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7. mai starter vi ute 
med stevnene våre 

 

       Da lakker det og lir til vi starter den 
       hundrede   banesesongen  i LIF sin 
       historie. Vi har mye å jobbe med. Vi 
       skal arrangere NM stafetter, vi skal ha
       Veidekkeleker og ellers 7 banestevner 
       for øvrig.  Vi  starter  allerede  7.  mai     
                        med Birkebeineren Hotell-stevnet og så 
går det slag i slag til ut i oktober da vi avslutter med 
«Fjellpulkenmila». NM stafetter skal avvikles 25. og 26. 
mai og 25. mai skal vi også ha en liten markering i 
klubbhuset med bløtkake m.m. for å markere at LIF er 
100 år den 28. mai. 
 

 Det var slett ingen lett jobb å få på plass de 
siste personene i LIF-styret. Men vi klarte det og nå 
kan vi starter utendørssesongen med fullt «mannskap». 
Det er viktig fordi det tar for mye tid å lete etter 
potensielle personer som vil være med å hjelpe til. 
Sportslig leder er det siste vi jobber med nå. Den har 
vi ikke klart å løse ennå. Det skal nå innkalles til et 
ekstraordinært årsmøte hvor vi skal foreta de 
resterende valgene. 
 

 Jeg vil nok ikke si at kronerullingen til nytt 
tidtakerkamera går kjemperaskt, men pr. 14. mars er 
vi kommet opp i 6.000 kroner. Når det gjelder 
medlemskontingenten har den tatt seg jeg virkelig opp 
og nå er vi pr. 25. mars oppe i 40.000 kroner. Men det 
er fortsatt mange av våre aktive som ikke har betalt 
ennå og det må gjøres før utesesongen starter. Vanlig 
medlemskontingent for foreldre med mer er kr. 350,- 
med mindre du har betalt familiekontingent. Da er hele 
familien med. 
 

 Da har vi passert 100.000 kroner i inntekt til 
LIF i Grasrotandelen som startet i 2009. Dette er svært 
lettjente penger for oss i og med at pengene kommer 
inn uten at vi legger mye arbeid i det. Jobben vår er å 
få med flere og flere, slik at pengesummen til LIF blir 
større og større. Vi får 7% av hvert beløp «våre» gras-
rottippere tipper for. 
 

 Vi nærmer oss påske med 
stormskritt  og  da  er  det ikke 
lenge igjen før utesesongen vil 
starte.  GOD PÅSKE til alle! 
 
Lillehammer april 2019 
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Bergen ble tildelt EM U23 i 2021 
 

Norges Friidrettsforbund og Bergen 
kommune var i Glasgow mandag for å 
presentere Bergen som kandidat til å 
arrangere U23 EM i 2021. De 17 
styremedlemmene i det Europeiske 
Friidrettsforbundet likte det som ble 
presentert. 
Etter en intervjurunde, og nøye 
gjennomgang av prosjektet, ble det klart at 
Bergen og Fana stadion får arrangementet. 
Presidenten i Norges Friidrettsforbund, Ketil 
Tømmernes, var en meget lykkelig mann i 
Glasgow mandag ettermiddag. Bergen og 
Norge får endelig et internasjonalt 
mesterskap i friidrett. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bergen og Norsk friidrett har det som skal 
til. Vi har tusenvis av frivillige som står på 
hver dag for at barn og unge skal få drive 
med denne fantastiske idretten. Når får vi et 
stort prosjekt som vil inspirere hele 
organisasjonen. Utøvere, trenere og ledere 
har virkelig noe å se frem til i 2021. Nå skal vi 
rigge en solid organisasjon sammen med de 
lokale klubbene, Bergen kommune og 
Hordaland Fylkeskommune. 
  
Tømmernes legger vekt på et uvurderlig 
samarbeid som en av nøklene til at 
mesterskapet nå har kommet på norske og 
vestlandske hender. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 
 Her er Anisa avbildet på seierspallen under UM. Hun 
 er i midten etter seier både på 800 og 1500m. 

Tre LIF-ere er påmeldt 
i NM-terrengløp i Larvik 
Lillehammer IF vil være representert med Hanne 
Mjøen Maridal, Anisa og Ibrahim Buras i NM 
terrengløp korte løyper som avvikles i 
Bøkeskogen i Larvik 6. og 7. april. Etter det vi tror 
vil Anisa være et medaljehåp i sin klasse i 
terreng-NM. Anisa vant UM-gull både på 800 og 
1500m i Ullsteinvikhallen i begynnelsen av mars. 
 
For Ibrahim er han i år rykket opp i klasse under 
20 år og her er det årsklasser som er med nemlig 
18 og 19 år. Ibrahim er 18 år. Hanne løper i senior. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 96.533,55 og det betyr 
at vi allerede i første tertial, 
januar til og med april, vil 
passere kr. 100.000. 

Pr. 28. mars 2019 har vi nå 
spart kr. 4.288,71.  Det er 46 
personer som gir Grasrot-
andelen 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. 

 

Mange LIF-ere er klare 
for NM, JRNM og UM 

 

Allerede nå er det mange som er klare for de forskjellige 
mesterskapene på bane til sommeren. Hvis vi starter 
med hoved-NM er følgende klare: 
 

Hoved-NM (Hamar) 
Tormod Hjortnæs Larsen 
Håkon Morken 
Hanne Mjøen Maridal    
Ania Zielinkiewicz 
Marthe Katrine Myhre  10.000m 
Marte Flatlien   10.000m 
Cathrine Trøen 
Malin Furuhaug 
Andrea Leerbeck 
 

Spennende å se om noen andre guttene våre klarer 
kravet til senior-NM. På jentesiden er vi litt spente på om 
Anisa Buras som løp 800m på 2,18,71 i fjor klarer å løpe 
ned på 2,14,99 er også hun klar for hoved-NM. Marit A. 
Storaker klarer helt sikkert kravet på 100m. I og med at 
hoved-NM går på Hamar bør man kunne stille alle som er 
kvalifiserte. Det blir jo svært få utgifter ut over 
startkontingenten. 
 

Jr-NM (Sigdal) 
Cathrine Trøen 
Malin Furuhaug 
Anisa Buras 
Andrea Leerbeck 
 

Blant guttene bør Ibrahim Buras klare kravet på 1500 
som er  4,14,99. Det samme gjelder Elyas Tesfamichael 
Negassi. Mens Mathilde Brenden Skjellerud bør klare det 
av jentene. 
 

UM (Jessheim) 
Cathrine Trøen 
Malin Furuhaug 
Anisa Buras 
Andrea Leerbeck 
Ibrahim Buras 
 

Her bør Elyas klare kravet både på 800m og 3000m. 
Ibrahim er klar på 3000m, men mangler litt på 800m. Det 
klarer han helt sikkert. Hallgeir Høgåsen bør også klare 
kravet i høyde. Han hoppet 1,74 i fjor og kravet i år er 
1,75. I diskos må han kaste 32m med 1,75kilos diskos. 
Det er heller ikke umulig. Det er nok flere gutter som 
løper lengre distanser som bør kunne klare kravet til UM-
deltakelse. Men det får vi se etter hvert. Kanskje kommer 
det noen nye utøvere også. 
 
 
 

Bomtur for Marthe på 
halvmaraton i Haag 
 
Akkurat nå skulle jeg ha ligget 
henslengt etter å ha tatt ut det jeg 
var god for i dag. Jeg ligger ikke 
henslengt, men har fått meg en 
utrolig god og tøff langtur på 32 
kilometer.  

 
Halvmaraton løpet i Haag ble avlyst 
pga. ekstremvær. Mye vind og regn.  
Synd, men været får en ikke gjort 
noe med.  
 
Jeg var ordentlig klar for å løpe fort 
i dag, og jeg må ærlig innrømme at 
skuffelsen var stor. Etter litt frokost 
og tenking så var ikke avgjørelsen 
veldig vanskelig å ta. En langtur 
med god fart var den beste 
medisinen for litt skuffelse.  

 
En bomtur til Nederland, noen 
tusenlapper fattigere, men klar for 
å lete etter et nytt løp.  

 
Det er jo bare mars og nye 
sjanser kommer.  
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 medlemskontingenten 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,- 
 
 
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 
41,221 pr. 28. mars. Det er imidlertid enda en del aktive som ikke har betalt kontingenten sin. 
 

 

 

 

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. 6000,-. Da mangler vi bare 69.000,-. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birkebeineren Hotell-stevnet 
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 7. mai kl. 18.00. 
 
Øvelsesutvalg: 
 
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 
 
Påmeldingsfrist: 
Fredag 3. mai 2019.  Påmeldingen sendes adkg@online.no eller via min 
idrett. 
 
Startkontingenten:  
6-10 år:  kr.  80,- pr. start 
11-19 år:  kr.  90,- pr. start 
Senior:  kr. 100,- pr. start 
 
Medlemmer i Lillehammer IF som har betalt medlemskontingent deltar 
GRATIS! 
 
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening, V/Arild Kjæreng, Ole 
Edvardsensvei 27, 2614 Lillehammer konto 2095 54 86723. (NB ny konto) 
 
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: 
 

 

 

mailto:adkg@online.no


Vel  47.000 Birkenpenger 
til LIF fra Birkebeinerrennet 
 
Da er den store jobben med matstasjonen i mål på 
Birkebeinerrennet over. Totalt blir det en inntekt til LIF på 
ca. 47.000 kroner og det er jo meget bra. Dette er en 
meget stor jobb og vi må ha hjelp av både Seniordansen 
og ØTI Fotball denne gangen. 
 
Vi takker alle de som har vært med og bidratt disse to 
helgene – Inga Låmi og Birkebeinerrennet – med en 
meget stor innsats. Pengene kommer veldig godt med 
for Lillehammer IF. 
 
Hvis vi klarer 20.000 i løpet og 40.000 på rittet vil vi fint 
klare budsjettet vi har satt opp på dugnader. 
 
Ellers kan vi gratulere Kolbjørn Høgåsen med merket. 
Han hadde god margin til merketiden gikk ut. 
                                                                                                                                 

 

 

Utvidet tilbud til våre 
yngste medlemmer 

 
Trenerne til våre yngste medlemmer ønsker å utvide 
tilbudet til de som er 6-8 år. Det blir nå trening en 
gang i uken fra uke 12. Treningen er hver tirsdag fra 
18-19. 
 
I tillegg oppretter man en ny gruppe som skal få 
prøve seg i alle typer kast. Dette blir for 10 år og opp 
over til senior. Gabi Postaru vil ta seg av denne 
treningen. Dette har vi savnet i mange år. Dette ser 
vi virkelig fram mot. 
 

www.lillehammerif.no 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Maridal til topps 
i HOKA-løpet på Hamar 

Hanne Mjøen Maridal var 
helt suveren under 9,6 km  
lange løypa under HOKA- 
løpet som ble avviklet på 
Hamar. Hun distansen på 
tiden 35,43 og hun var 1,38 
foran nummer tro i klassen. 
 
Det stilte i alt 128 deltakere 
i dette løpet som gikk på et 
litt vanskelig underlag. 
 
I herreklassen ble det 2. og  
3. plass på Lillehammer IF,  
i det  Petter Johansen løp  
inn til 31,55 som ga 2. plass, 
mens Simen Næss Berge  
ble nummer 3 med 32,01. 
Vinneren hadde 31,31. 

 
Det var flere LIF-ere med og  
Mikkel Thomassen ble nr. 7 
med 33,44 og Marius Strandberg fikk 34,47 og ble nr. 
11 med det resultatet. 
 

 
Petter Johansen viste lovende takter under HOKA-
løpet på Hamar. Han ble nummer to i seniorklassen 
ved å løp den 9,6 km lange løypa på sterke 31,55. Det 
lover godt foran utesesongen. Foto: Arrangøren. 
 

 

 
 

 

 

http://www.lillehammerif.no/


To seire til Lillehammer IF 
under  årets  «Bamseleker» 
Anisa og Ibrahim Buras vant sine 600 m 
 

 
Lillehammer IF var 
representert med 15 
utøvere i årets Bamse-leker 
i Stangehallen. Vi fikk to 
seire av Anisa Buras (15) 
og broren Ibrahim (18) og 
begge sirene kom på 600m 
og på meget gode tider. 
Anisa løp inn til 1,42,00 og 
det er nest best på 
damenes 600m på LIF-
statistikken. Ibrahim var 
slett ikke dårlige tiden 
hans var 1,29,61 og det er 
meget sterkt. 
 
Vi fikk en til på ballen på 
600m og det var Truls Horten 
som løp inn til 1,42,09 i 14 år 
og det holdt til en 3. plass. 
Broren Oliver løp samme 
distanse på 1,46,46 og det 
holdt til en femteplass på 
distansen i klasse 14 år. 
 
I 12-års klassen for gutter har 
vi utøvere som hevder seg 
meget bra. Laurirz Grønvold 
Menkerud løp inn til 5. plass 
på 600m på fine 1,50,89, 
mens Henrik Melbø- 
Hammershaug fikk 1,57,28 
på den samme distansen. 
Henrik deltok også på 60m 
der han fikk 9,43. i lengde 
3,78 og på 200m 32,16. 
 
I jenter 13 år var June Hauan 
kjappest av våre med 9,18, 
mens Elise Haug Karlsen løp 
på 9,33 og Inger Marie 
Antonsen løp på 9,48.  
 
Ingen kom seg videre etter 
 
 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

forsøket. Inger marie løp 
også en flott 600m på 
1,59,49. 

Øystein Haugen er ny i LIF 
og han hoppet lengde. Han 
er 14 år og hoppet 4,47 og 
ble nummer fire.  

Vi hadde også  med noen 10 

og 11-åringer som løp bra. I 

10 år løp Filip Melbø-Ham-

merhaug sterke 9,55 på 60m, 

hoppet 3,79 i lengde, støtte 

6,77 i kule og løp 600m på 

2,00,06. Silas van 

Buggenhout-Mogensen løp 

60m på 10,13 i 10 år, mens 

broren Florian fikk 10,18 i 11 

år og 2,07,92 på 600m. Larz 

Kise Claunch i 11år fikk 

10,34 på 60m, mens  Lucas 

Ericsen  i samme klasse fikk 

11,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIF deltok med tre stafettlag 
og de gjorde sine saker 
meget bra. Spesielt gjorde 
guttene i 13-14 år løp inn til 
2. plass på 4x200m og de 
fikk tiden 1,59,99. På laget 
løp Mauritz Grønvold 
Menkerud, Øystein Haugen, 
Oliver Horten og Truls 
Horten. 

I samme klasse for jenter ble 
vi nummer 7 med tiden 
2,07,02 og her løp Inger 
Marie Antonsen, Elena 
Madsen, Elise Haug Karlsen 
og June Hauan. 

I gutter 10-12 år ble LIF 
nummer 8 med tiden 1,04,15 
på distansen 4x100m. Her 
løp Henrik Melbø-
Hammershaug, Florian van 
Buggenhout-Mogensen, så 
Filiip Melbø-Hammershaug 
og til slutt Silas van 
Buggenhout-Mogensen. 

 

 
Her er   Gutter 10-12 laget med Henrik Melbø-Hammershaug, Filip Melbø-

Hammershaug og Florian og Silas van Buggenhout-Mogensen 



 

Anisa Buras vant 600m J15 og belønnes med bamse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En blid storbamsevinner: Lauritz Grønvold Menkerud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blide stafettjenter som ble nummer  7 i jenter 13-14 år. Fra venstre Elena A. Madsen, Inger Marie Antonsen, 

Elise Haug Karlsen og June Hauan. De løp 4x200m på 2,07,02. 



 

Her har vi G13-14 laget som ble nummer to på 4x200 m stafett. Fra venstre Truls Horten, Lauritz Grønvold 

Menkerud, Øystein Haugen og Oliver Horten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppland Friidrettskrets har ting 
på Biri førstkommende mandag 

 Mandag 8. april  skal Oppland Friidrettskrets avvikle 
sitt ting på Biri. Det er stort sett vanlige 
årsmøtesaker som skal opp på tinget, men etter 
møtet  legges det opp til et medlemsmøte hvor det 
blir orientert om en del saker og drøftes aktuelle 
saker. 

Det ble satt 7 kretsrekorder i 2017 og 6 i 2018. 

Regnskapet for 2017 viser et underskudd på vel 
142000, mens det for 2018 er et underskudd på 
129.000. Inneværende år har man budsjettert med 
et overskudd på 2000 kroner. 

Det er ikke kommet noen forslag til tinget og 
valgkomiteens forslag viser at Brunulf Larsen vil 
fortsette som leder. Det samme gjelder Sæmund 
Moshagen som  nestleder. Fra LillehammerIF sitter 
Henning Morken som styremedlem.  



 
Heidi Fjellet Kristiansen ble tildelt Norges Friidrettsforbunds utmerkelse  «Fortjenestemedaljen». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Bamsemor» hedret 
på forbundstinget 

 
Selveste «Bamsemor» ble 
hedret på Norges Friidretts-
forbunds ting i Bergen sist 
helg. Heidi Fjellet Kristiansen, 
FIK Orion sin driftige tillits-
valgte fikk Norges Friidretts-
forbunds fortjenestemedalje 
under stor jubel fra deltakerne 
på Forbundstinget. Hun er jo 
den som virkelig har jobbet 
hardt med blant annet 
Bamselekene som er blitt 
meget populært og er en av de 
største innestevnene i Norge. 
 

Heidi er også en stor resurs  
for Lillehammer IF i og med at 
hun er med i ledelsen av 
Veidekkelekene. Dette var en 
meget fortjent utdeling 

Kjetil Tømmernes ble gjenvalgt 
for  to  nye  år  som  president 

 

Det ble gjenvalg på Kjetil Tømmernes som leder av 
Norges Friidrettsforbund. Dette skjedde på forbundets 
ting i Bergen sist helg. Det nye styret i NFIF fikk med tre 
helt nye personer. Slik ser listen ut for de som skal lede 
Norges Friidrettsforbund. 

President: Ketil Tømmernes, Søfteland T&IL 
Visepresident: Anne Farseth, IL i BUL 
Styremedlem: Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL 
Styremedlem: Ragnfrid M.N. Llano, Laksevåg T&IL 
Styremedlem: Henrik Carstens, Trondheim friidrett 
Styremedlem: Per Espen Fjeld, Tjøme Løpeklubb (ny) 
Styremedlem: Hilde Stokvold Gundersen, Fyllingen IL (ny) 
Styremedlem: Siri Eide Storaa, Målselv IL (ny) 
Ungdomsrepresentant: Mathias Vangsnes, Oppegård IL 
Ansattes representant (valgt av de ansatte): Geir Arvid 
Nordtømme. Nord-Trøndelag FIK 
 

Svein Arne Hansen er en del av NFIF-styret i kraft av 
presidentvervet i EA. Leder i Lovkomiteen ble Asgeir 
Guldbrandsen, Gular, mens Anne Mererthe Moe Dahlen 
ble gjenvalgt som leder av kontrollutvalget. Knut 
Johansen fra Løten ble innvalgt i Lovkomiteen. 

Kjetil Tømmernes (t.h) deler ut blomster og en 

spesiell plakett forbundet har fått fra det 

Europeiske Friidrettsforbundet til avgående leder 

av Lovkomiteen, Odd Bratt. Bratt har hatt en rekke 

oppgaver i Forbundet og han har vært en meget 

dyktig person for forbundet. 

Odd som fyller 80 år om noen dager ble altså 

pensjonist fra Norges Friidrettsforbund. Vi ønsker 

Odd lykke til i sin nye tilværelse. 



Kristiansand fikk hoved-NM i 2021 
Stjørdal arrangør av hoved-NM i 22 

 

Kristiansand IF ble tildelt 
hoved-NM i friidrett i 2021 
av Forbundstinget som ble 
avviklet i Bergen i helgen. 
Men det ble en riktig 
thriller før Kristiansand ble 
valgt. 
 

Det var fire søkere til NM i 
2021: BUL, Sandnes, 
Stjørdal og Kristiansand. Da 
det ble stemt over hvem 
som skulle få mesterskapet  
fikk Sandnes 10 stemmer, 
BUL, Kristiansand og 
Stjørdal 23 stemmer hver. 
Dermed måtte det ny runde 
til for å få valgt arrangør. 
Da fikk BUL fortsatt 23, 
Stjørdal 26 og Kristiansand 
30. Dette betydde at vi 
måtte stemme enda en gang 
på hvem som skulle få NM i 
2021. 

 
 

På den tredje avstemmin-
gen ble det avgjort. Da fikk 
Kristiansand 43 stemmer 
og Stjørdal 36. 
 

Det var søkere til NM i 
2022, Jessheim og Stjørdal 
og her ble det en overlegen 
seier til Stjørdal som fikk 
58 stemmer og Jessheim 
21. 
 

UM-omlegging trukket 
 

Forbundsstyret hadde fore- 

slått å gjøre om UM, men de 
skjønte raskt at dette ikke 
var noe lurt forslag og 
dermed ble forslaget 
trukket, men det ble 
bestemt at man skulle lage 
et utvalg som skulle komme 
med forslag til neste ting. 
Da må NFIF sørge for at 
man legger saken ut for 
høring blant lag og kretser. 

Det var også mange ting-
delegater som gikk inn for 
at det ikke skulle være 
kvalifiseringskrav til UM 
eller noen av 
mesterskapene. Dette for å 
få opp deltakelsen på disse 
mesterskapene. 

Færre lag til stede 

Vi synes deltakelsen på 
tinget viser at det ikke er 
mange av forbundets lag til 
stede på tinget. Kanskje 
burde man gå over til krets-
representasjon, hvor lag 
kan inngå. Fra Oppland og 
Hedmark var det bare FIK 
Orion og Lillehammer IF 
som var representert. 

Ellers hersker det ro og 
fryd og gammen innen 
norsk friidrett og det er 
positivt Det er tydelig at de 
fleste trekker i samme 
retning. 

God økonomi 

Etter at friidretten fikk ny 
generalsponsor har man 
bedret økonomien meget  
bra. For 2018  ble det et 
overskudd på vel 1,6 
millioner kroner. For 2020 
og 2021 er budsjettet på 
over 50 millioner. Dette er 

rekord for friidretten i 
Norge. 

Ingen fra Oppland 

Valgene som står på siden 
foran viser at Innlandet 
nærmest er fri for personer 
på forbundsnivå. Det er 
tydelig at vi jobber for lite 
på dette. 

Friidrettspresidenten la 
veldig stor vekt på de frivil-
lige innen norsk friidrett 
under sin åpningstale til 
tinget.  

-De frivillige er viktige for 
at vi skal kunne drive vår 
idrett. Ellers hadde Kjetil 
Tømmernes mye glede seg 
over for Norsk friidrett. Det 
har vært en eventyrlig 
sesong i 2018 med toppre-
sultater både på senior og 
junior. 

Det blir slett ikke lett å 
følge opp denne sesongen i 
tiden som kommer. Det må 
jobbes hardt og målbevisst 
for å fortsette fremgangen. 

Lillehammer IF var 
representert av Harald 
Moen og Arild Kjæreng. 

 

Kjetil Hildeskår  er 
generalsekretæren NFIF og han 

er tidligere aktiv i LIF. 



 
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/


                                                                                                                                                            

Vi bygger for mennesker 

 

 

Veidekke Entreprenør AS 

Fakkelgården 

2624 Lillehammer 

    Tlf.: 61 26 54 50.no 
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