strandtorget-stevnet 
5.6-18  GKrør-stevnet 
21.-24-18 Veidekkelekene 
14.8-18 Gausdal Land-stevnet 
4.9-18  Veidekke-stevnet 
22.-23-18 GD-lekene 
 
Vi tar forbehold om navnene, fordi det er flere av stevnene hvor vi ikke 
har vært i forhandlinger om fortsettelse av samarbeidet. 
Veidekkelekene er klare for tre nye år og det er veldig positivt.  
 
Kanskje kan det også bli et løpsstevne i juli en gang. Et slikt stevne må 
vi nok ta litt når vi ser det er behov. Neste år går de viktige stevnene 
slik: 
 
Hoved-NM 17.-19. august  i Byrkjelo 
Junior-NM 24.-26. august  i Oslo 
UM  31.-2. august/sept. i Overhalla 
 
Gausdal Land-stevnet vil bli viktig både med tanke på å kvalifisere seg 
for junior-NM og Ungdomsmesterskapet. Derfor blir det viktig hvilke 

øvelser som vi skal ha i dette stevnet. 

 

http://www.andro.no/


Forbundets seriesystem: 

Herrene topper i 3. divisjon 
Damene mot nedrykk til 3. div? 
 

 

 
 
Når det gjelder herrelaget så  
ligger de meget godt an i og med 
at 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ser ut til at herrelaget 

vårt går mot opprykk til 2. 

divisjon igjen etter at de 

nå ligger på en første-

plass pr. 10. september. 

Damelaget derimot må 

skjerpe seg om de ikke 

skal rykke ned fra 2. til 3. 

divisjon. De ligger nå på 

en 11. plass  og det er 

bare 10 lag som beholder 

plassen. 

Damelaget ligger altså på 
en 11. plass, men har fire 
resultater igjen før de har 
fullt hus og det kan gi oss 
nødvendige poeng til å 
beholde plassen i 2, divi-
sjon. Slik ligger lagene i 2. 
divisjon:  
Tyrving lag 2    15814   24/13 
Haugesund    15778    24(13 
Bækkelaget    15697   23/12 
Steinkjer    14653   22/9 
FRI     14565   24/11 
Ski     14494   25/11 
Ålesund    14470   25/8 
Laksevåg    14408   25/11 
Fredrikstad    14261   23/13 
Tjalve lag 2    13688    21/11 
Lillehammer    13488   21/11 
Kristiansand    13171   22/11 
Nittedal    12882   22/15 
Gloppen      7495   11/6 
 
Med fire resultater som gir ca. 
500 poeng hver vil Lillehammer 
komme seg opp til midten av 
15000 tallet og da er vi sikre på 
at vi klarer å beholde plassen i 2. 
divisjon. 
 

Herrelaget 

Når det gjelder herrelaget 

ligger vi mye bedre an ved 

 

at de nå ligger på en 
førsteplass pr. 10. september, 
men det er selvsagt flere lag 
som kan nå de igjen. Vår 
fordel er at vi fortsatt har 
mulighetene tilå få flere poeng 
fordi vi mangler to obliga-
toriske øvelser. Hvis vi klarer 
500 på de gjenstående 
øvelsene vil klare oss meget 
bra. Slik ligger vi an nå i 3. 
div.: 

Lillehammer    12775   18/9 
Ås     12735   20/7 
Kristiansand    12206    20/9 
Bækkelaget    11910    20/10 
Sømna     11527    20/9 
Strindheim    11470    18/10 
Askim     11345    18/4 
Laksevåg    11310    20/10 
Gular lag 2    11239    17/11 
Moelven    11092    15/9 
Tingvoll     11087    20/9 
BUL Tromsø    10972   20/14  
Sandnes lag 2    10862    19/12 
Gneist lag 2    10788    18/8 
Snøgg     10763    20/8 
BUL lag 2    10688    17/12 
Haugesund  2    10652    18/10 
Halden     10569    17/9 
Bodø     10388    20/11 
Kristiansand LK    10287    13/7 
 

Poengsummene som står 
etter navnet på klubben er 
den poengsummen man har 
nå. Deretter antall øvelser og 
så hvor mange utøvere som 
er med og teller. For 
Lillehammers herrer er det 18 
øvelser og ni personer som 
danner 12775 poeng. 
 
Når vi nå har igjen ca. 
halvannen måned før det er 
for sent å få med flere resul-
tater denne sesongen. 

 
Karen Høystad har 

høyest poengsum av 
damene. 

 

Håkon Morken har 

høyest poengsum av 

mennene. 

 



Sterke 4.plasser av Simen N. Berge 
og Gishe Abdi Wako i Oslo Maraton 

 
Det ble to sterke 4. plasser til LIF 
under årets Oslo Maraton sist 
helg. Simen Næss Berge løp 
Maratondistansen på 2,35,10, 
mens Gishe løp 10km, der også 
han ble nummer fire på 30,56. 
 
Simen lå lenge på en tredjeplass, 
men fikk det hardt på slutten og 
måtte slippe en til forbi seg og 
dermed ble det den «sure» 4. 
plassen. Vinneren av maraton ble 
storfavoritten Yuki Kasanchi fra 
Japan og han var en overlegen 
vinner ca 10 minutter foran 
nummer to. 
 
Gishe Abdi Wako ble også 
nummer fire på 10km etter at han 
løp veldig bra. Han var 40 
sekunder bak vinneren Eirik 
Gramstad som løp inn til 30,16 
og ble en relativt klar vinner. 
Gishe var også fornøyd med sin 
plassering og tiden var også 
meget bra. Vi har derfor stor tro 
på At om vi arrangerer en 10.000 
meter på Stampesletta helt i 
begynnelsen av oktober, vil han 
uten problemer kvalifisere seg 
for hoved-NM igjen. 
 
Lars Philip Olaussen løp også 
under 40 minutter etter en tøff 
avslutning på løpet.  Han fikk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Simen Næss Berge har hatt 

en meget fin sesong i 2017. 

 

Gishe Abdi Wako løp en 

sterk 10km i Oslo Maraton 

 

 

 

 

 

 

 

tiden 39,15 og ble nummer 22  i 

sin klasse 25-39 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne M. Maridal vant Hafjell Opp 
 

Hanne Mjøen Maridal var best av damene  VM. I år har hun vært en del skadet og  
Under årets Hafjell Opp. Dette åtte km lange har ikke fått trent og løpt nok til å kom- 
Løpet passet Hanne bra. –Jeg følte meg pigg me på samme nivå som i fjor. Hun fikk 
Og løypa passet bra, selv om det var litt for  tiden 50,07. Vinner blant herrene  var  
Mye nedover på slutten. Hanne har spesiali- Johan Bugge som løp på 39,19. Han sat- 
Sert på motbakkeløping og hun var i fjor  te ny løyperekord. 
Blant annet uttatt på landslaget og deltok i   

GD-lekene fikk godt 
over 100 deltakere 
 
Pr. tirsdag 19. september er 
det påmeldt like noe i 
overkant av 100 aktive jenter 
og gutter til årets GD-leker 
som er de 30. i rekken. Starten 
gikk i 1988 og er blitt arrangert 
hvert år siden. 
 

Det er vesentlig de yngste som 
deltar i dette stevnet og det er 
jo det som er hovedhensikten 
med stevne – å motivere for å 
delta i friidrett blant de unge. 
 

Dette er det siste stevnet for 
oss denne sesongen, hvis ikke 
vi lager et løpsstevne eller noe 
annet. 
 

 
 



Hoved-NM inne går i Bærum, 
mens UM er lagt til Steinkjer 
 

Nå er neste mål for våre utøvere innendørs-

sesongen 2018 og de to viktigste stevnene 

våre er selvsagt hoved-NM og UM. Hoved-NM 

er lagt til Bærumshallen og skal avvikles 3. og 

4. februar, mens UM går en måned senere 9. 

til 11. mars. 

Til begge disse arrangementene er det ingen 

kvalifisering bortsett fra på 200 og 400m, der 

det ikke må bli for mange starter. Dette betyr 

at vi kan stille med brukbare tropper i begge 

disse mesterskapene. 

Bamselekene er foreløpig ikke satt opp ennå 

på noen terminlister som er offentliggjort og 

det samme gjelder KM i Stangehallen i januar. 

Men før alle disse stevnene skal vi arrangere 

den 30. Romjulssprinten 26. desember i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye hallen i Steinkjer skal avvikle UM 

innendørs i 2018. 

 

Håkons Hall. Innen da må vi ha fått laget oss 

en ramme for lengde uten tilløp, slik at vi har 

noe annet å tilby enn bare løp. I fjor avviklet vi 

høyde uten tilløp med mange deltakere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIF har to nye trenere til våre 
aller yngste friidrettsutøvere 
 

Det er alltid et problem for idrettsklubbene å finne 

trenere til våre aktive. Til våre minste har det vært 

mange forskjellige. Foran årets sesong har vi fått to  

til å ta seg av den yngste gruppen. Det er Kristof von 

Buggeholt og Jørn Karlsen. De er gått i gang med 

treningen og det er 13-15 utøvere på trening stort 

sett hver gang. Det er meget bra. 

Hyggelig er det også at Reinhard Kuhs er tilbake i 

«manesjen» igjen. Det er blitt en liten luke med 

voksne som løper langt og denne ledes nå av 

Reinhard. Simen Næss Berge burde kunne klare å 

kvalifisere seg til hoved-NM. Kanskje er det 10.000 

meter som han bør klare det på. 

LIF kommer til å arrangere  en 10.000m  helt i 

begynnelsen av oktober. Kanskje Stampa-mila kun- 

ne være navnet og at vi fikk det som en tradisjon  

hvert år. Vi hadde et slikt arrangement på 

Stampesletta for en del år siden. Så kanskje kunne vi 

få med flere enn LIF-ere på et slikt løp. Det hadde 

vært artig. Vi kommer tilbake til et slikt 

arrangement. 
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