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Harald Moen gikk på sitt 21. år 
som leder av Lillehammer  IF 

Harald Moen tar et nytt år som leder av 

 Lillehammer Idrettsforening.   Dette   blir 
 Haralds 21. år som leder av foreningen. Det
 er han alene om i Lillehammer IF. Det er 
 Egil Kjæreng som er nærmest med 15 år
 som leder av foreningen. Vi retter en stor 
 takk til Harald for at han tar på seg denne        

jobben. 
Vi  er virkelig heldige som har en leder som ofrer så mye av sin fri-
tid til å lede Lillehammer IF. Spesielt hyggelig er det at Harald har 
sagt ja i jubileumsåret vårt. Det som imidlertid ikke var hyggelig på 
årsmøtet var at valgkomiteen fullstendig var fraværende og den 
har tydeligvis heller ikke gjort noen ting. Dette skaper problemer 
for foreningen. Det som er veldig prekært nå er at det skal sendes 
ut fakturaer til sponsorer, medlemskontingenten skal sendes ut og 
dette kan ikke vente for da er kassa tom ganske raskt. 
 

    Lillehammer IF skal arrangere NM 

i     stafetter 25. og 26. mai og vi har 
    fått laget en flott logo som vi skal 
    benyttes når vi lager noe om NM
    stafetter. Det er Charlotte Grønvold 
    Menkerud som har laget logoen. 
Stor honnør til Charlotte for den flotte logoen. Charlotte husker vi 
som en lovende sprinter på slutten av 1980-tallet. 
 

 Lillehammer kommune har bestilt fire nye stendere til 

sleggeburet, slik at dette skal stå klart til stevnestart for årets 
Veidekkeleker. Stevnestarten er 20. juni på formiddagen. Nå vil det 
bli satt på hjul på «vingene» foran på buret og dermed blir det 
lettere å åpne og lukke vingene etter hvert som en høyre- eller 
venstrehendt skal kaste. 
 

 8. april er det innkalt til ting i Oppland Friidrettskrets. 

Innen 15. april skal kretsstyret ha forslag til tinget. Kanskje er vi nå 
modne for å starte prosessen med å slå oss sammen til Innlandet 
Friidrettskrets eller Indre Østlandet Friidrettskrets. Vi har en felles 
administrasjon og vi bør vel kunne ta skrittet fullt ut å slo Oppland 
og Hedmark Friidrettskretser sammen. Lange reiser er det noen 
som sier at det blir for mange, men det er ikke mange som driver 
med friidrett i Gudbrandsdal lenger. Så skal vi da ta hensyn til dette 
med lange reiser. Jeg mener nei. På kretstinget kan Lillehammer 
være representert med tre personer, men da må vi ha begge kjønn 
med. 
 

 LIF kan også bli representert på forbundstinget som går i 

Bergen. Det avgjøres med det første. 
 
 

Lillehammer mars 2019     Arild Kjæreng 
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Arild Kjæreng 

 

http://www.lillehammerif.no/


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da har vi startet på et nytt år med 
Grasrotandelen. For 2018 fikk vi kr. 
16.843,01 og det er ny rekord. Totalt 
siden 2009 da Grasrotandelen 
startet har LIF fått kr. 96.533,90 og 
det betyr at vi allerede i første 
tertial, januar til og med april, vil 
passere kr. 100.000. 

Pr. 2. mars 2019 har vi nå spart kr. 
2.914,07. Det er 45 personer som gir 
Grasrotandelen sin til LIF. Hvis vi har 
fire like måneder i tertialet vil vi 
enda på 6288 og det betyr at vi i 
løpet av 2019 kan komme over 
18.000 kroner. Dette vil være ny 
rekord igjen. Etter hvert nå begynner 
Grasrotandelen å telle litt for lagene. 

 

Lerøy-lekene  
for Østlandet  
går på Hamar 
 

Hamar IL & FIK Orion, og 
Norges Friidrettsforbund har 
gleden av å 
invitere   friidrettsutøvere fra 
Akershus, Buskerud, 
Hedmark, Oppland, Oslo, 
Telemark, Vestfold og 
Østfold til årets store 
begivenhet for 13-14 
åringer. 
 

Lillehammer IF har flere 
lovende utøvere i disse 
klassene og det skal bli fint 
å følge utviklingen til 
utøverne våre Det kan fort 
bli 5-6 utøvere fra 
Lillehammer IF dette året. 
 

Sterke tider i Barcelona 
av LIF-ere på halvmaraton 

 
Lillehammer IF hadde to med på halvmaraton under 
Barcelonamaraton søndag 10. februar. Simen løp på 
1,10,35 på distansen, mens Hanne Mjøen Maridal 
imponerte også med å løpe på 1,17,32. Dette er beste-
noteringer for begge to. 

Tre nye LIF-ere fikk 
Fortjenestemedaljen 

 
Tre nye LIF-ere ble på årsmøtet tildelt fortjeneste-
medaljen til Lillehammer IF. Det var Marit Somby, 
Henning Morken og Jon Einar Høystad. Alle tre har 
gjort en fremragende jobb for Lillehammer IF. 
Dessverre var bare Jon Einar Høystad til stede på 
årsmøtet, slik at de andre to må få medaljen senere. 
 
Jon Einar (bildet) har gjort 
En meget stor jobb for LIF 
På mange plan. Han har  
vært kasserer over flere 
år og er svært behjelpelig 
for nye kasserere. I tillegg 
har han vært fast tidtaker 
på det elektroniske tidtak- 
eranlegget Lillehammer IF 
har. Hans kompetanse på  
data har vært til stor hjelp 
i foreningen. 
 
Lillehammer IF benytter regnskapssystemet til Duett 
og det er er Jon Einar spesialist på. Derfor er han en 
stor ressurs for Lillehammer IF. 
 
Vi kommer tilbake med utdelingen av medaljene til 
Marit og Henning, men gratulerer alle tre med heders-
bevisningen. 

 

 

 

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


                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIF har fått en flott 
logo til NM stafetter 
 
Lillehammer IF har fått en meget fin 
NM-logo til stafettmesterskapet som 
Lillehammer IF arrangerer 25.-26. mai 
i år. Det Charlotte Grønvold Menkerud 
som har laget logoen. Stor takk til 
Charlotte for den fine logoen. 
 
Nå blir det bare å ordne resten – som 
er funksjonærer, sponsorer med mer. 
 

Anisa Buras løp bra både på 800m 
og 200m  i Tyrvinglekene innendørs 
Anisa Buras (15 år) har 800m 
som sin spesialdistanse, men 
hun løp også en fin 200m 
under Tyrvinglekene innen-
dørs i Bærumshallen. Hun løp 
800m på 2,21,58 og vant 
denne distansen, mens hun 
løp 200m på 27,90. 

Gledelig var det at mange av 
våre langløpere var med på 
stevnet og de løp bra alle 
sammen. 

Det ble ny klubbrekord på 
Lauritz Grønvold Menkerud på 
600m i 12 års klassen med 
sterke 1,49,40. Han ble 
nummer to på distansen. Det 
viser at han fortsetter den fine 
framgangen han hadde i 
sommer. Kanskje kan han 
forbedre denne tiden 
utendørs. Det har vi stor tro 
på. 
 
Cathrine Trøen løp 60m på 
8,16, men kom se ikke videre 
til   finalen.   Det  er  en  stund  

 

siden hun har løpt noe nå. 
 
Vi hadde med flere som løp 
3000m. Ania Zielinkiewicz løp 
denne gangen på 10,16,47 og 
vant seniorklassen på det resulta-
tet. 

 

 
Anisa løp to fine løp i Bærums-

hallen 
 

Petter Johansen var beste LIF-er 
på 3000m for herrer og han fikk 
9,15,57. Dette lover godt for 
sommerens stevner. Kanskje kan 
han løpe under 9,00,00. Det 
hadde vært virkelig moro. 

 
Lauritz Menkerud løp en fin 

600m. 
 

Den siste LIF-eren som deltok på 
Tyrvinglekene denne gangen var 
Ibrahim Buras. Han løp 3000m på 
9,23,19 og dermed er han klar for 
UM på denne distansen. Kravet er 
9,30,00. Han bør under 9,10,00 til 
sommeren. 
 
Det som står igjen nå er UM og 
Bamselekene innendørs. 



Harald Moen tok gjenvalg som leder 
i Lillehammer IF etter årsmøtet 11.2. 

Fortjenestemedalje til Marit Somby, Henning Morken og Jon Einar Høystad 
 
Harald Moen fortsetter som 
leder i Lillehammer IF etter 
årsmøtet som ble avviklet 
11. februar. Han får med 
seg i styret Erik Skjellerud 
som nestleder, Arild 
Kjæreng som sekretær og 
Simen Næss Berge som 
styremedlem. Det var det 
av styret som vi fikk valgt i 
og med at valgkomiteen 
ikke hadde gitt lyd fra seg, 
selv om man har forsøkt å 
ringe, sende e-post etc. 
 

 
Harald Moen 

 
Årsmøtet ga de som ble valgt på 
møtet fullmakt til å jobbe med 
saken og innkalle til et 
ekstraordinært årsmøte når man 
har funnet kandidater i de postene 
man mangler. De postene man 
mangler er to styremedlemmer, et 
varamedlem, kasserer, sportslig 
leder, økonomisk leder. 
 
Arild Kjæreng ble gjenvalgt som 
leder av arrangement, Kolbjørn 
Høgåsen av utdanningsutvalget og 
Per Harald Jørgensen av 
driftsutvalget. 
 
Årsberetning/regnskap godkjent 

Årsberetningen og regnskapet ble 
vedtatt uten vesentlige endringer. 
Regnskapet viser et overskudd på 
kr. 22.286,-. Det er litt mindre enn 

budsjettert, men Veidekkelekene 
og kjøp av ny pumpe til kloakken til 
klubbhuset ødela mye for et meget 
godt regnskapsår. 

Det var ikke kommet inn noe 
forslag til årsmøtet og etter styrets 
anbefaling ble medlemskontingen-
ten ikke endret dette året. 

Budsjettet 

Budsjettet for neste år balanserer 
med et overskudd på 36.000 
kroner. De fire største inn-
tekskildene er sponsorstøtte, 
arrangementer, dugnader og div. 
tilskudd. På utgiftssiden er 
treningsstøtte som er den største 
posten. Startkontingenter og det at 
vi er 100 år i år krever også en del 
utgifter. 

Fortjenestemedaljer 

Tre nye LIF-ere ble tildelt 
foreningens fortjenestemedalje. 
Det var Marit Somby, Henning 
Morken og Jon Einar Høystad. 
Dessverre var bare en av de 
tildelte til stede på møtet, nemlig 
Jon Einar Høystad som gjennom 
mange år har vært kasserer, og 
fast tidtaker på den elektroniske 
tidtakingen på de fleste stevner 
som klubber har. Jon Einars kom-
petanse på regnskap har også 
vært viktig for foreningen. 

Tillitsvalgtestatuetten 

Lillehammer IF har en statuett 
gående som tildeles en tillitsvalgt i 
foreningen vært år. Den ble tildelt 
Henning Morken for 2018. 

Styret får nå en veldig krevende 
jobb med å få fyllt opp alle jobbene 
i foreningen. Derfor kjære 
medlemmer ta kontakt og meld 
dere til tjeneste. Hvis dette skal 
fungere må flere ta i et tak. 

Er det noen med økonomiutdan-
ning ville vi satt stor pris på om du 
kunne hjelpe oss med kasserer-
jobben. Det som blir viktig nå er at 
vi får sendt ut alle fakturaer til 
sponsorer og faktura for medlems- 

kontingenten. Inntektssiden kan 
ikke stoppe opp. Da blir det virkelig 
krise for Lillehammer IF. 

 

Erik Skjellerud fortsetter som 
nestleder. 

Det var 23-24 personer til stede på 

møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fjellpulken.no/


Meld deg til tjeneste på Birken 
Da nærmer det seg Birke-
beinerrennet hvor LIF som vanlig 
har matstasjonen i mål på alle 
arrangementer. Dette er vår 
største og viktigste inntektskilde 
så vi håper at så mange som 
mulig finner rom for å delta på 
en eller flere av dugnadene. 

Vedlagt ser dere behovet for 
dugnadshjelp for LIF som altså 
foregår i stort telt i målområdet 
på skistadion. Mange av dere har 
deltatt før og kjenner 
oppgavene. Det skal i år serveres 
saft og vann, maxim drikke, 
vørterøl, potetgull og pølser 

(Suppe utgår i år 😊) 

Meld ifra til meg hvilken 
vakt eller vakter dere kan 
ta så snart som mulig og 
senest innen onsdag 20. 
Februar kl. 12.00. (Navn – 
mob nr – vakter/dato og 
tid) 

Beklager hvis noen som har 
meldt ifra at de ikke lenger er  
medlem i LIF eller som ikke 
ønsker å motta disse mailene 
fortsatt får de. Det er mange 
adresser og stadig nye som 
føyes til, så dere får si I fra hvis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeg har glemt noen og dere vil 
fjernes fra listen. 
 
Med vennlig hilsen 
Erik C. Skjellerud 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakter: 

Fredag 8. mars    17 –21                 8stk      (Rigging)                                               
 

Lørdag 9. mars    08 – 16                 10 stk      Inga Låmi 
  11 – 16                 10 stk                                              
  08 – 12                 10 stk    (Bla.30km mat)             

Søndag10.mars  08 – 16                 10 stk       Barne og ungdomsbirken  
   14 – 17                   8 stk                                               

Fredag 15.mars  08 – 15                 10 stk    Stafett/tur – /skøytebirken      
 11 – 18                 10 stk                                             

 
Lørdag16.mars  08 – 16                 12  stk     Birkebeinerrennet 

 08 – 14                 16 stk     
  11 – 16                  8 stk 

                             13 – 18                 16 stk                                             
 

Stadionsertifikat på Stampesletta snart klart 
 
Vi har vært i møte med firmaet som sto for restaureringen av banen vår på 
Stampesletta og de lovet at vi om ikke alt for lenge får merkeplanen for 
Stampesletta og at vi får et sertifikat på at banen nå er godkjent igjen. 
 

 

 

 

 

 



Medlemskontingenten 
står  uendret  fra  i  fjor 

 
Årsmøtet i Lillehammer IF vedtok at vi skal ha uendret 
medlemskontingent, slik den var i 2018. Det betyr at med-
lemskontingenten er slik: 
 
Aktive 18 år og eldre:   kr.  900,- 
Aktive 10-17 år:    kr. 700,- 
Barn under 10 år:    kr.  300,- 
Vanlig kontingent for voksne:  kr. 350,- 
Familiekontingent:    kr.  1250,- 
 
Betaler du med Vipps er nummeret:  111831 
Kontingenten bes innbetalt  til Lillehammer IF, v/Harald 
Moen, Furubakken 23, 2609 Lillehammer. 
 
Ny konto: 2095 54 86723 
 
Vi ber om at du betaler kontingenten så raskt som mulig når 
du får den tilsendt. Vi har fått inn 18.250,- til nå. 

 

Budsjettet  balanserer 
med utgifter på 637.000 

I og med at vi ikke fikk noe stort overskudd på 2018 må vi kjøre 
med strengt budsjett også for 2019. Budsjettet balanserer med  
673.000 i inntekter og 637.000 i utgifter. Slik ser det ut: 
 

Inntekter    Utgifter 

Sponsorinntekter 178.000 Reiseutgifter    20.000 
Arrangementer 150.000 Startkontingenter 80.000 
Medlemskont m.m.   75.000 Treningsleie  40.000 
Dugnader m.m. 120.000 Trenerstøtte  65.000 
Tilskudd  130.000 Treningsst. Utøv.     297.000 
Div. inntekter    20.000 Klubbhusutg.  20.000 
   ----------- Arrangem. Utg.: 35.000 
   673.000 Andre Kostnader 80.000 
   ----------             -----------    
                 637.000 
                ----------- 
 
 

Funksjonærlista 
for sommerens 
stevner snart klar 
Lillehammer IF skal ha en rekke 
stevner på Stampesletta denne 
sesongen også. Det arbeides nå 
med å sette opp liste med funk-
sjonærer på alle stevnene i 
sommer unntatt Veidekkelekene. 
Den kommer senere. 
 
Vi håper selvsagt at det vil passe 
for deg de gangene blir satt opp, 
men kan du ikke, så send beskjed 
så raskt som mulig. 
 
Det blir en lang stevnesesong på 
Stampesletta. Vi starter 8. mai og 
avslutter i begynnelsen av 
oktober. Det startes med Birke-
beineren Hotellstevnet den 8. mai 
og det avsluttes søndag 6. 
oktober med «Fjellpulkenmila». 
Det er tredje året dette siste 
stevnet blir arranger! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MENKERUD 

To av LIF-jentene 
legger  nå opp 

 
To av LIF-sprinterne på 
jentesiden legger opp. Det er 
Eir S. Nyfløt og Maria Bøe 
Tesfamichael. Dette er 
selvsagt leit med hensyn til 
at de er i 17-års alderen og 
skulle ha mye ugjort på fri-
idrettsbanen. 
 
Dette er selvsagt leit, men vi 
takker jentene for innsatsen 
og ønsker alt godt videre i 
livet. 

https://www.bing.com/images/search?q=circle+k&id=72A9343B299ADED7D100D792CCA193929B6EE7DE&FORM=IQFRBA


 

Lillehammer Idrettsforening arrangerer NM banestafetter 25.-26. mai 2019 på Stampesletta 

stadion. Gå inn på www.lillehammerif.no  og så kan du lese mer om mesterskapet etter hvert. 

Lillehammer IF fyller 28. mai 100 år og mesterskapet er en del av jubileumsmarkeringen. 

Spørsmål kan rettes til Arild Kjæreng, 91145442, e-post adkg@online.no. 

Velkommen! 

VEIDEKKElekene 2019 
20.-23. juni 

 
Innbydelse og orientering om årets stevne finner du på: 

 

www.veidekkelekene.com 
 

Velkommen til Stampesletta og Lillehammer! 
 

Arrangørene: 
 

Lillehammer IF 
FIK Orion 

Moelven IL 
i samarbeid med VEIDEKKE Entreprenør AS        

  

http://www.lillehammerif.no/
mailto:adkg@online.no
http://www.veidekkelekene.com/


                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marthe Katrine er 
klar for Haag 10/3 
 

Marthe Katrine Myhre har fått 
trent bra i vinter og nå står det 
to viktige løp for henne. Det er 
først i Haag i Nederland 10. 
mars, hvor hun skal løpe 
halvmaraton. 
 
Deretter blir det helmaraton 28. 
april i Zürich. 
 
Målet for Marthe Katrine er å 
kvalifisere seg for VM. Derfor 
blir de to løpene svært viktig for 
henne. Vi håper hun klarer 
målet sitt og venter spent på 
resultatene fra Haag og Zürich. 

UM utendørs i 2020 går i Trondheim 
Junior-NM er lagt til Ask ved Bergen 

 
Ungdomsmesterskapet i 2020 er lagt til Trondheim, 
mens junior-NM samme året skal avvikles av ASK IL 
(som ligger like utenfor Bergen). Det betyr store 
utgifter for lagene på Østlandet på grunn av store 
reiseavstander. Det er forbundsstyret som har be-
stemt hvilke arrangører som får hvilke 
arrangement. 

UM innendørs i 2020 skal Tyrving IL arrangere, 
mens Hedmark FIK skal ta seg av NM/UM i mange-
kamp innendørs. 

NM halvmaraton skal arrangeres sammen med 
Oslo maraton med SK Vidar som arrangør. 
Strindheim IL skal arrangere NM kort løype og 
stafett. 

NM stafetter neste år skal Skjalg IL avvikle, mens 
Førde IL skal arrangere motbakke-NM. NM ultra 
Trail går i Molde, mens Bergen løpeklubb skal 
avvikle NM Ultraløp 100km. 

Hoved-NM i 2020 skal arrangeres på Fana stadion i 
Bergen. Det har vært vedtatt for en god stund 
siden. Det er en rutinert arrangør som har fått 
dette oppdraget for 2020. 

Noen mesterskap har ikke fått søknader og det 

gjelder NM innenørs, NM og UM mangekamp, NM 

terrengløp lang løype og NM i kappgang. NFIF 

oppfordrer lag til å søke disse mesterskapene. 

 
Fana Stadion er arena for NM i 2020. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To gull til Anisa Buras i UM etter 
seire både på 800m og 1500m 

 
Strålende løping av Anisa Buras 
sørget for at hun tok sine to første 
UM-gull under UM innendørs i 
Ullsteinvik i helgen 1.-3. mars. Hun 
løp en meget sterk 800m og løp inn 
til 2,20,79 og det er bare fire som 
har løpt bedre enn henne 
innendørs av LIF-ere. Også på 
1500m vant hun med god margin 
og fikk den gode tiden 4,53,81. Det 
med andre ord to nye personlige 
rekorder for Anisa, som du ser bilde 
av på førstesiden av denne avisa. 
 
Lillehammer IF hadde ingen 
sprintere med. Dette skyldes at de 
har litt  småskader å slite med. Da 
er det bedre å vente til sommeren. 
 
Vi hadde to gutter med som løp 800 
og 1500m. Det var Ibrahim Buras 
som fikk10. plass på 800m med 
2,03,93 og 4,19,15 på 1500m. 
Elyas Tesfamichael Negassi ble 
nr. 13 på 800m med 2,06,63 og 
nummer 9 på 1500m med 4,20,01. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husk kronerullingen til nytt tidtakerkamera 

Hei 

Lillehammer IF har satt i gang kronerulling for å få penger til å kjøpe nytt 

tidtakerkamera til klubben. Det er slik at løpsresultater skal være med 

elektronisk kamera for å bli godkjent. 

Kameraet som LIF må kjøpe koster  kr. 75.000,- inkl. moms. Dette er en stor 

belastning på økonomien til LIF. Derfor har man bedt om at det lages en krone-

rulling blant medlemmer og venner av Lillehammer IF. Beløpet som du velger 

selv settes inn på konto    2095 54 86723. 

Til nå er det kommet inn kr. 3000,-. 

 

Her løper Ibrahim (225)inn til en 10. plass på 800m i UM og bak til høyre 

ser vi Elyas løpe inn til 13. plass på 800m. Ibrahim ble nr. 8 på 1500m. 

https://galleries.ringstadfoto.no/Other/UM2019Dag2/n-JNwqGV/i-b2hfdc4


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://duett.no/


 

Veidekkelekene 



 

 
Lillehammer Idrettsforening 

Samarbeidspartnere 
 

 

Hovedsponsor: 
 

 
 

 

Stevnesponsorer: 
 

 
 

              

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

 

Utstyrssponsorer/bankforbindelse: 
 

            
 

 

Øvrige samarbeidspartnere: 
 

        
 
 
 

CIRCLE  K  MENKE RUD 

https://usbl.no/
https://www.fjellpulken.no/
https://www.swix.no/
https://duett.no/


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


