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100 år med bare menn som ledere er det nå
klart at vi får den første kvinnelige leder i foreningen. Da går
Harald Moen av som leder etter å ha
ledet foreningen i 21 år over seks
perioder og han overlater ledervervet til
Charlotte Grønvold Menkerud. Det at
Charlotte tar på seg ledervervet synes
jeg er flott. Hun har vist det siste året at
hun virkelig har mye å gi til foreningen.
Hun har ideer og vi er sikre på at hun vil
lede foreningen i riktig retning. Vi gleder
oss!

Samtidig må vi rette en kjempestor takk til Harald for
hans store innsats i Lillehammer IF.
21 år som leder over
seks perioder er intet mindre enn imponerende. Han har lagt
et meget stort antall timer for Lillehammer IF. Mye har
skjedd i tiden da Harald har vært leder
og han har avgjort gjort at Lillehammer
IF har en stor stjerne i Lillehammer og
ute i friidretts-Norge. Han har hatt
mange gjøremål i foreningen. Ved siden
av ledervervet har han vært starter i ca.
50 år, han har skaffet sponsorpenger,
slik at LIF har kunnet være en storklubb
i Oppland.
En

meget gledelig melding fikk vi tidlig i desember.
Foreningen fikk hele 82.212 kroner i momskompensasjon
og det er det meste vi noen gang har fått. Dette er meget
gledelig og er en av årsakene til at vi kan skilte med et
meget godt økonomisk resultat i år. Endelig har vi klart å
gjøre det som revisorene alltid har hevdet – at vi må prøve å
få penger «på bok». Det har vi god grunn til å være stolte av
nå.

Hyggelig var det også å se mange unge i Romjulssprinten som gikk av stabelen 2. juledag. Det var 32. gang
dette stevnet ble avviklet og det er et spørsmål om vi bør
flytte det til over nyttår. Da kan det kanskje bli enda flere
som blir med. 2. juledag er jo en dag hvor familiene samles
og vi får nok diskutere dette skikkelig neste år.
Da ønsker vi alle et riktig godt nytt år!
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Fin sesongåpning av
våre unge sprintere
Lillehammer IF var godt
representert på Låvefesten
som ble avviklet i Nes Arena på
Romerike. Cathrine Trøen vant
både 60m og 200m i
seniorklassen etter 8,00 og
26,49 på de to distansene.
Malin Furuhaug fulgte fint med
annenplass
på
begge
distansene etter 8,12 og 26,61.
26,61 er innerekord for Malin.
Elise Haug Karlsen (13) løp 60m på 8,83 og 200m på
29,26. Begge er innendørsperser. Det samme ble det
på Inger Marie Antonsen som fikk 8,91 og 29,85 på de
samme to distansene.
Linnea Strandheim (11) løp 60m på 9,85 og på 200m
fikk hun 32,95. Fine løp av 11-åringen.

Hanne Mjøen Maridal
melder seg ut av LIF
Etter en del år i Lillehammer IF, mens hun
studerte på Lillehammer, har Hanne Mjøen
Maridal vært en betydelig utøver for
Lillehammer IF. Nå er det imidlertid slutt og
hun
kommer
til
å
representere
Ullensaker/Kisa neste sesong. Vi takker
Hanne for tiden hun har vært i LIF og ønsker
henne alt godt i sin nye klubb.

Therese Skyttermoen
er nå innmeldt i LIF
Etter noen år i FIK Orion har nå Therese
Skyttermoen meldt seg inn i Lillehammer IF
og er med i Svein Johnsen/Mørten Trøens
sprintteam. Therese er i Oslo der hun trener
sammen med Mathilde Brenden Skjellerud.
Det skal bli spennende å se hva de to
jentene kommer til å prestere neste sesong.

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. 30. april 2019 har vi nå spart kr. 5.942,03. I det
andre tertialet fikk vi 6.032,28. Det er 47 personer
som gir Grasrotandelen sin til LIF. Dette betyr at vi
nådde målet vårt som var 6.000 kroner i det andre
tertialet (etter 8 måneder).
Nå har vi avsluttet siste tertial og vi har kommet
opp i 5,919,42 pr. 31. desember 2019. Vi har
dermed passert ny rekord og er kommet opp i
17.983,72 kroner. Det er meget bra.

Norges Friidrettsforbund ønsker alle en riktig god jul
og et godt nytt år.-
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Det norske laget i EM terrengløp junior, hvor Jakob Ingebrigtsen til høyre vant klassen og Ibrahim Buras, LIF nr. 2 fra
venstre ble nummer 29, men var med og sikret lagsølv til Norge. Sterkt av Ibrahim! Foto: Knut S. Solberg.

Ibrahim nr. 29 i EM terrengløp, men
var med på laget som tok lagsølv
Ibrahim Buras gjorde en sterk
innsats under EM i terrengløp,
hvor han ble nummer 29 i
juniorklassen, men var tredje
norske utøver og var dermed
med og telte i lagkonkurransen.
Norge fikk 38 poeng og var ett

poeng foran Irland som tok
bronse med England på en
førsteplass.
Jacob
Ingebrigtsen
vant
junior-klassen i utklassingsstil. Det var fjerde gang han
vant denne klassen under 20
år. Neste år er han under 23 år,

mens Ibrahim fortsatt løper i
junior om han blir ut på laget.
Det har han store sjanser til
tror vi.
Han har hatt en meget fin
sesong i år og det skal bli
spennende å følge med han
videre, enten han løper for LIF
eller for en Osloklubb.

Sterk løp av Ibrahim i Spania
På juleferie i Spania løp Ibrahim Buras på meget sterke 8,25,40 på 3000m, mens
han på 1500m løp meget sterkt og kom inn under 4,00. Han fikk 3,57,71. Dermed
er Ibrahim kvalifisert seg for hoved-NM neste år. Med disse resultatet plasserte han
seg som nummer 16 på 3000m på LIF-statistikken. 1500m var innendørs og der
går han inn på en annenplass på Innendørstatistikken.
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Lillehammer IF fikk hele 82.212
kroner i momskompensasjon
Rett før jul fikk vi den årlige
momskompensasjonen
fra
Norges Idrettsforbund. Dette
er penger forbundet har fått
fra Norsk Tipping via staten.
Kr. 82.212 er det meste vi har
fått noen gang og dette betyr
mye for oss med tanke på å
bygge opp en kapital for
foreningen.
Totalt ble det delt ut kr.
605.725.438 til frivillig arbeid
og Norges Friidrettsforbund
fikk 1.754.458 kroner, mens
kretsen fikk 45.042. Oppland
Idrettskrets fikk kr. 481.112.

Dette er lettjente penger. Det eneste lag og foreninger gjør er å oppgi
utgiftene våre hvert år. Hvis NIF får like mye neste år vil vi trolig få
noe mer, fordi vi har hatt større utgifter i 2019 enn i 2018.

Årets Tinestafett skal avvikles 12. mai og påmeldingsfristen er satt til 15. mars. Denne populære
stafetten omfatter skolelag og det er 8 etapper a
200m. Her i distriktet pleier man å arrangere
denne stafetten i Gausdal.
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Grasrotandelen ga Lillehammer IF
Kr. 17.893,72 - dette er ny rekord
48 personer gir sin Grasrotandel til Lillehammer IF og
dette betyr at vi 2019 fikk hele
17.893 kroner fra Norsk tipping
og dette er rekord for oss. Med
noen flere Grasrotgivere vil vi
kanskje neste år passere kr.
20.000,-. Det må være målet for
for 2020.
I 11 år har vi nå mottatt
penger fra Grasrotandelen til
Norsk tipping og vi har
passert over 100.000 kroner
til foreningen. Dette er meget
positivt og igjen veldig
lettjente penger. 7% av det
man tipper for går til LIF fra
våre givere.
Slik har vi fått pengene så
langt::
2009:
kr. 3.975,50
2010:
kr. 7.932,75
2011:
kr. 8.465,80
2012:
kr. 8721,35
2013:
kr. 8.424,60

2014:
kr. 9.150,00
2015:
kr. 10.288,85
2016:
kr. 12.396,07
2017:
kr. 10.335,97
2018:
kr. 16.843,01
2019:
kr. 17.765,00
(2019 er nytt rekorår)

Vi har altså nå 48 personer
som gir oss sin Grasrotandel og det er vi svært
takknemlige for. Klarer vi å
få økt antall personer med
mellom 5 og 10, vi vi helt
sikkert tjene godt på det.

Årsmøtet holdes 10. februar 2020
Forslag sendes styret innen 1.2.20
Lillehammer IF avvikler sitt årsmøte mandag 10. februar 2020 og blant sakene
som skal opp er årsberetning, regnskap, forslag (de bes sendt styret innen 1.
februar 2020). Ellers skal budsjett og valg vedtas, samt utdeling av tillitvalgtestatuetten og fortjenestemedalje.
ÅRSMØTET HOLDES PÅ KLUBBHUSET KL. 19.00

.
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Bamselekene 2020
skal gå 13-15 mars

Årboka er klar
ligger ute på
vår hjemmeside
Årboka for 2019 ligger nå ute på hjemmesiden vår (www.lillehammerif.no) . Der
finner du den under Annet. Vi har gitt ut
årboka i mange år nå og før kalte vi den for
LIF-kalenderen.
Her finner du klubbrekorder i alle klasser og
vinnere av de enkelte premiene helt fra de
ble satt opp, LIF-toppen for damer og herrer
både utendørs og innendørs.

Mathilde Skjellerud
går i «vinterdvale»
Årets Bamseleker arrangeres 13.-15. mars og
dermed kolliderer det ikke med Birkebeinerrennet, som er helgen etter. Dette stevnet går
nå over 3 dager og nytt av året er at klassene
17 år, 18/19 år og senior løper 60m på
lørdagen.

Mathilde Brenden Skjellerud lar piggskoene
få hvile i vinter. Hun har fått en jobb som
ikke er forenlig med konkurranser på
vinteren.
–Men til sommeren er jeg tilbake igjen sier
Mathilde.

På side 10 finner du innbydelsen til lekene.
Vi hadde håpet at Mathilde skulle få en fin
sesong i 2020 etter å ha vært skadet veldig
lenge

Vi må ha flere klubber med
å arrangere Veidekkelekene

Mye tyder på at vi må få med oss enda en
klubb til å arrangere Veidekkelekene. FIK
Orion vil ikke klare å skaffe til veie det antall
funksjonærer som de har brukt å skaffe.
Dermed må vi ut på markedet for å få med
flere. Foreløpig har vi tatt kontakt med
Gausdal FIK med tanke på å få de med
igjen.
Gausdal FIK var jo med fra starten, men i
en periode nå har de ikke vært med.
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Sammen gjør vi en forskjell
Vårt hjerte banker for lokalsamfunnet vårt. Det er derfor vi hvert år bruker deler av overskuddet til å støtte
lokal kunst, kultur, idrett og andre gode formål. Som din lokale bank ønsker vi også å være til stede ved
dine store livshendelser og bidra til at du kan virkeliggjøre dine planer, mål og muligheter.
Samtidig er vi klar over at vi ikke hadde vært her uten deg. Så vi benytter anledningen til å takke deg, og
si at vi er veldig glad for at du er kunde hos oss! Du er nemlig ikke bare en kunde, men en viktig
bidragsyter til nærmiljøet vårt.

Vi ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år!
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NFIF søker etter lag
som vil arrangere NM
Norges Friidrettsforbund har sendt ut innbydelse til å
søke om mesterskap for 2021.
Følgende norgesmesterskap skal arrangeres:
NM mangekamp senior, junior og veteraner + UM
mangekamp
NM halvmaraton senior, junior U23 og veteraner
NM junior (junior U20 og junior U23)
NM maraton senior og veteraner
NM veteraner hovedstevnet
NM kappgang (øvelser utenfor hoved-NM)
Ungdomsmesterskapet hovedstevnet
NM terrengløp lange distanser senior, junior, veteraner
UM
NM terrengløp korte distanser og stafett senior, junior og
veteraner + UM
NM motbakkeløp senior, junior U23 og veteraner
NM Ultraløp Trail/terreng
NM Ultraløp 24 timer
NM stafetter senior, junior og veteraner + UM stafetter
NM hopp uten tilløp senior og junior
Innendørs-NM senior
Innendørs-UM
Innendørs UM mangekamp

Anisa og Ibrahim fikk
Propagandaprisen
til friidrettskretsen
På møte i den nye friidrettskretsen, Innlandet
friidrettskrets anbefalte lagene kretsstyret og
fortsette med å dele ut popagandaprisen, som
man har hatt i svært mange år nå.
For 2019 har både Anisa og Ibrahim Buras
klart kravet til å motta prisen. De får et
gavekort på 1000 kroner fra Intersport hver
seg. Det er veldig mange fra LIF som har
mottatt denne prisen. Hvem det er ser du i
Årboka til foreningen.

Ungdomscup del 2 ser
ut til å gå på Stampa
Under møtet i friidrettskreten som ble holdt på
Rudshøgda 12. desember gikk man gjennom
terminlisten. Dessverre er det svært få lag som
har tatt på seg stevner så langt og kretsen ga
lagene frist til 15. januar til å komme med
ønsker.
Kretsen har sin egen serie, Ungdomscupen og
de ønsker at del 2 skal avvikles sammen med
GD og Hamar Media-stevnene. Det ser ut til at
dette vil bli resultatet. Stevnene våre til
sommeren er godkjent av kretsen.
Dessverre ser det ut til at man ikke klarer å få
å finne arrangør av KM innendørs i
Stangehallen. Det er virkelig synd, for sammen
med Bamselekene er dette stort sett det enste
tilbudet i kretsen innendørs.
Ellers på møtet ble det slått et slag for Hamarstafetten. Det er svært få stafetter igjen nå i
vår krets etter at Veldrestafetten ble nedlagt.
Da er det bare Hamar og Landstafetten igjen.
Dette er virkelig beklagelig. Derfor blir det
viktig å delta på de 2 stafettene.
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Maren Amundsen og
Aleksander Haug ble
Romjulssprintvinnere
Maren Amundsen fra Moelven IL og
Aleksander Haug fra Orion ble vinnere av
seniorklassen på 60m i Romjulssprinten i
Håkons Hall 2. juledag (26. desember).
Maren løp på sterke 7,72, mens Aleksander
løp 60m på 7,30.
Cathrine Trøen og Malin Furuhaug løp også
meget bra og fikk 7,93 og 7,97. Men den av
LIF-erne som imponerte mest på jentesiden
var 13 år gamle Elise Haug Karlsen som
sprintet inn til 8,59. Det var klar ny pers for
Elise. Inger Marie Antonsen perset også både
60m og 150m med 8,85 og 21,04.
Både 150m og 692m er ikke godkjente
øvelser fordi på 150m er det to svinger, mens
på 692 er de ikke ordentlige svinger etc.
Mia Prøsch Johnsen, Vidar og Henrik MelbøHammershaug fikk bestemannsporemiene for
jenter og gutter. Svein Johnsen er bestefar til
Mia som løp på 8,42.. Henrik løp på 8,91 og
er 12 år.
I år var det fem-seks utøvere fra Gausdal FIK
og det samme antall fra FIK Orion Fra LIF var
det dessverre ikke mange og det betyr at vi
må vurdere å holde på med dette stevnet 2.
juledag. Kanskje er det bedre å ta det 1.
nyttårsdag eller første helg over nytt år.
Romjulssprinten 2019 var den 32. i rekken.
Resultatene fra stevnet finner du på neste
side. Det er som sagt bare 60m som er
godkjent distanse.
Aleksander Haug, Orion vant 60m for menn
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Resultater Romjulssprinten Håkons Hall
Torsdag 26. desember kl. 13.00.

60m Jenter 6 år:
Doina Postaru, LIF

12,08

60m Jenter 7 år:
Elida Ouns Qvam, LIF

12,04

60m Gutter 8 år:
Fredrik Ouns Qvam, LIF

10,99

60m Gutter 10 år:
Filip Melbø-Hammershaug, LIF
60m Gutter 12 år:
Henrik Melbø-Hammershaug, LIF

150m Gutter 12 år:
Henrik Melbø-Hammershaug, LIF

22,04

150m Menn senior:
Aleksander Haug, FIK Orion
Marcus Henriksen, FIK Orion
Anders Kvesetberget, FIK Orion

17,33
17,45
17,62

150m Kvinner senior:
Hermine Hansen, FIK Orion

20,32

9,11
692m Gutter 12 år:
Henrik Melbø-Hammershaug

2,13,14

8,91

60m Jenter 12 år:
Tia Elisabeth Sandvold, Gausdal FIK

9,20

60m jenter 13 år:
Elise Haug Karlsen, LIF
Inger Marie Antonsen, LIF
June Hauan, LIF

8,59
8,85
9,04

60m Jenter 14 år:
Mia Prøsch Johnsen, SK Vidar

8,43

60m Kvinner senior:
Maren Amunsen, Moelven IL
Cathrine Trøen, LIF
Malin Furuhaug, LIF
Therese Skyttermoen, FIK Orion
Marthe Sand, Kongsvinger
Hermine Hansen, FIK Orion

7,72
7,93
7,97
8,23
8,31
8,51

60m Menn senior:
Aleksander Haug, FIK Orion
Marcus Henriksen, FIK Orion
Anders Klevsetberget, FIK Orion

7,32
7,40
7,51

150m Jenter 12 år:
Tia Elisabeth Sandvold, Gausdal FIK

22,73

150m Jenter 13 år:
Inger Marie Antonsen, LIF
June Hauan, LIF

21,44
22,42

150m Jenter 15 år:
Malene Hagen Lie, Gausdal FIK
Andrine Slettum Ruud, Gausdal FIK

20,41
22,70

692m Gutter 14 år:
Syver Rusten, Gausdal FIK
2,09,69
Heine Steinar Sandvold, Gausdal FIK 2,11,74
692m Jenter 15 år:
Andrine Slettum Ruud, Gausdal FIK 2,20,52

Henrik Melbø Hammershaug fikk premie for
beste resultat blant guttene.
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