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hjertet i halsen på oss og
det ble da heller aldri noen stevner i mai og første del av juni. Starten for oss
ble først under Veidekkelekene 22. juni. I år var det det store snøfallet her på
Østlandet som skapte spenningen. Da det var igjen bare noen få dager igjen
av april var det
fortsatt helt hvitt på Stampesletta på friidrettsbanen vår. Heldigvis ble det
skifte i vær og snøen gikk ganske fort når man endelig kom i gang med
smeltingen. Vi lærte en del av årets vinter. Vi må unngå å frese snø inn på
AKTUELT
Redaktør LIF-avisa
banen og hvis vi trenger å frese bort noe bør det gjøres før på vinteren
Arild Kjæreng
og ikke sent. Da var det bare «sukkersnø» og det var umulig å benytte
noen maskiner for å få det vekk. De bare graver seg ned i dekket og det må ikke skje.

H

olmenkollstafetten deltok vi i for 78. gang. Det er imponerende av en liten klubb
som Lillehammer IF. Og at vi har begge våre seniorlag i eliteklassen er også imponerende.
Begge lag beholdt plassen med tanke på 2019 og det er en fin jubileumsgave for 100-åringen
Lillehammer IF. 28. mai 2019 fyller Lillehammer IF 100 år. Som vanlig blir det laget en egen
utgave av LIF-avisa for Holmenkollstafetten. Det kommer vi tilbake til litt senere.

Vi må si oss litt skuffet over at vi ikke fikk arrangert en dommersamling 2. mai. Kun en
var påmeldt og det er bekymringsfullt med tanke på den videre avvikling av stevner for
Lillehammer IF. Hvis vi ikke får dommere, kan vi heller ikke avvikle stevner. Med tanke på at vi
skal ha stafett-NM neste år er dette ikke bra. Men vi gir oss ikke. Vi prøver igjen før Veidekkelekene og da får vi håpe at mange melder seg på.

På det første stevnet i år, Birkebeiner Hotell-stevnet fikk
tre av LIF-erne våre overrakt fortjenestemedaljen som
LIF deler ut til personer som har gjort en god jobb for
foreningen gjennom mange år. De tre var Anne Marie
Pettersen, Liv Krokan Murud og Einar Haugen. Alle tre
har lang fartstid for LIF både som funksjonær ved
stevnene våre eller trener, aktiv eller styremedlem. Vi
takker Anne Marie, Liv og Einar for vel utført jobb og
håper dere blir med videre i mange år ennå. Alle tre var funksjonærer på vårt første banestevne
der de fikk overrakt medaljen av LIF-leder Harald Moen.

To av våre unge jenter, Cathrine Trøen (17) og Malin Furuhaug (16) løp meget sterkt

under Birkebeineren Hotell-stevnet. Begge to perset seg skikkelig og er nå klare for å delta i
hoved-NM. Det er imponerende av jentene. Cathrine løp inn til 12,51, mens Malin fikk 12,57.
Kvalifiseringen for NM er 12,75. Med Ania Zielinkiwicz på plass og Marit Storaker vil vi ha et
meget sterkt 1000m stafettlag for damer. Dermed kan troppen til hoved-NM i år bli større enn
noen gang. Det er virkelig hyggelig. Pr. nå har vi følgende antall NM-klare: 7, mens 7 andre er vi
ganske sikre på vil kvalifisere seg. Dette blir en stor kostnad for klubben, men det må vi tåle. Det
er jo dette vi arbeider for hele tiden at våre aktive skal få utvikling og dermed kvalifisere seg for
de forskjellige mesterskap.

9.

juni avvikles Birkebeinerløpet og her har LIF en viktig rolle som ansvarlig for
matstasjon i mål. Mål vil være mellom Kristin og Håkons Hall nå etter at kommunen har lagt
kunstoffdekke på grusbanen rett bak kiosken vår. Dette betyr at vi skal ha 30 personer som skal
gjennomføre jobben og derfor henstiller dugnadssjefen for løpet, Erik Skjellerud og at alle stiller
på dugnad denne dagen. Så vidt vi har registrert er det ingen viktige stevner for de aktive, slik at
de har gode muligheter til å kunne ta denne dugnaden. Mange har dette med i avtalen de har
medf Lillehammer IF.

Lillehammer mai 2018 Arild Kjæreng
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Hanne og Arne med pallplasser
i Sentrumsløpet på 10km i Oslo
Hanne Mjøen Maridal og Arne Mjelde Sæther løp bra
under Sentrumsløpet i Oslo. Distansen var 10km og
Hanne løp distansen på fine 36,34. Det lover bra for
en fin 10.000m på bane i løpet av sesongen. Hun ble
nummer to i klasse 20-22 år og ble totalt nummer 15
blant damene. Hanne var 8 sekunder fra seieren i sin
klasse.
Arne løp på 33,06 og det holdt til en tredjeplass i
klasse 40-44 år, mens han totalt ble nummer 51 blant
herrene.

Grasrotandelen ga Lillehammer IF for året 2017
kr. 10.335,97. Dette er det nest beste resultatet vi
har fått fra starten i 2009.
I det siste tertialet fikk vi 3.618,37 kroner og til
sammen gjennom de 9 årene som vi har hatt
Grasrotpenger har et betydelig beløp for oss
Lillehammer IF mottatt kr. 79.690,89. Det er nå
41 personer som er med på Grasrotandelen til LIF
nå og det er jo meget positivt.
Fra 1. januar har vi startet på nytt og pr. 30. april
har vi kommet opp i kr. 5,191. Dette ble overført
til LIF helt i starten av mai.

Arne og Hanne leverte bra løping i Sentrumsløpet.
Begge to kom på pallplasser i sin klasse.

NM stafetter vil trolig
gå 25. - 26. mai 2019
Lillehammer IF skal arrangere stafett-NM til
neste år og den er foreløpig lagt til helgen
25. og 26. mai. Dette er en meget fin dato for
oss for da ligger det tett opp til 100 års
dagen vår som er 28. mai 2019.
Nå blir jobben å finne en leder for arrangementet og så starter jobben med å finne en
hovedsponsor og diverse andre sponsorer til
stevnet, slik at LIF kan komme økonomisk
bra ut av arrangementet.
Det er syvende gangen Lillehammer IF
arrangerer
dette
mesterskapet
og
mesterskapet omfatter både UM, junior og
senior. Øvelsene er 4x100m, 4x400m,
4x600m, 4x800m og 4x1500m.

I perioden mai-august er vi i gang
kroner pr. 12. mai. Vi ligger nå an til å
fall over 15.000 kroner og det er klar
for LIF. Og igjen – hvis vi hadde fått
ville vi tjent enda mer.

med 404
nå i hvert
ny rekord
med flere

Medlemskontingenten
ble endret på årsmøtet
Årsmøtet 12. februar 2018 vedtok nye kontingentsatser for
medlemskontingent for Lillehammer IF.
De er nå som følger:

Aktive 18 år og eldre
Aktive 10-17 år
Barn under 10 år
Vanlig kontingent voksne
Familiekontingent

kr. 900,kr. 700,kr. 300,kr. 350,kr. 1250,-

Kontingenten bes innbetalt til: Lillehammer IF,
Boks 345, 2602 Lillehammer
Konto: 2000 25 62864
Pr. 11. mai er det kommet inn 47.651,62 kroner.
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Flere medaljevinnere fra Lillehammer IF
under kretsmesterskapet på Moelv 1/5
Det ble flere kretsmestre fra
Lillehammer IF under km terrengløp
som ble avviklet på Moelv 1. mai.
Totalt deltok det 134 utøvere fra de
to kretsene Oppland og Hedmark.
Vi hadde med fem deltakere og alle
plasserte seg meget bra.
I 17. års klassen for gutter løp Elyas
Tesfamichael meget sterkt og vant
den 1,6 km lange løypa på tiden
5,23,9.
Iris Tollan Brandhaug i jenter 13 år
fulgte fint opp med seier i sin klasse
på 800m, der hun løp under 3
minutter og kom inn på 2,59,6.
I menn ungdom under 23 år ble
Petter Johansen nummer to på
tiden 11.42,4 i den 3,2 km lange
løypa. Totalt blant herrene ble det
en 5. plass på Petter.
I gutter 11 år hadde vi med en
deltaker, Lauritz Grønvold
Menkerud og han løp inn til en flott
annenplass på den 800m lange
distansen. Han fikk 3,08,1 – flott tid.

Her løper Iris Tollan Brandhaug inn til KM-tittel i jenter 13 år.
Den siste deltakeren fra LIF var
Reinhard Kuhs som løp den lengste

etappen på 14,18,6 (3,2km) og han
vant klasse 55-59 år.

6

GKrør-stevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 5. juni kl. 18.00
Øvelsesutvalg:
6-8 år:
60m – lengde – kule
9-10 år:
60m – 600m – lengde – kule
11-12år:
60m – 200m – 600m – lengde – kule
13år:
100m – 200m – 600m – lengde - kule
14år:
100m – 200m – 800m – høyde – kule
15-19år:
100m – 200m – 800m – 2/3000m - høyde – diskos
Senior:
100m – 200m – 800m – 5000m - høyde – diskos
Påmeldingsfrist:
Fredag 1. juni 2018. Påmeldingen sendes adkg@online.no eller online

via sportsadmin/min idrett.

Startkontingenten:
6-10 år:
kr. 75,- pr. start
11-19 år:
kr. 85,- pr. start
Senior:
kr. 100,- 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 premier til alle for klassene 14 år og yngre.
Ellers 1/3 premiering av startende.
Hovedsponsor for stevnet er:
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Strålende løping av alle våre tre
lag i årets Holmenkollstafett
Damelaget vårt imponerte med en sterk 6. plass
Vi må så absolutt si oss storfornøyd med resultatene til våre
tre lag i årets Holmenkollstafett.
Damelaget løp inn til en meget
sterk 6. plass i damer elite, mens
herrelaget ble nummer 14 og
dermed holder begge lagene seg i
eliteklassen også neste år. Det
tredje laget vårt – menn junior, ble
nummer fire og var ikke langt bak
en pallplass.
Både dame- og herrelaget løp mye
raskere enn i fjor og hadde herre-

laget løpt et halvt minutt raskere
ville de plassert seg 10-12. plass.
Det må være målt vårt neste år for
herrene – en plassering rundt 10
og dermed 30-40 sekunder bedre
tid.

noen forsterkninger tror jeg vi er i
mål med tanke på en pallplass.
BUL og Tjalve er nok for sterke,
men deretter skulle det være
muligheter til å hamle opp med de
andre lagene.

Damelaget har så avgjort store
muligheter til å kjempe om en
pallplass neste år. Klarer de å løpe
ett minutt raskere begynner vi å se
store muligheter. Vi fikk noen
forfall og det merke jo alltid.
Hadde vi unngått dette og med

Kristin Roset som løp utover fra
Besserud leverte sterk løpning.
Hun fikk 4,53 og det var best. Vi
tenker tilbake til Knut Austlids
tider på 60-tallet, da han flere
ganger løp raskest ned fra
Besserud.
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Det var 78. gangen LIF var med i
Holmenkollstafetten og det betyr at vi
er en av veteranene i denne
populære stafetten, som blir mer og
mer populær rundt omkring i Norge.
Det er synd at ikke NRK kan vise
stafetten. De er langt mer proffe enn
andre.
Neste år fyller Lillehammer IF 100 år
og da bør vi virkelig sette preg på
stafetten.
Vinnerlaget for damer dette året var
BUL og de løp på 60,05. Tjalve fulgte
nærmest, men de var klart bak BUL.
LIF løp i år på 63,11. Det var over
minuttet bedre enn i fjor. Vi var også
flere ganger i stafetten på 4. plass,
så mulighetene er så avgjort til stede
til å gjøre det enda litt bedre neste
år.
Herrelagets plassering har i nevnt og
mulighetene til å hevde seg enda
bedre neste år er så avgjort til stede.

En annen motivasjon er jo også å bli
beste klubb fra Innlandet. Ren-Eng
er et sterkt lag som har slått oss
mange ganger, så også i år.

vi deltar for 79. gang i denne stafetten.

Med litt planlegging og kanskje burde
vi delta blant annet i Hamarstafetten
eller Ekebergstafetten som en
oppkjøring til Holmenkollen.
Også juniorene imponerte oss. De
var svært lenge på en annenplass,
men måtte slippe litt på slutten og
det ble derfor en fjerdeplass med
tiden 58,36, mens Ren-Eng som vant
løp på 56,49. Vi har et stort potensiale i denne klassen. Det kryr av
unge skiløpere i distriktet vårt som vil
kunne gå inn og forsterke laget vårt
ytterligere.
Vi kan med andre ord si at årets
Holmenkollstafett ble en stor suksess
for Lillehammer IF. Det må motivere
for neste år då klubben er 100 årog

Her løper Selma Ødegaard Lauen
LIF inn til en sjetteplass i damer.
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Lillehammer IF’s juniorlag løp inn til en flott 4. plass i denne klassen.

Sterk 150 av Cathrine Trøen
på Bækkelagets Maileker
Cathrine Trøen løp en meget sterk 150 under
Mailekene til Bækkelaget SK. Hun løp inn til sterke
19,01 i litt motvind og det er klar ny personlig
rekord og viser at Cathrine har trent skikkelig bra i
vinter og vår. Hun er nå nummer fem på LIFstatistikken gjennom alle tider. Det er sterkt.
Malin Furuhaug løp også meget bra på 100m og
fikk fine 12,81 på sesongstarten. Persen var 12,77
fra i fjor.
Den tredje LIF-eren som var med var Maria Bøe
Tesfamichael og hun løp 100m på 13,83. Det er like
bak persen. Vi regner med at hun raskt kommer
ned på 13,50 ganske raskt.

9. juni går Birkebeiner-løpet
LIF har ansvaret for mat i mål
Lørdag 9. juni er det ny stor dugnad for Lillehammer
IF. Da er det Birkebeiner-løpet og som vanlig har
Lillehammer IF ansvaret for matstasjon i mål. Den
ror vi også er innen rekkevidde i løpet av sesongen i
år være mellom Kristin og Håkons Hall og LIF trenger
i alt 30 funksjonærer for å kunne håndtere denne
jobben.
I disse dager blir det sendt ut forespørsmål du kan
være med bidra. Dette er en jobb som vi kunne gi
oss ca 20.000 kroner om vi klarer å bemanne opp,
slik at vi slipper å engasjere andre foreninger.
Derfor si ja når henvendelsen kommer om den ikke
allerede er kommet.
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Strålende løping av Cathrine
og Malin i Birkebeiner-stevnet
Begge løp under kravet til årets hoved-NM
Vindforholdene var nesten
perfekte da Cathrine Trøen
og Malin Furuhaug løp sin
100m
under
årets
Birkebeineren
Hotellstevnet 8. mai. Det blåste
stort sett litt for mye
medvind, men jentene var
riktig så heldige og vinden
var +1,6 da de stormet inn til
nye perser på 12,51 for
Cathrine og 12,57 for Malin.
De er 17 og 16 år. Dermed
løp klart under kravet til
deltakelse i hoved-NM. Der
er kravet 12,75. Med Ania
Zielinkiewicz på en 400m,
Cathrine på 300, Malin på
200 og Marit Storaker på
100m vil vi ha et meget
sterkt 1000m stafettlag i
hoved-NM. I tillegg har vi
Mathilde Brenden Skjellerud
i bakhånd.

Cathrine og Malin er klare for hoved-NM. Sterke løp på 100m.

På 3000m fikk vi bra løp av
Hanne Mjøen Maridal. I
sesongåpningen
ble
det
10,20,55, mens Hilde Fenne
kom inn til 10,34,68.

este løp regner vi med. For å
kvalifisere til UM må han ned
på 9,38,0. Det tror vi han klart
vil klare i løpet av sesongen. I
hvert fall bør det være målet
for sesongen.

Simen Næss Berge løp
3000m på 9,52,03, men vi tror
han fort løper ned mot 9,10,00
om Han slipper å løp nærmest
helt alene. 17 år gamle Elyas
Tesfamichael
løp
også
brukbart
på
3000m
på
10,01,96. Han løper raskt
under 10 minutter allerede i

På 800m løp både Isak
Berger og Olav Høgåsen bra i
denne øvelsen til tross for
sterk vind som ikke er bra for
å få til sterke løp. Isak fikk
2,11,58. Her er kravet 2,08,00
og det er vi sikre på at Isak
klarer å løp under. Olav fikk
2,12,04 og for han som er 17

år er kravet 2,05,00. Det tror
vi er innen rekkevidde i løpet
av vårsesongen.

Elyas Tesfamichael.
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Tre nye fortjenestemedaljevinnere i Lillehammer IF fikk sine medaljer på Birkebeneieren Hotellstevnet. Fra venstre LIFleder Harald Moen som overrakte medaljene til Einar Haugen, Liv Krokan
Murud og Anne Marie Pettersen.

Endringer i reglementet:

Vekslingsfeltet i korte stafetter
skal endres fra 20 til 30 meter
Det er blitt en del endringer i
reglementet og blant annet vil det ha å
si for stafett-NM på Lillehammer neste
år. Vekslingsfeltet for korte stafetter
skal endres fra 20 til 30 meter. Dermed
tar man vekk akselerasjonsfeltet på 10
meter hvor man nå kan starte. Det
betyr at vi må måle opp igjen 4x100m
stafett og første og andre etappe på
1000m stafett skal også være 30 m
langt.
Løpere som løper innenfor banen,
enten man gjør det bevisst eller blir
dyttet inn og overdommer mener at
han oppnår en fordel skal diskes. Dette
vil også gjelde for langsidene også.

Tiden mellom kast eller hopp i
tekniske øvelser (ikke stav eller høyde)
skal reduseres til 30 sekunder.
Hvis en utøver i kast hvor man bruker
rotasjonsteknikk berører ringen i bakkant og dommeren mener han oppnår
en fordel, skal dømmes ugyldig.

I tillegg til mann- og kvinneklasser kan
det arrangeres en klasse universell
som omfatter begge klasser. Her skal
resultatlistes være felles.
Det er også endringer for starteren,
men det gjelder stort sett der man har
startkontrollsystem. Imidlertid, hvis en
utøver før han hører skuddet
påbegynner en bevegelse som ikke
stanses og som fortsetter inn i
begynnelsen av hans start, skal dette
anses som tyvstart.
Disse reglene er gjeldende fra 1.
november 2017.
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Strandtorget-stevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 22. mai kl. 18.00
Øvelsesutvalg:
6-10 år:
11-13 år:
14 år:
15-19 år:
Senior:

60m – høyde – liten ball 150gr
60m – 200m – 600m – høyde – spyd
100m – 200m – 800m – lengde – spyd
100m – 200m – 400m – 1500m – lengde - spyd
100m – 200m – 400m – 1500m – 3000m - lengde – spyd

Påmeldingsfrist:
Fredag 18. mai 2018. Påmeldingen sendes online eller på adkg@online.no.
Startkontingenten:
6-10 år:
kr. 75,- pr. start
11-19 år:
kr. 85,- pr. start
Senior:
kr. 100,- 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 premier til alle hvis du er med i klassene 14 år og yngre. Ellers 1/3
premiering av startende.
Hovedsponsor for stevnet er:
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VEIDEKKELEKENE 2018
21. – 24. juni

Lillehammer IF, FIK Orion og Moelven IL ønsker i samarbeid med Veidekke Entreprenør AS
velkommen til de 41. Veidekkeleker. Vi er svært takknemlige for at Veidekke Entreprenør AS
fortsatt vil være med oss som sponsor for stevnet. Det betyr enormt for oss. Vi har gjort noen
endringer i forhold til i fjor. Vi har tatt vekk stafetter. Dette skyldes at vi over mange år nå har
hatt en liten deltakelse. Nytt av året er at vi har tatt med flere klasser i slegge torsdag/fredag
formiddager og 18/19 år får 3000m. 11-åringene får korthekk.
STEVNESTART
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

STARTKONTINGENT
22. juni
23. juni
24. juni
25. juni

kl. 17.00 (Slegge fra kl. 12.00)
kl. 16.00 (slegge fra kl. 10.30) (Stav fra kl. 15.00)
kl. 10.00
kl. 10.00

ØVELSESUTVALG
Torsdag:
J10
J11-12
J13-14
J15-19
KS

Kule
200m-kule
200m-1500m
1500m-slegge
1500m-tresteg-slegge

G10
G11-12
G13-14
G15-19
MS

Liten ball
200m-spyd
200m-1500m
1500m
1500m-tresteg

Liten ball
60mHK-Spyd
60mHK-spyd
60mHK-kule-diskos-stav
80mHK-200m-diskos-stav
80mhk-200m- diskos-stav
200m-høyde-stav
200m-lengde-stav

G10
G11
G12
G13
G14
G15-16
G17
G18-MS

Kule
60mHK-kule
60mHK
80mHK-spyd-stav
80mHK-stav
200m-slegge-stav
200m-slegge-høyde-stav
200m-lengde-slegge-stav

Det er tid avgjørende på 200m og korthekk – altså ikke forsøk og finale.
Lørdag:
J10-12
J13-14
J15
J16
J17
J18/19
KS

60m-høyde
60m--spyd
400m-lengde-høyde
400m-lengde-høyde
100mhk-400m-lengde-diskos
100mhk-400m-3000m-kule-diskos
100mhk-400m-3000m-kule-diskos

G10-12
G13-14
G15-16
G17
G18/19
MS

60m-lengde-høyde
60m-kule-høyde
100mhk-400m-høyde-spyd-diskos
110mhk-400m-lengde-spyd
110mhk-400m-3000m-spyd
110mhk-400m-3000m-spyd-kule

Det er tid avgjørende på korthekk og 400m og popover – altså ikke forsøk og finale.
Søndag:
J10-12
J13
J14
J15-16
J17
J18-19
KS

600m-lengde
100m-600m-lengde-høyde
100m-800m-lengde-høyde
100m-800m-kule-spyd
100m-800m-kule-spyd
100m-800m-høyde-spyd
100m-800m-høyde-spyd

G10-11
G12
G13
G14
G15-16
G17
G18/19
MS

Startkontingenten sendes til:
VEIDEKKELEKENE 2018
Postboks 345
2602 Lillehammer
Kontonummeret er: 2000 65 62001

TIDSSKJEMAET

Det er tid avgjørende på 200m – altså ikke forsøk og finale.
Fredag:
J10
J11
J12
J13-14
J15
J16
J17
J18-KS

Startkontingenten er kr. 110,- pr. øvelse for alle
deltakerne.
Etteranmelding kan godtas hvis det er plass i heatet.
Pris pr. øvelse for etteranmelding etter 12. juni er kr.
220,- pr. øvelse.

600m
600m--kule
100m-600m-lengde-diskos
100m-800m-lengde-spyd-diskos
100m-800m-kule-lengde
100m-800m-kule-diskos
100m-800m-kule-diskos-høyde
100m-800m-høyde--diskos

Tidsskjemaet legges ut på hjemmesiden:
http://veidekkelekene.lillehammer-if.com ca. en uke før
stevnestart

PREMIERING

Alle deltakerne får en deltakerpremie. Ellers er det
medalje til de tre beste i hver klasse/øvelse fra 11 år og
oppover.
10-åringene får alle medalje i alle øvelser.

OVERNATTING
Overnattingsløsninger finner du på hjemmesiden vår.

RESULTATSERVICE

Resultatene legges ut på nettet etter hvert som øvelsen
er ferdig. Etter hver dag blir resultatene lagt ut på
www.andro.no.

HOVEDSPONSOR
Veidekke Entreprenør AS har vært hovedsponsor for
stevnet nå i 11 år. Lillehammer IF, FIK Orion og
Moelven IL retter en stor takk til Veidekke for den store
økonomiske støtten vi får og for all hjelp for øvrig

Vi kjører kun A- og B-finaler med de 8 beste tidene uansett plassering i heatet og deretter de 8
nest beste, hvis deltakelsen tilsier at det skal være B-finale. Oppropslister tas ned 60 minutter før
øvelsesstart. Det er avkryssing i alle øvelser på stevnekontoret. Pass på at du skriver opp bestetid på
øvelser som skal seedes.

PÅMELDING
Du oppfordres til å benytte online-påmelding innen 12. juni 2018.
Må du bruke e-post benytt: paamelding@andro.no.
Stevnetelefon er: 911 45 442.- Arild Kjæreng

.
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Lillehammer Idrettsforening
Samarbeidspartnere

Hovedsponsor:

Stevnesponsorer:

Utstyrssponsorer:

Øvrige samarbeidspartnere:

www.lillehammer-if.com
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Lillehammer IF kan få en stor
tropp til hoved-NM i Byrkjelo
Årets hoved-NM avvikles i
Byrkjelo 17. til 19. august og til
dette mesterskapet har følgende
personer kvalifisert seg for
deltakelse: Håkon Morken,
Tormod Hjortnæs Larsen, Hanne
Mjøen Maridal, Marthe Katrine
Myhre, Karen Høystad, Cathrine
Trøen og Malin Furuhaug. I
tillegg til disse har vi stor tro på
at følgende utøvere vil klare
kravene. Det er Marit Storaker,
Gishe Abdi Wako, Andrea
Leerbeck, Arne Mjelde Sæther,
Sondre Mulongo Nystrøm,
Mathilde Brenden Skjellerud og
kanskje også Simen Næss Berge.
Dette betyr at det kan bli en
kjempestor tropp fra Lillehammer
IF som reiser til Byrkjelo denne
helgen.
Økonomisk er dette en stor
utfordring for oss, men det er jo
akkurat dette som vi alle jobber
for, nemlig at de aktive får
framgang og klarer å kvalifisere

seg for mesterskap, enten det er
UM, junior-NM eller hoved-NM.
Og heldigvis ser det ut til at vi
skal få til en bedre økonomisk
likviditet denne sesongen enn i
fjoir.
Det har vært en lovende start på
sesongen og om ikke alle av de
syv vi tror kan klare kravet, vil
det være svært hyggelig om de
fleste klarer dette målet. Da får
vi virkelig vist at Lillehammer IF
er en klubb å regne med i norsk
friidrett.

Andrea Leerbeck, her sammen
med vår olympiske mester Trine
Hattestad har bare i underkant
av en meter fra å kvalifisere seg
for hoved-NM i Byrkjelo. Det
håper vi hun virkelig klarer
denne sesongen.

Flere LIF-ere var med
på Lerøy-samling
Stampesletta var arena for kretsens
Lerøysamling søndag 13. mai. Det var
mange med på samlingen og også LIF
var representert på samlingen. Kretsen
arrangerer flere slike samlinger for de
som er 12-14 år.
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