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AKTUELT

å knekke for idrettslagene etter hvert. Allerede
nå er massevis av arrangementer avlyst, og det
er arrangementer som lagene tar inn mange
kroner på i løpet av sesongen. Til nå er både
Redaktør LIF-avisa
Arild Kjæreng
Bamselekene og Birkebeinerrennet avlyst og
det var arrangementer som blant annet LIF skulle tjene gode
penger på og Innlandet friidrettskrets skulle tjene gode penger
på Bamselekene. Myndighetene antyder at viruset kan det ta
over ett år å bli kvitt. For LIF ville det være meget ubeleilig om
vi ikke fikk arrangert stevnene våre. Da ville vi tape mye i
forhold til budsjettet vårt.

Idrettspresident Berit Kjøll har hatt møte med den nye
statsråden for kultur og idrett og lagt fram hvilke problemer
som de enkelte idrettslag er kommet opp i. Arrangementene
er jo bærebjelken i de fleste idretters økonomi og når vi må
avlyse arrangementene kan mange idrettslag komme i en
svært vanskelig økonomisk situasjon. Heldigvis har
myndighetene stilt opp og bevilget 600 millioner kroner til
idretten og 300 millioner til kulturlivet. Det blir det spennende
å se om det bare blir de store arrangørene som får del av
disse pengene. I vårt distrikt er altså Birken-arrangementene,
NM på ski, Baldus Cup i håndball, ishockey-sluttspillet avlyst
og dette er arrangementer som skulle gi store inntekter til
klubbene i distriktet vårt.

Men det som kanskje er verre er at vi nå har betalt
over 46.000 kroner til Håkons Hall for trening i vinter og hva
skjer nå som all trening inne er forbudt. Får vi penger tilbake?
Her må vi gå i dialog med Håkons Hall for vi kan ikke betale
fullt ut når vi ikke kan benytte oss av treningstilbudet.

Budsjettet til Lillehammer IF viser at vi håper å ta inn
150.000 kroner på arrangementer og 110.000 på dugnader
for øvrig. Dette er inntekter som kan bli redusert hvis Coronaviruset ikke gir seg og det vil vare over sommersesongen. Da
kan det bli problemer også for Lillehammer IF.
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LIF starter utesesongen med
Birkebeineren Hotell-stevnet
Birkebeineren Hotell-stevnet arrangeres for 20. gang dette året
Av ARILD KJÆRENG
Helt i begynnelsen av neste
måned, nærmere bestemt
tirsdag 5. mai
starter
utesesongen på Stampesletta med Birkebeineren Hotellstevnet. Dette er blitt et
meget tradisjonsrikt stevne
etter hvert. Første gangen vi
arrangerte
Birkebeineren
Hotell-stevnet var i 2001. Det
vil si at det er 20. gangen
dette stevnet avvikles på
Stampesletta.

vært
hovedsponsor
for
foreningens store stevne nå i
14 år og treårs perioden går
ut i 2020. Derfor har vi gått i
dialog
med
Veidekke
Entreprenør AS
for å få
avklart om vi kan fortsatt
kalle
stevnet
Veidekkelekene i 2021-2022 og 2023.

VEIDEKKELEKENE
Det store stevnet vårt,
VEIDEKKElekene
skal
arrangeres fra 25. juni til og
med 28. juni. Veidekke har

HÅPER PÅ MANGE
STARTER
Og vi håper selvsagt at
lagene i den nye kretsen vil
støtte opp om stevnene våre,
slik at det blir det stevneprogrammet vi legger opp til. På
neste side ser du opplegget
for
sesongens
første
utestevne på Stampa, Birkebeineren
Hotell-stevnet.
Fristen for å melde seg på
har vi satt til 1. mai.

Våre midtukestevner er etter
hvert blitt meget populære og
etter at vi fikk inn en sponsor
for hvert stevne har det fra å
være minusopplegg blitt et
fint
overskudd
for
Lillehammer IF.
Stevneprogrammet er likt
med det vi har hatt i en del år
og
heldigvis
har
våre
sponsorer for de enkelte
stevnene
vært
meget
trofaste. Derfor blir opplegget
veldig likt i hver sesong.
Også i 2020 begynner vi
sesongen med Birkebeineren
Hotell-stevnet og avslutter
med
Fjellpulkenmila
i
oktober.

vi håper du vil være fornøyd
med. Stampesletta holder
mål og da får vi se om du har
skjøttet treningen siden i fjor,
slik at du kan få den
framgangen
som
du
forventer.

Cathrine Trøen vil vi
ganske sikkert se i
Birkebeineren Hotellstevnet hvis det avvikles.
Lillehammer IF ønsker alle
våre aktive og funksjonærer
vel møtt til en ny sesong som

I løpet av sesongen skal vi
ha fem midtukestevner, Veidekkelekene,
GD-stevnet,
Hamar Media-stevnet og
Fjellpulkenmila. Dette krever
en
stor
gjeng
med
funksjonærer og vi håper at
våre trofaste hjelpere trår til
også denne sesongen.
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Birkebeineren Hotell-stevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 5. mai kl. 18.00.
Øvelsesutvalg:
6-10 år:
11-13 år:
14 år:
15-19 år:
Senior:

60m, lengde, kule
60m, 600m, lengde, kule
60m, 150m, 200m, 800m, høyde, kule
100m, 150m, 200m, 800m, 3000m, høyde, kule
100m, 150m, 200m, 800m, 3000m, høyde, kule

Påmeldingsfrist:
Fredag 1. mai 2020. 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!
Faktura for startkontingent sendes lagene i etterkant av stevnet.
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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Ingen Syden-tur for våre aktive
denne påsken på grunn av Corona
I disse tider hvor Corona-viruset herjer over hele verden råder
Norges Friidrettsforbund våre aktive til ikke å dra på treningsleirer i utlandet blant annet. Nå er det jo også helt umulig å få
flyreiser, slik at dette er ikke noe problem og landene er meget
restriktive på å slippe utlendinger inn i landet sitt..

Da er vi i gang med en ny
Grasrotperiode. Vi er etter
litt over tre måneder
kommet opp i 4.740,94
kroner pr. 2. april. Det
skal bli spennende å se
om vi når nye høyder
dette året også. Det ser
lovende ut.

Det hadde jo virkelig vært positivt å få trent i varmere strøk og
sammen med klubbvenninner eller kamerater, men det er jo
ikke mulig i disse dager. Derfor er løsningen på treningen er at
man får opplegg fra treneren og så må en ordne resten selv.
Blant de aller yngste er det ikke noen trening i det hele tatt, slik
at de bare venter på at myndighetene begynner å løsne opp på
restriksjonene.

Det er fortsatt 49 personer
som gir oss sin Grasrotandel.

Holmenkollstafetten
I siste nummer av Friidrett har
bladet en oversikt over hvem
som har etapperekorder og en
LIF-er har rekord og det er
Kristin Roset som i 2018 løp
ned fra Besserud på 4,53 som
var tangering av rekorden på
denne etappen.

Fin reportasje om
den nye LIF-lederen
i bladet «Friidrett»
I siste nummer av bladet
«Friidrett» er det en flott
reportasje om LIF’s nye
leder Charlotte Grønvold
Menkerud og i tillegg er det
annonse for Veidekkelekene
2020.

Spennende blir det å se om vi kan få gjennomført
Birkebeineren Hotell-stevnet eller noen stevner på vårparten. I
dette nummeret av LIF-avisa har vi innbydelsen til
Birkebeneren Hotell-stevnet. Hvis det ikke blir mulig å
gjennomføre stevnet er det ingen problemer å avlyse eller
utsette stevnet. Det kan vi gjøre bare et par dager før stevnet.


Årets Tine-stafett er avlyst
Norges Friidrettsforbund har besluttet å avlyse Tine-stafetten
for i år. Dette arrangementet som er et skolearrangement har
rundt 100.000 deltakere rundt omkring i hele landet. Dette er
selvsagt trist or dette er et populært arrangement for skoleungdommen.
Ellers er det en rekke internasjonale stevner som er avlyst eller
utsatt.
Da er det bare å vente å se hva som skjer med våre stevner!
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LIF skal ha kretsdommerkurs 29/4 og 20/5
Lillehammer IF vil arrangere kretsdommerkurs
29. april og 20. mai og det er Jan Olav Hay
som blir kursinstruktør. Kurset blir lagt til
klubbhuset på Stampesletta og det vil vare fra
18.00-21.00.
LIF kontakter kretsen, slik at flere klubber kan
være representert på kurset. Moelven IL og
Gausdal FIK vil bli kontaktet direkte og vi
håper at det blir mange LIF-ere som vil delta.
Ellers kommer henvendelsen også til kretsen.

LIF’s opplegg med
klubbutvikling er
utsatt inntil videre
Lillehammer Idrettsforening var kommet i
gang med opplegget rundt klubbutvikling
og det første møtet er allerede avviklet.
Neste møte skulle være i disse tider, men
Vegard Henriksen, kursleder, fra Norges
Idrettsforbund har gitt beskjed om at møtet
er utsatt inntil videre. Ny dato er ikke
bestemt ennå.

Påmeldingsfrist er satt til 22. april.

Hva er galt her? På det venstre bildet ser vi at
venstrebenet er på utsiden av hekken og ikke
over. Bildet til høyre derimot er riktig
hekkepassering. Dette er av dommeroppgavene du vil lære om på dommerkurset.

Svein Arne Hansen
er innlagt på sykehus
Norsk Friidrett mottok tirsdag kveld, 17/3,
den triste beskjeden om at vårt styremedlem og EA-president Svein Arne
Hansen søndag ble rammet av slag og lagt
inn på sykehus. Vi håper alt går bra og
ønsker han god bedring.

Avlyste og utsatte stevner
Det er nå klart at Sentrumsløpet er utsatt til
10. oktober og at Midtnight Sun Maraton
20. juni er avlyst. Det samme er NM for
veteraner som skulle gått 26.-28. juni, altså
på den helgen som Veidekkelekene er satt
opp
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INNBYDELSE TIL
SPAREBANKLEKENE 2020
SØNDAG 10. MAI KL. 12.00
Askim IF friidrett ønsker velkommen til Sparebanklekene
i Askim idrettspark, NM-arenaen fra 2007.
Øvelsesutvalg Askim Sparebankleken:
G/J 10-12
G/J 13-14
G/J 15-17
MJ/KJ
MS/KS
MV/KV

60m, 600m, lengde, iten ball
60m, 600m, høyde, lengde, kule, liten ball
100m, 800m, høyde, lengde, kule, spyd
100m, 800m, høyde, lengde, kule, spyd
100m, 800m, 1500m, høyde, kule, spyd
100m, 800m, 1500m, lengde, kule, spyd

Påmeldingsfrist innen 6. mai.
Premier til de 3 beste i hver øvelse.
Deltakerpremie til alle 10åringer og til de
11-12 åringer som ikke har fått premie.
Startkont. 100 kroner pr. øvelse.

Romerike friidrett og Lørenskog FIL inviterer til

2020
23.-24. mai på Romerike friidrettsstadion, Lillestrøm
Påmeldingsfrist:
Startkontingent:
Etteranmelding:
Stafett:
Øvelsesutvalg:

18. mai
Klasse 10-senior kr. 120,- pr. øvelse.
Kr. 200,- pr. øvelse.
Kr. 400,- pr. lag
se: www.romerikslekene.com

Tidsskjema og startlister finner dere på vår hjemmeside fredag 22. mai: www.romerikslekene.com
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Innkalling til

Kretsting i Innlandet friidrettskrets
Holdes på Vertshuset v/E6 på Biri, mandag 27. april klokka 1830.
Lagene har dette antall representanter:
1-50 medlemmer

1 representant

51-100 medlemmer:

2 representanter

Over 100 medlemmer:

3 representanter

Av hensyn til servering og rask gjennomføring av sak 1 ber vi om påmelding, antall og navn, innen 20. april. Epost:
dag.kashagen@friidrett.no
Sakliste ifølge lovnorm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

Godkjenne de fremmøtte representantene.
Velge dirigent.
Velge protokollfører.
Velge to representanter til å underskrive protokollen.
Godkjenne innkallingen.
Godkjenne saklisten.
Godkjenne forretningsorden.
Behandle beretninger for 2019 for
a. Oppland ffriidrettskrets
b. Hedmark friidrettskrets.
Behandle regnskap og revisorers beretning for 2019 for
a. Oppland friidrettskrets
b. Hedmark friidrettskrets
Behandle
a. Handlingsplan for perioden 1. mai 2020 – 1. mai 2021.
b. Gi styret fullmakt til å fastsette handlingsplan for perioden 1. mai 2021 – 1. mai 2022
c. Innkomne saker. Disse må være styret i hende innen 10. april.
Epost: nlifriidrett@hotmail.com
Fastsette kontingent for 2021 og 2022.
Behandle
a. budsjett for 2020.
b. Gi styret fullmakt til å fastsette budsjett i balanse for 2021.
Foreta følgende valg:
a) Styre med leder,nestleder,5styremedlemmer derav minst en ungdoms-representant og 2
varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
c) Gi særkretsstyret fullmakt til å oppnevne representanter.til ting i overordnede organisasjonsledd.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.

Sakspapirer vil bli lagt ut på kretsens hjemmeside og facebookside den 15. april.
Vel møtt!
Brynulf Larsen (s.), kretsleder
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Holmenkollstafetten er blitt avlyst
LIF skulle deltatt for 80. gang i år
Av Arild Kjæreng
Lillehammer IF skulle deltatt for
80. gang i Holmenkollstafetten i
år, men nå er arrangementet
avlyst og vi har nå et helt år til
på oss for å forberede oss
denne populære stafetten. Vi
har jo lange tradisjoner i denne
stafetten og det er selvsagt trist
når slike arrangementer blir
avlyst. Da er det dessverre slik
at vi får se flere lokale
avlysninger
også.
Kanskje
brenner det et blått lys for
Veidekkelekene også.

Ville
det
ikke
vært
forsvarlig
å
arrangere
stafetten.
Alle lag som ønsker det får
refundert
startkontingenten. Lagene kan også
velge og ikke få refundert
kontingenten for å bidra til

å begrense underskuddet i
forbindelse med arrangementet,
eller
overføre
kontingenten til neste års
stafett. Fremgangsmåte for
de
ulike
alternativene
sendes
på
e-post
til
lagenes
kontaktperson
innen onsdag 25. mars.

Vårt damelag skulle også deltatt
for 35. gang, men det må da
vente til neste år. Her er
arrangørens
brev
om
avlysningen.

-Idrettsklubben Tjalve har
besluttet å avlyse YT
Holmenkollstafetten for å
redusere smittefaren for
koronavirussykdom.
-Arrangementet var forventet å samle opp mot 50.000
løpere i Oslo, med stor
tetthet av mennesker på
vekslinger,
kollektivtransport og spisesteder
som konsekvens. Basert
på
helsemyndighetenes
anbefalinger og prognoser

Det ble ikke Holmenkollstafett på Thea Krokan Murud i år.
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Innendørsstatistikk menn pr. 1. april 2020
800m:
Morten Sand
Noor Jamae Adan
Stein Ove Sektnan
Rune Wiker
Anton Bueie
Gishe Abdi Wako
Lars Johan Fjelde
Ola Dalen
Arne Mjelde Sæther
Gustav Follerås
Geir Belsvik
Ole Skaug
Trond Vognild
Glenn-Erik Flaterudhagen
Baard Fæstø

1,54,53
1,56,70
1,57,55
1,57,60
1,57,62
1,58,26
1,58,9
1,59,77
2,02,37
2,02,47
2,02,56
2,03,00
2,03,19
2,03,4
2,03,45

2006
2007
1982
1982
1995
2011
1992
2002
2003
2011
2000
1993
2003
1994
1995

Lerøy-lekene 2021
Lerøy-lekene 2021 har
NFIF nå lagt til Rjukan for
de kretsene som tilhører
indre Østlandet. Tildelingen
gjelder
i
første
omgang for 2021, men
det vil være muligheter til
å få flere år. Hamar
hadde stevnet i tre år og
skal stevnet for siste
gang i år.

Sigmund Forseth
Ibrahim Buras
Knut Lium
Øystein Brandal
Dan Nachtnebel
Eyas Tesfamichael Negasse
Steinar Bakken
Ole Brustad Dahlen
Ronny Bakken
Magnus Venås Røberg
Arnt Ove Røed
Geir Johnny Berg
Harald Follerås
Per Olav Erlimo
Vetle Brekmo
Thorstein Bostad

2,03,75
2,03,93
2,03,94
2,04,07
2,04,40
2,05,02
2,05,51
2,06,09
2,06,25
2,07,20
2,07,44
2,08,23
2,08,68
2,09,00
2,09,80
2,09,99

1995
2019
2001
1995
1992
2020
2001
2000
2001
2008
2000
2016
2007
1999
2014
2005

Lars Bratberg

2,10,06

1990

8,34,80
8,35,72
8,39,74
8,41,37
8,43,48
8,47,67
8,54,95
8,59,83
9,17,22
9,22,61
9,23,19
9,23,77

1996
2011
1991
2011
2001
2005
1995
2020
2020
2020
2019
2004

3000m:
Anton Bueie
Gishe Abdi Wako
Bård Lyngnes
Arne Mjelde Sæther
Ali Ahmed Mohammud
Noor Jamae Adan
Anders Bjørnsgaard
Petter Johansen
Elmer Mulleri Skalle
Mikkel Thomassen
Ibrahim Buras
Jonas Udenæs

Innendørssesongen amputert i år
Årets innendørssesong ble svært så amputert på grunn av
Korona-viruset som har satt hele samfunnet på vent. Det er
ikke tillatt med noen form for arrangementer på slutten av
sesongen. Heldigvis fikk vi avviklet både hoved-NM
innendørs og UM.
På denne og neste side har vi tatt med de øvelser som vi i år
har hatt utøvere som har perset seg og som en ser er det
ikke veldig stor aktivitet denne sesongen. Vi får nå håpe at
dette ikke vil skje med utendørssesongen. Da blir det et
elendig år for norsk og internasjonal idrett.

Da er NM terrengløp avlyst
Da er årets terrengløps-NM korte løyper og
med stafetter avlyst. Dette skulle gått i
Trøndelag 18. og 19. april, men på grunn av
Korona-utbruddet ble det avlysning. Dette er
selvsagt veldig synd for dette er et populært
mesterskap med mange deltakere.
Lillehammer IF hadde trolig flere som kunne
tenke seg å være med dette mesterskapet.
Synd for arrangøren De går selvsagt glipp
av et økonomisk resultat. Vi tror det kan bli
mange slike avlysninger etter hvert.
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Innendørsstatistikk kvinner 1. april 2020
60m
Trine Rugsveen
Cathrine Trøen
Ingrid Lund
Hanne Ringnes
Marit Storaker
Asborg Aanstad
Thale Høyer Grimstad
Malin Furuhaug
Nina Olsen Harvei
Gro Hege Cleveland
Kathinka Larsen
Therese Skyttermoen
Hege Brekken Riise
Kari Sørby
Kristin Bratberg
Ida Nordstrand Veskje
Anne Mette Undlien
Anne Cathrine Karlsen
Silje Anett Haugen
Tine Iselin Fjerdingby
Ingvild Hjortnæs Larsen
Anne Randi Syversveen
Åse-Iren Larsen
Thale F. Sundgaard
Anna Ødegård Lauen
Tove Elisabeth Hunt
Mathilde Brenden Skjellerud
Louise Nordli
Henriette F. Sundgaard
Hilde Anette Myrvang
Vilde Elise Kolaas
Mari Bakkeli
Audhild Høgåsen
Lene Granlien
Ingrid Bjørklund
Brita Tveit
Silje Nestavoll
Eir S. Nyfløt
Hege Liljedahl Steene
Marita Hagen
Ann-Iren Linnerud
Karen Høystad
Maria Bøe Tesfamichael
Eirin Wiik
Elise Haug Karlsen
Therese Høyer Grimstad
Vilde Nårstad Drugli
Solveig Høgåsen
Hanne Bakkeli
Ann Heidi Bjotveit
Maria Theresia Austberg
Marit Mæhlum
Kristin Bakkeli
Mette Østrem
Sanne Løkke Goli
Marte Alpen Rekkedal
Katarina Ugland
Signe Dalen Øversveen
Turid Pettersen
Veslemøy Stavseth
June Hauan
Marte Kr. Håkenåsen
June Hauan
Marte Kr. Håkenåsen
Ida Gjerde
Jenny Feren Kaltenborn
Inger Marie Antonsen
Kittiya Yaowalak
Christine Owren
Selma Lenndin
Miriam Pedersen (12)
Linn D. Ormvold

7,54
7,70
7,74
7,79
7,80
7,81
7,84
7,85
7,88
7,89
7,99
8,00
8,04
8,05
8,06
8,06
8,07
8,12
8,14
8,15
8,19
8,20
8,21
8,23
8,23
8,26
8,26
8,30
8,31
8,33
8,33
8,33
8,35
8,38
8,39
8,40
8,43
8,44
8,47
8,47
8,48
8,49
8,52
8,53
8,59
8,60
8,60
8,60
8,62
8,63
8,63
8,65
8,65
8,70
8,70
8,70
8,72
8,73
8,74
8,75
8,75
8,78
8,75
8,78
8,83
8,85
8,85
8,90
8,92
8,95
8,96
8,97

1991
2018
1996
2002
2018
1998
1996
2018
2007
1990
1989
2016
1998
2009
1992
2011
1995
1988
1996
2004
2012
1987
1995
1987
2012
1995
2016
1990
1989
1989
2008
2012
2012
2010
2013
1982
2004
2016
1993
1990
1983
2017
2019
1996
2019
1995
2004
2014
2010
1993
2010
2006
2008
1995
2010
2013
2011
2009
2004
2012
2018
2010
2018
2010
1996
2013
2019
2013
2002
2020
2016
2001

Sofie Bjørklund
Ingrid Prestetun

8,97
8,99

2013
1993

24,66
24,71
24,78
25,55
25,60
25,61
25,67
25,67
25,90
25,96
26,19
26,21
26,27
26,32
26,47
26,56
26,61
26,71
26,78
26,79
26,85
26,94
27,00
27,09
27,33
27,40
27,46
27,51
27,54
27,87
27,90
27,97
28,35
28,47
28,48
28,69
28,73
28,74
28,74
28,89
29,11
29,28
29,38
29,44
29,54
29.85
29,85
29,93
29,96
30,33
30,43
30,61
30,66
30,77
30,78
30,81
30,97
30,97
31,06
31,07
31,09
31,19
31,34
31,37
31,42
31,50
31,59

1996
2002
1993
1996
1998
1995
2006
2016
2000
2018
1992
2009
1993
2012
2012
2016
2019
1996
2011
1995
2004
2013
2011
2008
2008
1995
2013
2013
2017
2012
2019
2015
2004
1995
2009
2017
2020
2011
2013
2010
2012
2020
1993
1994
2002
1994
2019
2012
2005
2013
1993
2002
2012
2011
2001
2016
2002
2004
2002
2012
2012
2005
1993
2004
2012
2013
2002

200m
Ingrid Lund
Hanne Ringnes
Trine Rugsveen
Thale Høyer Grimstad
Asborg Aanstad
Gro Hege Cleveland
Nina Olsen Harvei
Therese Skyttermoen
Hege Brekken Riise
Cathrine Trøen
Anne Mette Undlien
Kari Sørby
Kristin Bratberg
Anna Ødegård Lauen
Mari Bakkeli
Mathilde Brenden Skjellerud
Malin Furuhaug
Silje Anett Haugen
Ida Nordstrand Veskje
Tove Elisabeth Hunt
Tine Iselin Fjerdingby
Ingrid Bjørklund
Ingvild Hjortnæs Larsen
Kristin Bakkeli
Vilde Elise Kolaas
Åse-Iren Larsen
Audhild Høgåsen
Karen Høystad
Eir S. Nyfløt
Marte Kristine Haakenåsen
Anisa Buras
Solveig Høgåsen
Vilde Nårstad Drugli
Mette Østrem
Signe Dalen Øversveen
Maria Bøe Tesfamichael
Elise Haug Karlsen
Maria Theresia Austberg
Jenny Feren Kaltenborn
Lene Granlien
Hanne Bakkeli
June Hauan
Ann Heidi Bjotveit
Hege Liljedahl Steene
Norhild Ekeland
Eirin Wiik
Inger Marie Antonsen
Solveig Høgåsen
Marit Mæhlum
Frederikke Sundgaard Holberg
Ingrid Prestetun
Kjersti Skarstad
Sofie Bjørklund
Liselotte Görtz
Linn D. Ormvold
Miriam Pedersen
Silje Nestavoll
Anja Blakar
Christine Owren
Hege Lindvik Stubrud
Kittiya Yaowalak
Marte Dehli
Camilla Barsnes
Maren Skreden Reinholdt
Marte Alpen Rekkedal
Andrea Leerbeck
Jana Guslavska

Ann Kristine Hølen
Ida Olsen Rognstad
Mia Orderløkken
Malene Hagen Lie
Ida Edvardsen
Kimberlee Aronsveen
Linnea Strandheim

31,64
32,26
32,38
32,44
32,50
32,91
32,95

2012
2004
2004
2016
2002
2016
2019

2,12,87
2,16,99
2,19,00
2,19,4
2,20,01
2,29,8
2,31,99
2,32,43
2,33,75
2,36,90
2,37,73
2,42,71
2,46,13
2,47,67
2,49,82
2,50,61
2,50,64

2016
1983
1992
1988
2019
1983
1991
2013
1996
2014
2003
2008
2001
2012
2009
2005
2005

4,17,31
4,34,29
4,40,84
4,44,8
4,47,30
4,50,0
4,52,90
4,54,69
4,55,68
5,02,93
5,32,87
5,33,87
5,41,12
5,44,24

1987
1987
2016
1983
2020
1981
1992
2009
2016
2012
2011
2011
2008
2008

800m
Ania Zielinkiewicz
Mariann Steine
Annicke Stranda
Siw Svendsrud
Anisa Buras
Monica Renå
Silje Severinsen Aubert
Marte Kristine Håkenåsen
Monica Ludvigsen
Ingrid Hoff-Nordstrand
Kjersti Skarstad
Elin Eide Brøste
Anita Ørslien
Therese Skyttermoen
Idunn Stabell
Ida Olsen Rognstad
Anja Blakar

1500m
Anne Jorunn Rakstad
Marit Sektnan
Ania Zielinkiewicz
Mariann Steine
Anisa Buras
Oddrun Hovsengen
Annicke Stranda
Kjersti Herberg
Hanne Mjøen Maridal
Marita Thorsvik
Sigrid B. Kleveland
Idunn Stabell
Inger Marit Lie
Elin Eide Brøste
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Bergen skulle være arrangør
av hoved-NM 19.-21. juni 2020
Nå er mesterskapet utsatt til høsten – OL er flyttet til 2021
-Som arrangør har vi over tid fulgt nøye med
på utviklingen og den spesielle situasjonen vi
nå er i med Covid-19 viruset. Årets norske
mesterskap i friidrett skulle etter planen
arrangeres på Fana stadion 19.-21. juni, men
ettersom dagene går er det mindre og mindre
sannsynlig at det er mulig. Ingen vet hvor
lenge restriksjonene fra myndighetene vil vare,
og det viktigste nå er å ta hensyn til liv og
helse.
-Vi har i dag derfor besluttet å jobbe for å finne
en alternativ dato til høsten.
-For at vi skal kunne flytte mesterskapet er det
flere hensyn å ta og det er mange
arrangørersom i disse dager må utsette sine
arrangement både nasjonalt og internasjonalt.

Vi lover at vi skal gjøre alt vi kan for at vi
fremdeles skal kunne drømme om gode
friidrettsopplevelser igjen og at NM2020 i
Bergen skal bidra til dette!
-Vi holder dere oppdatert og håper å bekrefte
ny dato før påske! Inntil da – hold avstand,
vær solidariske og hold dere friske.
Dette var den helgen vi skulle hatt Veidekkelekene, men på grunn av OL kom i juli måtte
man flytte NM til «vår helg». Nå ble altså OL
flyttet til neste år og NM utsatt til høsten. Da
ser det virkelig ut til at det brenner et blått lys
for Veidekkelekene også. Tyrvinglekene ryker
vel også og da blir det virkelig smalhans med
friidrett denne vårsesongen. Ikke blir det lett å
få kvalifisert seg for hoved-NM da.

LIF-avisa

Lederen har ordet!
Av Charlotte Grønvold Menkerud
Verden er totalt forandret siden forrige utgave av LIF-avisa. Lite visste vi
da vi hadde siste styremøte den 13.03 at situasjonen skulle utvikle seg så
fort og med så store konsekvenser. Vi diskuterte smitte-håndtering, men vi
hadde vel aldri sett for oss at det skulle komme forbud mot å drive organisert trening. Ei heller at
alt av arrangement skulle avlyses. Og ingen vet jo enn så lenge hvor lenge disse forbudene vil
vare. Vi har akkurat hentet to nye trenere inn i klubben for å kunne drive aktiv rekruttering og å ha
større fleksibilitet inn i treningsgruppene. Vi gledet oss til å se effekten av dette og er lei oss for at
dette nå er på vent.
Vi har gjennom hele mars fortsatt arbeidet med å tilrettelegge for drift av LIF innenfor nye rammer
basert på krav og pålegg fra Norges Idrettsforbund. Det gjelder mange områder, men det mest
synlige for dere som er medlemmer, er måten dere nå skal innbetale medlemskapet i foreningen.
Vi fikk omsider systemet vi nå er pålagt å benytte opp å stå og dere skal alle nå ha mottatt en efaktura.
Mer enn noen gang krysser vi fingre for at så mange som mulig ønsker å være medlem i LIF. Dere
er alle viktige for oss, uansett om dere er støttemedlemmer eller aktive utøvere. Vi i styret jobber
selvsagt aktivt med å kartlegge kostnader vi kan kutte. Vi vurderer i disse dager hva vi skal gjøre
med arrangement utover våren og sommeren. Ved å betale medlemskap er vi alle med på å sikre
LIF gjennom et helt annerledes driftsår.
Inntektsgrunnlaget til LIF er sammensatt. Vi har mange gode
sponsorer som støtter klubben og vi er veldig takknemlig for hver
og en av dem. Vi håper at vi kan beholde disse gjennom året
selv om dette skulle vise seg å bli et år med langt mindre aktivitet
og dermed mindre synlighet for disse. Dialogen med sponsorene
fremover må basere seg på de situasjon og de tiltak som
iverksettes. Her må vi i styre bare be om både tid og forståelse
for at vi ikke helt har en plan klar for hva vi gjør og hvordan vi
gjør det akkurat nå.
Birken Skifestival ble avlyst og dermed mistet klubben viktige inntekter. Hvorvidt vi får gjennomført
noen stevner utover våren vet vi ingenting om akkurat nå.
Min tid som leder har så langt vært preget av fornyelse og uforutsigbarhet i denne rollen. Dersom
noen savner tiltak eller har gode ideer, vil jeg gjerne høre fra dere. Ikke nøl med å sende meg epost: leder@lillehammerif.no. Jeg lover at jeg og de andre i styret tar situasjonen på alvor og skal
gjøre vårt for at LIF sitt 2020 blir så bra som mulig.

LIF-avisa

Kjære alle sammen i Norsk Friidrett
30.03.2020
Fra Norges Friidrettsforbund

Først og fremst håper vi at
alt er så bra som det kan
være med dere alle. Det er
spesielle tider. For hele
verden og for Norge. På
alle samfunnsområder er vi
preget
av
koronapandemien. Det betyr at et
samlet norsk friidrett møter
foreløpig ukjente utfordringer på alle nivåer. Vi
blir testet over hele linja.
Men la det ikke være noen
som helst tvil. Denne
testen skal vi bestå.
Klubbene er limet og grunnlaget for norsk friidretts samlede aktiviteter. Treningsarenaen og den sosiale møteplassen til ungene
og
utøverne våre er praktisk talt
borte.
Samtidig
blir
arrangementene avlyst og
inntektsgrunnlaget i stor grad
tatt bort. Situasjonen er
absurd.
Men samtidig er ingen så
gode på dugnad som norsk
friidrett. Og ingen dugnad bør
være lettere å motivere seg
for enn en som handler om
liv og helse. Jo flinkere vi er
til å følge helsemyndig-

hetenes råd, jo nærmere
kommer
hverdagen
vi
setter så høyt. For det er
nesten det eneste vi vet
helt sikkert. Dette vil gå
over - og så får vi håpe at
det ikke tar alt for lang tid.
Vi skjønner at det akkurat
nå kan være krevende å
navigere; i en tid med stor
usikkerhet og nye beslutninger som må tas
daglig på ulike nivåer. Vi i
NFIF skal gjøre vårt
ytterste for å bistå dere der
ute i klubbene og sørge for
at dere alle får den hjelpen
og informasjon dere behøver til enhver tid. Ikke nøl
med å ta kontakt. Enten
med kretsleddet
eller

direkte med oss sentralt. Vi
er her for dere.
Følg
med
på
friidrett.no for generell
informasjon
og
vår
samleside med koronarelaterte
nyhetsoppdateringer som angår vår
idrett.
Og det er essensen. Nå må
alle være der for hverandre. Det betyr mer nå enn
noen gang før. Så gleder vi
oss alle til friidrett igjen blir
viktig.
Ta vare på hverandre!
Vennlig hilsen
Norges Friidrettsforbund
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