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Ja da er hovedsponsor på plass igjen i Lillehammer IF. USBL
eller gamle LOBB er Lillehammer IF’s nye hovedsponsor for 2018. Det er
laget en avtale for 2018 med muligheter for å fortsette den i flere år.
Dette er selvsagt veldig gledelig for LIF som har
slitt i over ett år med å finne ny hovedsponsor
etter at DNB sa nei etter mange år som
hovedsponsor for oss.
En annen ny samarbeidspartner er Gausdal Bruvoll BA Dette er

et nytt bekjentskap for Lillehammer IF og vi er utrolig glade for å ha med
Gausdal Bruvoll på laget. Både USBL og Gausdal Bruvoll er nye
samarbeidspartnere for Lillehammer IF. Det er selvsagt veldig hyggelig at
det kommer til nye samarbeidspartnere. Gledelig er det også at
Strandtorget har utvidet sitt engasjement i foreningen.

Den 30. Romjulssprinten er over og den viser at de aktive har
trent bra siden avslutningen av sommersesongen. Det er fint for nå er det
ikke lenge til det «braker» løs med innendørsstevner stort sett gjennom
hele vinteren. KM innendørs, Tyrvinglekene, Skedsmolekene, NM og UM
og til slutt Bamselekene. Nyervervelsen, Marit Aarvaag Storaker, løp en
meget fin 60m under årets Romjulssprint. Det var også flere som satte
nye personlige rekorder
Fra 1. januar 2018 ble Grasrotandelen øket fra 5
til 7 prosent. Det høres ikke mye ut, men i praksis
vil det bety at Lillehammer IF vil få ca. 5-6000
kroner mer hvis vi klarer å opprettholde antall
Grasrotgivere på 40 personer. Det som virkelig
hadde monnet for oss ville selvsagt være at vi
fikk antall Grasrotgivere til 50-60 personer.
Da ville vi fått godt over 20.000 kroner. Hvis vi hver og en av oss fikk med
oss en ny grasrotgiver ville dette virkelig vært merkbart for oss.

Mandag 12. februar skal vi ha årsmøte og mye dreier seg om vi

kan klare å fylle opp plassene i styret og komiteer. Ronny Bakken er leder
av komiteen og han trenger hjelp for å komme i mål. For styret har det
vært et tungt år med tanke på at vi ikke klarte å finne leder til sport og
økonomiutvalget, samt kasserer. Dermed ble det mye på de andre i styret.
Redaktør
LIF-avisa
Arild Kjæreng
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Dyktig langløper på vei
til Lillehammer IF for 2018?
Marthe Katrine Myhre fra Gjøvik FIK kan bli LIFer
For en del år siden hadde LIF
en strålende maratonløper i
Oddrun
Hovsengen
på
damesiden. Hun sikret seg og
klubben 7 NM-gull. Nå kan det
bli flere maraton-gull til Lillehammer
IF.
Gjøvik-jenta
Marthe Katrine Myhre (32) har
meldt sin interesse for å løpe
for Lillehammer IF og her kan
LIF få en meget dyktig
langløper.
Hennes meritter er følgende:
3 NM-gull på helmaraton, 2
NM-gull på halvmaraton, VMgull i U23 i tillegg til gode
meritter i langrenn også.
Målet for sesongen er å
kvalifisere seg for EM i
maraton og der er sjansene
store for at hun klarer det.
Hennes
bestetider
på
helmaraton er 2,40,00 og på
halvmaraton 1,16,45. Det er
sterke tider.

Marthe Katrine Myhre

Den yngste gruppa vår
bare vokser og vokser
Veldig positiv trend blant de unge
Gruppa som Kristof van Buggenhout og Jørn Karlsen trener i Håkons
Hall to ganger i uken bare vokser og vokser. Dette er meget positivt og
nå teller gruppa hele 24 jenter og gutter. En del av dem var med på
Romjulssprinten og vi kommer til å arrangere et eller to stevner på
tirsdager for denne gjengen i løpet av vinteren.
Da er selvsagt 60m, 150m, to runder 692m, høyde uten tilløp og kule
aktuelle øvelser.

Løpene i den Norske
motbakkecupen 2018

Norsk motbakkecup er Norges Friidrettsforbunds offisielle norgescup i
motbakkeløping. De utvalgte løpene til neste års motbakkecup, inkludert
NM, danner grunnlaget for uttak til alle internasjonale mesterskap.
Grasrotandelen ga Lillehammer
IF for året 2017 kr. 10.335,97.
Dette er det nest beste resultatet vi har fått fra starten i 2009.
Bare fjoråret ga et bedre
resultat.
I det siste tertialet fikk vi
3.618,37 kroner og til sammen
gjennom de 9 årene som vi har
hatt Grasrotpenger ar Lillehammer IF mottatt kr. 79.690,89.
Det er et betydelig beløp for
oss.
Det er nå 41 personer som er
med på Grasrotandelen til LIF
nå og det er jo meget positivt.
Etter nyttår har vi startet på
nytt og pr. 16. januar har vi
kommet opp i kr. 576.

Disse løpene inngår i cupen:
1
2
3
4
5

Løvstakken Opp
12. mai
Skuggenatten Opp NM
2. juni
Hovlandsnuten Opp
9. juni
Saudahornet Rett Opp
4. august
Fanaråken Opp
11. august

Arr.: Bergen løpeklubb
Arr: Treungen IL
Arr: Sauda IL
Arr. Ørsta IL
Arr: IL Fanaråk

VM arrangeres i Canilla i Andorra 15. september. De ovennevnte løpene er
de som teller i Norges Cupen i motbakkeløp.
Sammenlagtvinnerne i motbakkecupen vil konkurrere om en premiepott på
kr. 80.000,-.

Romerike Friidrett innbyr til

Skedsmolekene 2018
Tid: Lørdag 27. januar 2018 kl. 10.00
Sted: Skedsmobanen på Lillestrøm
Arrangør: Romerike Friidrett
Benytt online påmelding
Påmeldingsfrist: 21. januar 2018

Øvelser
J+G7-9 år:
J+G10-12 år:
J+G13-14 år:
J+G15-19 år:
Senior:

60m, lengde
60mhk, 60m, 600m, høyde, kule
60mhk, 60m, 600m, lengde, kule
60mhk, 60m,600m, høyde, lengde, kule
60mhk, 60m,600m, høyde, lengde, kule

Startkontingenten er:
Kr. 100,- pr. enkeltøvelse
Etteranmelding er kr. 150,- pr. øvelse

Kontakt:
Ståle Siljuberg
E-post: stale.siljuberg@getmail.no
Tlf: 99 61 14 92

Romerike Friidrett

Grasrotandelen økes fra 5 til 7 prosent
Fra 1. januar 2018 øker Grasrotandelen fra fem til sju prosent.
– Dette betyr økte inntekter for tusenvis av lag og foreninger,
sier Anne Helseth, ansvarlig for Grasrotandelen i Norsk Tipping.
- En økning av prosentsatsen
fra fem til sju prosent vil bety
at kundene får bestemme
bruken av en enda større del
av Norsk Tippings overskudd.
Dette er en fin julepresang til
lag og foreninger og som
understreker båndene mellom
Norsk Tipping og frivilligheten
i Norge i enda større grad enn
før, sier Anne Helseth.

Anne Helseth
Hovedendringene i forskriften er:
* Grasrotandelen økes fra fem
til sju prosent av spillinnsatsen
fra 1.1. 2018
* Grasrotandelen beregnes av
netto spill-innsats for spillene
Oddsen, nettbaserte spill og
Multix.
* For disse spillene økes
Grasrotandelen fra 10 til 14
prosent.
* Fra 1. januar skal det også
beregnes grasrot-andel av
Extra.
- Økningen betyr at hver
enkelt grasrotgiver blir mer

verdt for foreningene. Det
burde stimulere til å trappe
opp arbeidet med å verve
spill-kunder som
grasrotgivere. Fortsatt er det
ca. 900.000 kunder som ikke
har valgt seg en
grasrotmottaker, sier Helseth.
LIF har fått ca. 79.650,Siden 2009 har tusenvis av
frivillige lag og foreninger fått
millioner av kroner direkte fra
Norsk Tippings kunder
gjennom Grasrotandelen.
Lillehammer IF har mottatt litt i
underkant av 80.000 da vi fikk
den siste delen ved nyttår.
Ordningen går ut på at hver
enkelt Norsk Tipping-kunde
selv kan bestemme hvilken
forening/klubb som skal motta
et beløp tilsvarende 5 prosent
av det de selv spiller for. I
2016 ble 448 millioner kroner
fordelt på denne måten,
direkte til klubber og
foreninger. Beløpet vil trolig
ligge på samme nivå i 2017,
mens det altså vil øke
betraktelig i 2018.
Forskriftsendringen ble
godkjent i statsråd fredag, og
kulturminister Linda Hofstad
Helleland er fornøyd. I KUDs
presse-melding om saken,
sier Helleland:
- Målet med å utvide
Grasrotandelen er å sikre
enda bedre økonomiske kår
for frivilligheten. Gjennom
Grasrotandelen får folk
mulighet til vise sin støtte til
det idrettslaget eller den
foreningen som ligger deres
hjerte nærmest. Pengene er

en viktig inntektskilde for små
og store lag og foreninger
landet rundt.
For LIF kan dette bety
5-6000 kroner pr. år.
For Lillehammer IF er dette
selvsagt også gode penger å
få. Det kan bli en bedring på
5-6000 kroner for oss pr. år
hvis vi klarer å holde 40
personer som gir sin del til
LIF. Klarer vi å øke denne vil
vi selvsagt også øke
inntektene våre ytterligere.

Dagsprogrammet til
NM-inne er nå klart
Helga 3. og 4. februar skal Oslo og Akershus
friidrettskretser arrangere NM innendørs i Sandvika.
Dagsprogrammet er nå klart.

- Vårt mål er å arrangere tidenes norske innendørsmesterskap. For å klare dette må vi gjøre noen
endringer fra tidligere mesterskap, og vi skal blant
annet lage en egen finalekveld med utvalgte
øvelser på lørdag.
- Her vil vi prioritere øvelser hvor vi vet at det
stiller utøvere som er kvalifisert til eller som har
god sjanse til å kvalifisere seg til innendørs-VM i
Birmingham som arrangeres fra 1. til 4. mars, sier
daglig leder i Oslo og Akershus friidrettskretser
Stian Andersen.

YT Holmenkollstafetten
avvikles lørdag 5. mai
Lørdag 5. mai ønsker Idrettsklubben Tjalve velkommen
til «Vårens vakreste eventyr» for 88. gang. Yt Holmenkollstafetten er Norgers største idrettsarrangement med
klasser for alle, unge og gamle, elite og mosjon. Vi
forventer 3000 lag og 45000 deltakere, så alt ligger til
rette for nok en folkefest.
Vi har nå meldt på to lag så langt. Det er våre to elitelag i
damer og herrer. Skal vi ha med noen flere lag kan de
meldes på senere. Ved at vi melder på lagene før nyttår
sparer vi 1500 kroner i startavgift.
Det er for øvrig 78. gangen Lillehammer IF deltar i denne
populære stafetten. Vi startet første gang i 1927. Da var
det bare 10 etapper og bare for menn. Damelaget vårt
kom med for første gang i 1980.

Birkebeinerdugnadene
starter med Birkebeinerrennet på ski i mars
Også dette året skal Lillehammer IF være med å
arrangere Birkebeinerarrangementene. Dette er
arrangementer som gir godt med penger i
Lillehammer IF kasse. Siste året fikk vi nok inntekter
noe i underkant av 100.000 kroner. Det er viktige
kroner med tanke på våre aktives aktiviteter.
- I forkant av finalekvelden, som går fra ca. kl.
18:00 til 20:00, skal vi arrangere et barne- og
ungdomsstevne. Dette vil sette en annen ramme
enn tidligere, og vi er overbevist om at dette vil
løfte arrangementet, sier han videre.
- Kretsene er totalt avhengig av hjelp fra klubbene
til å få arrangementet til å gå rundt, og vi er veldig
glade og takknemlige for at klubbene i Oslo og
Akershus stiller opp under NM.

De første arrangementene starter allerede 10. og 11.
mars med blant annet IngaLåmi. Selve Birkebeinerrennet avvikles helgen etter. For oss er det viktig at
så mange som mulig av våre medlemmer stiller opp
som funksjonærer på matstasjonen i mål. Vi trenger
et stort antall menensker og da kan vi på disse to
helgene tjene opp mot 50.000 kroner. Men dsa må
mange LIF-ere stille opp.
Det er jo på selve Birkebeinerdagen 17. mars at det
er flest personer som trengs. Så derfor kjære LIF-ere
og venner av Lillehammer IF still opp og hjelp til på
denne dugnaden som virkelig hyggelig. Vi kommer i
prat med mange interessante mennesker og jobben
består i å servere birkebeinerne mat i målområdet og
målområdet er oppe på skistadion.

Den 30. Romjulssprinten

Marit og Håkon fikk napp i
vandrepokalene denne gang
Den 30. Romjuls-sprinten er nå
historie og selv om det var
liten deltakelse blant seniorsprinterne var det bra ellers.
Totalt var det nærmere 30 som
deltok i stevnet i Romjula.
Marit Aarvaag Storaker, SK
Vidar, men som nå er klar for
LIF hadde beste 60m tid for
jentene og 7,96 var bra. Det er
en stund siden vi har hatt
vinnere under 8,00 på damesiden. Blant herrene løp Håkon
Morken på 7,28 og Marit og
Håkon fikk da napp i vandrepokalene.
Malin Furuhaug, bare 15 år løp
inn til ny pers på 60m med
sterke 8,12, mens ett år eldre
Cathrine Trøen fikk 8,10. Begge
disse to bør ned mot 8,00 i
løpet av vintersesongen.
Ellers var det hyggelig å se at
Mathilde Brenden Skjellerud er
i gang igjen etter to år med
skader. Ingrid Bjørklund har
vært borte fra friidretten i noen
år, men nå er hun tilbake og
begge viste lovende takter.
Karen Høystad som er først og
fremst høydehopper satte ny
pers på 60m innendørs. Ingrid
fikk 8,46, mens Karen og
Mathilde fikk 8,49.
Vi hadde i tillegg til 60m, 150m,
692m og høyde uten tilløp.
På 150m løp Marit Aarvaag
Storaker på 19,40. Det var
lovende, mens Karen Høystad
fikk 19,91 og Malin Furuhaug

19,99. Blant guttene løp 16 år
gamle Olav Høgåsen på 18,93
og broren hoppet 1,40 i høyde
uten tilløp. Det er nye
klubbrekord 16 års klassen.

Elise Haug Karlsen, LIF
June V. Hauan, LIF
Inger Marie Antonsen, LIF

9,81
10,03
10,23

60m jenter 12 år:
Mia P. Johnsen, SK Vidar

9,39

60m jenter 15 år:
Malin Furuhaug LIF
8,12
Maria Bøe Tesfamichael, LIF 8,90
60m jenter 16 år:
Cathrine Trøen, LIF
Marte Ringom, LIF

8,10
9,13

60m jenter 18/19 år:
Mathilde b. Skjellerud, LIF
Karen Høystad, LIF

8,49
8,49

Her hoppe Hallgeir 1,40.
Resultater Romjulssprinten:
60m Gutter 6 år:
Trond Kyseth, Gausdal FIK 12,50
60m gutter 8 år:
Silas van Buggenhout, LIF

10,40

60m gutter 9 år:
Florian van Buggenhout, LIF 10,15
Joakim B. Aasmundstad, LIF 10,48
60m gutter 10 år:
Håkon P. Johnsen, SK Vidar 9,35
Tinus Koblar, LIF
9,40
Vegard Kyseth, Gausdal FIK 9,56
60m gutter 16 år:
Olav Høgåsen, LIF
Hallgeir Høgåsen, LIF

8,20
8,70

60m menn senior:
Håkon Morken, LIF

7,28

60m jenter 11 år:

Marit Aarvaag Storaker er ny i
Lillehammer IF.
Foto: Hanne Bøe Tesfamichael
60m kvinner senior:
Marit A. Storaker, SK Vidar
Ingrid Bjørklund, LIF

7,96
8,46

150m ikke godkjent bane:
Gutter 10 år:
Tinus Koblar, LIF
22,55
Håkon P. Johnsen, SK Vidar 23,35
Jenter 11 år:

Inger Marie Antonsen, LIF 25,39
June V. Hauan, LIF
25,47
Jenter 12 år:
Mia P. Johnsen, SK Vidar

22,82

Gutter 15 år:
Olav Høgåsen, LIF
Hallgeir Høgåsen, LIF

18,93
20,24

Tyrvinglekene innendørs 2018
Tyrvinglekene innendørs avvikles i den fine hallen i Bærum
Idrettspark og det er i denne hallen at NM innendørs skal
avvikles. Dette er et stevne som LIF-erne bør prioritere både de
eldste og de yngre.
Dagsprogrammet

Jenter 15 år:
Malin Furuhaug, LIF
Jenter 16 år:
Marte Ringom, LIF

19,99

21,35

Jenter18/19 år:
Karen Høystad, LIF
19,91
Mathilde B. Skjellerud, LIF 20,03
Kvinner senior:
Marit A. Storaker, SK Vidar 19,40
692 m
Tjus Koblar, LIF

2,03,46

Gutter 10 år
Tinus Koblar, LIF
2,23,07
Håkon P. Johnsen,SK Vidar 2,23,46
Høyde uten tilløp
Jenter 16 år:
Cathrine Trøen, LIF

1,22

Jenter 18/19 år:
Karen Høystad, LIF
Solveig Høgåsen, LIF

1,25
1,22

Gutter 15 år:
Hallgeir Høgåsen, LIF
Olav Høgåsen, LIF

1,40
1,35

Menn senior
Kolbjørn Høgåsen, LIF

1,35

Gutter 12 år:
Jeppe Grundtvig, LIF

Lørdag 10. februar:
Gutter/Menn

Jenter/Kvinner

G10
600m, høyde, kule
G11
600m, høyde
G12
60m, 600m, høyde, kule
G13
60m, 600m, lengde, stav
G14
60m, 600m, lengde, stav
G15
60m, 800m, tresteg, stav
G16
60m, 800m, tresteg, stav
G17
60m, 800m, kule, tresteg, stav
G18/19 60m,stav, kule, tresteg
MS
60m,400m, 3000m, kule, stav
tresteg

J10
600m, øyde, kule
J11
600m, høyde
J12
60m, 600m, høyde, kule
J13
60m, 600m, lengde, stav
J14
60m, 600m, lengde, stav
J15
60m, 800m, tresteg, stav
J16
60m, 800m, tresteg, stav
J17
60m, 800m, tresteg, stav
J18/19 60m, kule, tresteg, stav
KS
60m, 400m, 3000m, kule,
stav, tresteg

Søndag 11. februar:
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17

1,05

60m, lengde
60m, kule, lengde
200m, 60mhk, lengde
200m, 60mhk, kule, høyde,
tresteg
200m, 60mhk, kule, høyde,
tresteg
200m, 60mhk, kule, høyde,
lengde
200m, 60mhk, kule, høyde,
lengde
200m, 60mhk, høyde, lengde

G18/19 200m, 800m, 60mhk, høyde,
lengde
MS
200m, 800m, 60mhk, høyde,
lengde

J10
J11
J12
J13

60m, lengde
60m, kule, lengde
200m, 60mhk, lengde
200m, 60mhk, kule, høyde.
tresteg
J14
200m, 60mhk, kule, høyde,
tresteg
J15
200m, 60mhk, kule, høyde,
lengde
J16
200m, 60mhk, kule, høyde,
lengde
J17
200m, 60mhk,kule, høyde,
lengde
J18/19 200m, 800m, 60mhk,høyde,
lengde
KS
200m, 800m, 60mhk,høyde,
lengde

Påmeldingsfristen er satt til 4. februar og de som skal være med av LIF’s
aktive bør sørge for at de ikke er for sene. Det koster mer hvis man kommer
etter fristen.

Flott start på 2018-sesongen
av Lillehammers IF’s sprintere
Michael 7,07, Håkon 7,09 og Tormod 7,10 – Marit 7,98
Selv om Tormod Hjortnæs Larsen
ble beste LIF-er i finalen hadde
både Michael Rosenberg og Håkon
Morken bedre tider enn Tormod i
forsøket. Michael hadde 7,07 i
forsøket og 7,12 i finalen, mens
Håkon Morken hadde 7,09 i
forsøket og 7,14 i finalen. Tormod
løp på 7,10 i forsøket og 7,11 i
finalen.
Tormod ble nummer to i finalen,
mens Michael og Håkon fulgte
deretter.
Marit Aarvaag Storaker debuterte i
LIF-trøya og løp inn til tredjeplass i
finalen med 8,02, i damer senior,
mens hun i forsøket hadde 7,98.
På 200m var Håkon Morken helt
suveren og løp inn til 21,90, mens
Tormod ble nummer to med
22,21.

Tre LIFere som gjorde det bra i Bærum Idrettspark.

Cathrine Trøen løp 100m på 12,97
under Dialog-lekene i Drammen
Cathrine Trøen satte ny innendørs pers på 100m
under Dialoglekene som ble arrangert i Drammen
søndag 7. januar. Hun fikk 12,97 og vant 17års
klassen. I tillegg til 100m løp hun også 60m på
8,10. Dette viser at Cathrine er i bra form allerede
nå i sesongen.
Malin Furuhaug fulgte fint opp med å løpe 100m i
16 års klassen på 13,23 og ble nummer to, mens
hun på 60m løp inn til 8,20 og seier. Førstnevnte
resultat er ny innendørs pers for Malin..
Marthe Ringom (17) løp også 60m på 9,09, mens
hun fikk 14,72 på 100m. Vi tror at Marthe snart
løper under 9,00 på 60m.

Andrea Leerbeck trente med
rekruttlandslaget på samling
på Toppidrettssenteret
Andrea Leerbeck som nå trenes av Ragnar Danielsen
var med på kastsamling på Toppidrettssenteret like over
nyttår. Vi er veldig spente på hva slags sesong Andrea
vil få i år. Fjorårets sesong ble meget bra og hun viste
meget stor framgang.
Fortsetter framgangen i 2018 vil vi få en spydkaster i
hoved-NM og det er noen år siden LIF har hatt.

Gausdal Bruvoll er ny
samarbeidspartner for
Lillehammer IF i 2018
Lillehammer IF har jobbet intenst med nye
samarbeidspartnere. Etter at vi fikk USBL som
hovedsponsor har Strandtorget Kjøpesenter utvidet
sitt engasjement og Gausdal Bruvoll BA er kommet
inn som en ny samarbeidspartner. Til sammen har
foreningen avtaler på kr. 147.000 og i tillegg har vi
nådd over 170.000 på Veidekkelekene.
Dette er selvsagt meget positivt for oss. Det vil bety
at vi står atskillig sterkere enn i fjor med hensyn til
et eventuelt overskudd. Vi har imidlertid flere samarbeidsavtaler på gang og kanskje når vi 170.000 for
foreningen også. Det arbeides meget bra med
hensyn til å få med enda flere.

Årboka for 2017 ligger
nå ute på hjemmesiden
Ragnar Danielsen og Andrea Leerbeck samarbeider
godt om treningen for Andrea. Vi er spente på hvordan
sesongen blir.
---------------------------------------------------------------------------

Vi sender ut «krav»
for treningen i H. Hall
allerede i disse dager

Vi har mange utøvere som er med på treningene i
Håkons Hall og det betyr an stor utgift for foreningen i
disse dager. For de som er med på løpetrening vil prisen
være kr. 500,-, mens de som trener både i løp og på
treningssenteret må ut med 2300.
Dette er altså i foreningens medlemskontingent. Den blir
sendt ut etter at årsmøtet er avviklet. Årsmøtet holdes
mandag 12. februar og vi ber om at man holder av
denne kvelden allerede nå.
I tillegg til vanlige årsmøtesaker blir det delt ut
fortjeneste-medaljer og hvem får tillitsvalgtestatuetten for
2017?

Årboka for 2017 ligger nå på hjemmesiden. Der kan
finne vinnere av de forskjellige premiene opp
gjennom årene, medaljevinnere i NM, LIF-toppen
med mere. Se gjennom den og gi tilbakemelding til
adkg@online.no om dere finner feil eller dere ser at
det det er noe som er glemt eller utelatt. Vi må
strebe etter at statistikkene våre er så riktig som vi
kan klare å få dem.
Så derfor gå inn i Årboka og les gjennom den. Den
skal være svært så lettlest. Det er en masse LIFhistorie Årboka. For de som er nye i foreningen vil
man kunne lese seg til mye fra årene tidligere. God
fornøyelse.

Helårslisensen for 2018
Sesongen 2018 er nå i gang, og
helårslisensen for 2018 er tilgjengelig. Du mottar
denne e-post fordi det ser ut som at du hadde
lisens for 2017, men enda ikke kjøpt lisens for
2018. Dersom du mottar denne e-post, og usikker
på om du har gyldig lisens for 2018, se om du
finner
navnet
ditt
ved
å
søke
på
www.mosjon.friidrett.no/lisenssjekk. Om du skal
konkurrere i løpet av 2018 er det en fordel om du
kjøper
lisens
nå
med
en
gang.
Ved kjøp av helårslisen vil du være
forsikret
både
under
trening
og konkurranse. Lisensen for 2018 gjelder fra
kjøpsdato til 31.12.18, prisen vil være den samme
uansett om du kjøper nå eller senere!
Skal du trene eller konkurrere vil det være en
fordel å investere i helårslisens allerede nå! Da er
du forsikret både før, under og etter
konkurransene og på friidrettsrelatert trening.
Det er de som er 13 år og eldre som må ha
lisens.
Mvh
Norsk Friidrett

Kristin R oset skal
lede damelaget
i Holmenkollstafetten

Sammenliknbare
tider på lengre løp.
Fler og fler LiF ere løper langt.
Sammenliknbare tider kan derfor være interessante.
5 km

10 km

14,00

ca.29,24

Halvmaraton
ca.1,05,40

Helmaraton
ca.2,09,00

15,00

ca. 31,24

ca.1,09,40

ca.2,22,00

16,00

33,29

1,14,10

2,35,42

17,00

35,34

1,18,42

2,49,26

18,00

37,40

1,23,26

2,55,10

19,00

39,45

1,28,04

3,04,54

20,00

41,51

1,32,42

3,14,37

21,00

43,56

1,37,20

3,24,21

22,00

46,02

1,41,56

3,34,05

23,00

48,07

1,46,36

3,43,49

24,00

50,13

1,51,14

3,53,33

25,00

52,18

1,55,53

4,03,17

26,00

54,24

2,00,31

4,13,01

27,00

56,29

2,05,09

4,22,44

28,00

58,35

2,09,46

4,32,28

29,00

1,00,40

2,14,25

4,42,12

30,00

1,02,46

2,19,03

4,51,56

Tidene er tatt fra den amerikanske bok: Run less-Run faster.
For 15 og 14 min på 5000m er tidene ekstrapolert og betegnet
med ca.
Ved økende alder går tidene ned. For en i slutten av tredveårene
går tidene ned mindre enn 1 % pr år. ( En som trener sammenhengende.)
Dess lenger en løper dess mindre går tidene ned.

Reinhard Kuhs hadde fått i oppdrag å lede damelaget i
årets Holmenkollstafett, men har måttet si fra seg jobben
og Kristin Roset har steppet inn og tatt jobben med å lede
damene i kollen. Lillehammer IF’s damelag deltar for 34.
gang.
Damelaget var med for første gang i 1980 og har stort sett
deltatt hvert eneste år unntatt for årene 1998, 1999,
2000, 2002 og 2014. Nå har vi vært inne i en god trend og
damelaget vårt er med i eliteklassen igjen. I fjor ble vi
nummer 9.

Fra midt i førtiårene til midt i femtiårene 0,5-1,0 % ( En som trener
sammenhengende)
Fra midt i femtiårene 1-2,5 % pr år.
På maraton går første halvdel 2-5 min raskere enn siste.
Går den mer enn 5 min fortere har løperen antagelig løpt for fort
på første halvdel.

Trygve Bjark

LIF stiller med stor tropp
i inne-KM i Stangehallen

Årsmøtet skal
avvikles 12. feb.
på klubbhuset

Lillehammer Idrettsforening
stiller med 14 utøvere i
årets innendørs-KM som
avvikles i Stangehallen til
helgen. Det er jo svært
gledelig. Fire av utøverne
stiller på 800m. Ellers er
det
de
vanlige
sprintøvelsene. Eir Storrustløkken Nyfløt årsdebuterer på 60/200m. Karen
Høystad og Mathilde Brenden Skjellerud blir det
spennende å følge.
Det samme gjelder Ingrid Bjørklund som har et slags comeback på
friidrettsbanen. Vi har også med tre 12-åringer og det skal bli fint å se
hvordan de klarer seg.

Årsmøtet, som omhandler
2017 skal avvikles på klubbhuset mandag 12. februar kl.
19.00.

Seks LIF-ere skal delta
i årets «Bassen-sprint»
Seks utøvere fra LIF vil delta i årets «Bassen-sprint» som
avvikles i Bærum Idrettspark. Det sprinterne våre, Håkon
Morken, Tormod Hjortnæs Larsen og Michael Rosenberg
på guttesiden og Marit Aarvaag Storaker, Malin Furuhaug
og Cathrine Trøen blant jentene.
Skal vi tro at noen av gutta klarer å karre seg under 7,00
og kanskje jentene kommer seg under 8,00.
Dette betyr at LIF har 20 aktive i aksjon denne helgen når
vi legger sammen Bassen-sprinten og inne-KM og det er
meget positivt.

v

Det er vanlige årsmøtesaker
med årsmeldinger, regnskap,
eventuelle forslag og valg av
nye tillitsvalgte.
I tillegg er det utdeling av tillitsvalgtestatuetten og eventuelle medaljer som skal
deles ut. Vi ber om at forslag
til møtet blir sendt styret
senest 14 dager før årsmøtet.
Årsmøtet i 2018 blir det nest
siste før foreningen fyller 100
år.

