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«Fjellpulkenmila» ble en suksess 
Over 50 aktive / mosjonister med 
 

 

 Aktuelt

 
Arild Kjæreng 

Redaktør  

 

Årets «Fjellpulkenmila» fikk hele 50 påmeldte 

og da kan vi si at vi er oppe på det jeg håpet på, 
da tanken om stevnet ble «født». Vi måtte 
derfor lage en aktiv og mosjonsklasse og kjøre to 
løp etter hverandre. Skulle deltakelsen bli større 
neste år, må vi antageligvis dele opp enda mer, 
slik at det er håndterbart. Det er greit å kjøre et 
løp fra A til B, men det blir straks verre når det 
går på runder og utøverne tar igjen hverandre. 

 

 

 

 

Fra deltakerne fikk vi bare positive tilbakemeldinger og vi har der-
for bestemt oss for å arrangere løpet neste år også. Da vil løpet gå 
søndag 6. oktober og vi må nok starte kl. 14.00, slik at vi kan kjøre 
tre løp, hvis det vil være behov for det. Neste år bør vi nok gjøre 
om noe på opplegget som for eksempel å ha en drikkestasjon i 
løpet og en i mål. Kanskje snur vi litt på rekkefølgen, slik at de 
aktive løper til slutt, slik at de slipper å vente lenge på 
premieutdelingen. Vi bør kunne sette ned en liten komite som ser 
på opplegget. 

 

 Da er vi kommet i gang med innendørstreningen og det 

vil alltid knytte seg spenning til hvordan treningen vil gå i Håkons 
Hall dette året også. Det er nå og utover at vi danner grunnlaget 
for hvor gode vi skal bli i vinter og til sommeren igjen. Derfor er 
det viktig at vi ikke sluntrer unna i treningsarbeidet. Vi hadde en 
del som var skadet mye av sesongen. La oss håpe at de nå er helt 
klare for en ny treningsperiode med innendørssesong og deretter 
utendørssesong. 

  

 

 Da er sesongen over og vi kan ta en pust i bakken med 

hensyn til stevner på Stampesletta for i år. I motsetning til i fjor så 
har vi gjennomført alle stevnene som var satt opp og det er virke-
lig bra. Det er et omfattende program og neste år blir det minst 
like omfattende i og med at vi også skal ha NM i stafetter. Mange 
er på plass i hovedkomiteen, men det mangler noen før man er 
fornøyd.  

Litt lenger ut i LIF-avisa finner du stevneprogrammet for 

stevnene på Stampesletta nest år. Da er det bare å forberede seg 
til sesongen 2019. Det blir ganske sikkert en fin sesong for de 
fleste og husk da er Lillehammer IF 100 år. Dagen er 28. mai 2019. 
Som vanlig vil vi sette opp funksjonærlista for stevnene tidlig, slik 
at dere allerede i april vet hvilke stevner er satt opp på. Så vil vi 
som vanlig ca. en uke før stevnet sende ut en påminnelse.  Vi 
håper at vi kan få rekruttert flere yngre funksjonærer til 
sommeren, slik at vi fortsatt kan holde opp en bra kvalitet på 
stevnene våre. 

Lillehammer november 2018. 

http://www.lillehammerif.no/


 

52 Gishe Abdi Wako ble nummer to på Fjellpulkenmila, mens 25 Simen Næss Berge tok tredjeplassen. Bak Troind 

Vognild som ble nummer fire.  (Foto: Finn Olsen) 

Over 50 påmeldt i den 2. Fjellpulkenmila 
Ania beste dame  –  Gishe nr. 2 i herrer 
 
I 2017 deltok det 7 personer i 
«Fjellpulkenmila» på Stampe-
sletta. I år var det 50 personer 
som meldte seg  og i alt var der 
43 som startet og 40 personer 
fullførte «Fjellpulkenmila». Det er 
en virkelig en formidabel økning 
siden 2017. I 2017 var de Gishe 
Abdi Wako som vant blant 
herrene, mens Ida Gjermunds-
haug var eneste dame. 
 
Gishe hadde nok en forhåpning 
om at han skulle kunne vinne 
også i år, men en ung mann fra 
Fredrikstad IF, August Flø ble for  

 
sterk for han. August løp på 
32,06,26 mot Gishes 32,07,69 i 
fjor. I år klarte ikke Gishe bedre 
enn 32,56,65, men til hans und-
skyldning var han sterkt forkjølet 
denne gangen. 
 
Simen Næss Berge holdt lenge 
følge med Gishe, men måtte 
slippe mot slutten og kom inn til 
33,00,34. Den 3. LIF-eren som løp 
bra var Trond Vognild og han 
kom inn på 33,35,54. Brukbare 
løp av alle tre LIF-erne. 
 
På damesiden var Ania Zielinki- 

 
ewicz alene av aktive løpere og 
hun fikk tiden 37,17,42. Unge 
Anisa Buras (14) løp på 42,45,65 
og var nest beste jente 

 
Vinneren August Flø. 



Det er helt klart at dette stevnet 
blir det spennende å følge med 
på. Kan det bli enda større. Det vil 
bety at vi må kjøre flere heat enn 
de to vi kjørte i år. Vi må derfor 
seede enda bedre enn vi gjorde i 
år. 
 
Det som virkelig var hyggelig var 
at vi bare har fått hyggelige 
tilbakemeldinger fra deltakerne 
og er positivt. 
 
Neste år blir Fjellpulkenmila lagt 
til søndag 6. oktober 2019. Dette 
ble bestemt på sportsutvalgs-
møtet til LIF. Vi har mange som 
løper langt i foreningen nå og på 
damesiden  har vi i tillegg til Ania, 
Marthe Katrine Myhre, Hanne 
Mjøen Maridal og Marte Flatlien. 
Kanskje kunne vi fått med Kristin 
Størmer Steira også. Blant 
herrene var vel de aller fleste med 
denne gangen. 
 

 
Morten Thorsrud løp meget bra 
av mosjonistene. Foto: Finn Olsen 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Her løper Arek Zielinkiewicz inn til «seier» i mosjonistklassen. Foto: Finn 

Olsen. 

 
Slik ser vandrepremiene ut. 
 

 

 

  

 

https://www.fjellpulken.no/


 

Grasrotandelen ga Lilleham-
mer IF for året 2017 kr. 
10.335,97. Dette er det nest 
beste vi har oppnådd siden 
starten i 2009. I det første 
tertialet i 2018 som gjaldt fra 
1. januar og ut april fikk vi kr. 
5.191,-, mens vi i det andre 
tertialet fikk inn kr. 5.507,30. 
Det betyr at vi pr. utgangen av 
august har passert det vi fikk 
inn i hele 2017.  
 
Jeg tror nå at det fort kan 
passere 16.000 når året er 
omme og det er det meste vi 
har fått noe år. Da må det bli 
kr. 5.300 på det siste tertialet 
som går fra 1. september og 
ut året. Vi har startet 3. tertial 
med 2851,- pr. 02. november. 
Total er vi kommet opp i kr. 
13.551 og dette er mer enn 
det vi tidligere har mottatt for 
et helt år. 
 
Totalt av Grasrotpenger har 
Lillehammer IF mottatt kr. 
79.690,89. Det er pr. 2017. 
Det er nå 45 personer som er 
med på grasrotandelen til LIF. 

 

Iris Tollan Brandhaug 
Nr. 9 i Oslo bratteste 
 

Iris Tollan Brandhjaug deltok 
i Oslo bratteste og hun løp 
opp til toppen på 21,41.  
 
Hun ble nummer 9 i klasse 
12-13 år. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romjulssprinten 2018 
Årets Romjulssprint avvikles 26. desember 
eller 2. juledag i Håkons Hall kl. 13.00. Det 
blir følgende øvelser: 

 60m (2 ganger) 
 150m 
 692m (2 runder) 
 Høyde uten tilløp 
 
Premiene er som vanlig julegodt til alle. Det er 
satt opp vandrepremie  i 60m både damer og 
herrer.  
 
Påmelding til adkg@online.no innen 20. des. 
 

VEL MØTT 

6. november blir aktivmøte 

med utdelinger av premier 
 

Lillehammer Idrettsforening har tradisjon 

med at man etter hver sesong deler ut 

premier til de aktive, både til de store og 

små. Derfor inviteres du til utdeling av 

premier på klubbhuset tirsdag 6. november 

kl. 19.00. 

 

Lars Høgvolds premie går i år til en junior, 

ellers er det utdeling av premier fra tidligere 

ledere av foreningen eller tidligere personer 

som er æresmedlemmer. 

 

Det er også premier til de yngste og det er 

premier til de som har satt klubbrekord dette 

året. I tillegg til dette blir bevertning med 

pizza og drikke og vi ser på neste års stevner 

på Stampesletta. 

 

 

 

mailto:adkg@online.no


Slik blir stevneprogrammet vårt i 2019 
Birkebeineren Hotell-stevnet tirsdag 7. mai 2019 kl. 18.00: 

6-10 år:  60m, lengde, kule 
11-13 år:  60m, 600m, lengde, kule 
14 år:   60m, 150m, 200m, 800m, høyde, kule 
15-19 år:  100m, 150m, 300m, 800m, 3000m, høyde, kule 
Senior:  100m, 150m, 300m, 800m, 3000m, høyde, kule 
 
Strandtorget-stevnet tirsdag 21. mai 2019 kl. 18.00: 
 
6-8 år:   60m, høyde, liten ball (150gr) 
9-10 år:  80m, høyde, liten ball (150gr) 
11-13 år:  80m, 200m, 600m, høyde, spyd 
14 år:   100m, 200m, 800m, lengde, spyd 
15-19 år:  100m, 200m, 400m, 800m, lengde, spyd 
Senior:  100m, 200m, 400m, 1500m, lengde, spyd 
 
GKrør-stevnet tirsdag 4. juni 2019 kl. 18.00: 
 
6-8 år:   60m, lengde, kule 
9-10 år:  80m, 600m, lengde, kule 
11-12 år:  80m, 200m, 600m, lengde, kule 
13 år:   100m, 200m, 600m, lengde, kule 
14 år:   100m, 200m, 800m, høyde, kule 
15-19 år:  100m, 200m, 800m, 2/3000m, høyde, diskos 
Senior:  100m, 200m, 800m, 5000m, høyde, diskos 
 
Eidsiva-stevnet tirsdag 13. august 2019 kl. 18.00 
 

6-8 år:   60m, lengde, liten ball (150gr) 
9-10 år:  60m, 600m, lengde, liten ball (150gr) 
11-12 år:  60m, 200m, 600m, lengde, spyd 
13 år:   100m, 200m, 600m, lengde, spyd 
14 år:   100m, 200m, 800m, lengde, spyd 
15-19 år:  100m, 200m, 800m, 1500m, høyde, spyd 
Senior:  100m, 200m, 1500m, 5000m, høyde, spyd 
 
Veidekke-stevnet tirsdag 3. september 2019 kl. 18.00 
 

6-8 år:   60m, høyde, kule 
9-10 år:  60m, 600m, høyde, kule 
11-12 år:  60m, 200m, 600m, høyde, kule 
13-14 år:  100m, 200m, 800m, høyde, kule 
15-19 år:  100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, tresteg, kule 
Senior:  100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, tresteg, kule 
 
 
 

 

 

 
 



GD-stevnet lørdag 21. september 2019 kl. 12.00 

G6-9 år:   40m, 150m, høyde, liten ball (150gr) 
G10-12 år:  60m, 200m, 600m, høyde spyd 
G13 år:  60m, 200m, 800m, høyde, spyd 
G14 år:  60m, 200m, 800m, 2000m, høyde, spyd 
G15-19 år:  100m, 200m, 800m, 3000m, høyde, spyd 
Menn senior:  100m, 200m, 800m, 3000m, høyde, spyd 
J6-9 år:  40m, 150m, lengde, kule 
J10-12 år:  60m, 200m, 600m, lengde, kule 
J13 år:   60m, 200m, 800m, lengde, kule 
J14 år:   60m, 200m, 800m, 2000m, lengde, kule 
J15-19 år:  100m, 200m, 800m, 3000m, tresteg, kule 
Kvinner senior: 100m, 200m, 800m, 3000m, tresteg, kule 
 
Hamar Media-stevnet søndag 22. september 2019 kl. 12.00 
 
G6-9 år:  60m, lengde, kule 
G10 år:  100m, 600m, lengde, kule 
G11-12 år:  100m, 600m, lengde, kule 
G13-14 år:  100m, 200m, 1500m, lengde, kule 
G15-19 år:  100m, 200m, 1500m, tresteg, kule 
Menn senior:  100m, 200m, 1500m, 5000m, tresteg, kule 
J6-9 år:  60m, høyde, liten ball(150gr) 
J10 år:   100m, 600m, høyde, spyd 
J11-12 år:  100m, 600m, høyde, spyd 
J13-14 år:  100m, 200m, 1500m, høyde, spyd 
J15-19 år:  100m, 200m, 1500m, høyde, spyd 
Kvinner senior: 100m, 200m, 1500m, 5000m, høyde, spyd 
 
«Fjellpulkenmila» søndag 6. oktober 2019 0kl. 14.00 
 

Kvinner senior: 10000m (aktivklasse) 
Menn senior:  10000m (aktivklasse) 
K/M senior:  10000m (mosjonsklasse) 
 

 
Fra løpet i år, der August Flø fra Fredrikstad er i teten. (Foto: Finn Olsen) 
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Informasjon fra 
valgkomiteen i NFIF 
 

Friidrettstinget avholdes i Bergen 30. og 31. 

mars 2019. I den forbindelse har valgkomiteen i 

NFIF startet sitt arbeid med å finne egnede 

kandidater til styret, lovutvalget og 

kontrollutvalget. 

 

Valgkomiteen vil legge vekt på å finne frem til 

egnede kandidater som har lyst, vilje, tid og evne 

til å arbeide for felles beste for norsk friidrett.   

Valgkomiteen er selv i prosess med å forespørre 

sittende medlemmer i styret og komiteer i forhold 

til interesse for gjenvalg.   

 

Valgkomiteen skal innstille overfor tinget på 

følgende verv: 
 Styret: President, visepresident, 7 styremedlemmer 

 Kontrollkomiteen: 3 medlemmer + 1 varamedlem 

 Lovutvalget: Leder, 4 medlemmer + 2 varamedlemmer 

 

Vi ber om forslag på kandidater til styret og utvalg. 

Kandidater som blir foreslått må på forhånd ha 

akseptert at de foreslås. Samtidig ber vi om at det 

blir gitt en kort beskrivelse av kandidaten(e) og en 

begrunnelse for forslaget med minimum følgende 

opplysninger:  

 

Kandidatens navn, fødselsdato, yrke, adresse, 

telefonnummer, klubbtilhørighet, eventuelle 

nåværende og tidligere verv i idretten og eventuell 

idrettsaktivitet pluss andre opplysninger som er 

spesielt relevante for kandidaturet; herunder  
 

 

 

 

 

Kjetil Tømmernes har vært president de to siste årene. 

spesielle interessefelter, kompetanse og hva 

kandidaten kan bidra med i styret eller utvalget. 

Forslagsstillers navn, adresse, telefonnummer og 

klubbtilhørighet må også oppgis.  

 
Frist for forslag er 15. januar 2019. 
 

Forslag og spørsmål kan rettes til valgkomiteen: 

Øyvind Røberg, Sandnes IL: 934 48 481 

Pål Christian Evensen, Sarpsborg IL: 951 03 122 

Stine Haugum, Strindheim IL: 958 46 815 

Hilde Osnes, IL i BUL: 915 88 273 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. plasser til LIF-ere 
under UM i terrengløp 
 
Brødrene Marius og Fredrik Strandhaug deltok i 
NM terrengløp lang løype i Trondheim. Begge to 
løp inn til 14. plasser. Marius (15) løp på tiden 
15,55, mens vinnerresultatet i klassen var sterke 
13,35. 
 
Fredrik som løper i 16 år fikk tiden 16,34 og 
vinnerresultatet her var 13,14. 
 
Det var meget god deltakelse i mesterskapet 
som ble avviklet søndag 14. oktober med 
Strindheim og Bratsbergs IL som arrangører. 

 

 

mailto:oyvind.roberg@safran.no
mailto:Pal.christian.evensen@borregaard.com
mailto:Stine.haugum@gmail.com
mailto:hildeosnes@hotmail.no
https://www.friidrett.no/nyheter/valg-av-styre-i-nfif/
https://duett.no/


11. plass til Marthe 
i Frankfurt maraton 
 
Det ble satt bestenoteringer på flere av våre 
langløpere under årets Frankfurt maraton. 
Marthe Katrine Myhre løp maratondistansen 
på 2,46,29 og det var nesten av halvminuttet 
raskere enn i Oslo maraton. Hun er nummer 
to på LIF-statistikken etter Oddrun Hovs-
engen. 
 
Simen Næss Berge satte også pers da han 
løp inn til 2,29,29 på distansen. Det var 
også rundt halvminuttet bedre enn i Oslo. 
Han ble nummer 29 i klassen sin. Den tredje 
LIF-eren vi har funnet på listene etter løpet 
er Henning Mortensen og han fikk 2,46,39 
og med det ble han nummer 85 i klassen 
sin. 
 

Mange LIFere var 
med i Hytteplanmila 

LIF hadde en stor tropp med deltakere i den 
tadisjonsrike Hytteplanmila og de plasserte seg 
bra svært mange av dem. Du kan lese alt om 
dette arrangementet på vår hjemmeside som er: 
www.lillehammerif.no.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIF fikk 51.109 kr. i 
LAM-midler for i år 

Lillehammer IF fikk hele 51.109 kroner i 
lokale aktivitetsmidler som kommer fra 
Norges Idrettsforbund via Lillehammer 
Idrettsråd. Dette er det største beløpet vi 
har fått noen gang og det er jo veldig 
positivt. 

----------------------------------------------------- 

 

13551 kroner har vi tjent 

opp så langt dette året  

på Grasrotandelen! 

I grasrotandelen for andre tertial ble det kr. 

5.507,30 til Lillehammer IF. Dermed er vi etter 

to tertialer mottatt 10.699,10 og dette er 

lovende. Pr. 2. november er vi samlet kommet 

opp i 13.551 kroner og det betyr at vi er 

kommet over toppbeløpet som vi har fått 

tidligere og enda har vi igjen 2 måneder av 

året.  

Målet vårt er 15.500 og det tror vi er mulig å 

nå fordi det vanligvis tippes mer mot slutten av 

året. 

 

 

Friidrettskretsen arvet  
fem millioner kroner! 
 
Det er lenge vært kjent i friidrettsmiljøet at 
Oppland Friidrettskrets vil arve en stor 
pengesum etter ekteparet Astrid og Henry 
Fossum som var hjemmehørende i Valdres, 
men bodde i Sylling. 
 
Testamentet ble satt opp i 1984 og det er nå 
på det rene at kretsen arver fem millioner 
kroner. Dette skal settes på et fond og 
avkstningen skal brukes av kretsen. Det vil 
være ca. 200.000 kroner i året. Dette 
kommer godt med i og med at kretsen i de 
siste årene har gått med et styrt 
underskudd på ca. 200-250.000 kroner. 

 

http://www.lillehammerif.no/
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen


 

                                                                                                                                                            

Vi bygger for mennesker 

 

 

Veidekke Entreprenør AS 

Fakkelgården 

2624 Lillehammer 

    Tlf.: 61 26 54 50.no 

 

 

 

E-post: disterostland@veidekke.no                                                         

mailto:disterostland@veidekke.no

