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i vet ikke om det er pandemien (covit-19) som er årsak til at vi har
fått svært stor deltakelse på midtukestevne-ne våre. Men det kan se ut slik
fordi det arrangeres svært få stevner i vårt distrikt denne sesongen. Vi har
bare lov til å ha 200 på arrangementet, men det holder fint på stevnene vi
arrangerer på tirsdagene. Vi har hatt over 100 deltakere og tett opp til 100
deltakere på flere av stevnene og det gir oss gode penger i klubbkassa. Nå
blir det spennende å se hvor mange deltakere vi får i GD-stevnet og Hamar
Media-stevnet. Et stevne som Eidsivastevnet ga oss en inntekt på langt over
20.000 kroner. Det er meget positivt.

Høsten er tiden vi skal benytte til å skaffe oss sponsorer for neste
år og det er svært mange av våre avtaler som går ut etter denne sesongen.
Derfor er det viktig å komme i gang så fort som mulig med å få på plass våre
mange støttespillere. Vi trenger kanskje også en del nye, da vi ikke vet
sikkert om de vi har avtaler med vil fortsette. Blant annet er 2021 siste året i
en 3-års avtale vi har hatt med vår bankforbindelse, Sparebank1
Gudbrandsdal. Når det gjelder vår hovedsponsor, USBL er det en årlig
avtale.

Så er også Birkebeinerløpet avlyst for i år. Det betyr at alle Birkenarrangementene er avlyst og det gjør nok et skikkelig innhogg i økonomien
til Birken, men også alle lag og foreninger som er avhengig av disse
arrangementene vil lide. Også Lillehammer IF mister en god inntektskilde,
men vi tror foreningen vil klare seg meget bra også dette året. Vi vil også
gjenta at vi tror vi må gjøre oss mer og mer uavhengig av
Birkebarrangementene, da dette er veldig krevende arrangementer for oss
når det gjelder funksjonærer. Løpet som går i juli og rittet som går i slutten
av august går i meget krevende tider for oss. Kanskje er det en løsning og
bare være med på skirennet?

Det å doble distansene 800m og 1500m er ikke lett i junior-NM. Det
fikk LIF’s to deltakere bevist. De løp begge opp mot sitt beste på
kvalifiseringen på 800m og Fredrik Riste Kristiansen klarte å kvalifisere seg
for finalen. Dette var på lørdag og samme dag var det finale på 1500m og
da var begge LIF-erne sjanseløse. Fredrik løp fot å gjennomføre og brukte
lang tid, mens Elyas Negassi løp noenlunde opp mot sitt beste, men ble
nummer 9 på distansen.

Det som virkelig var hyggelig fra junior-NM var Malin Furuhaugs
sølvmedalje på 100m. Det viser at en liten klubb som Lillehammer IF kan
være med å kjempe om medaljer og det er hyggelig. Har vi dyktige trenere
som har bra talenter å jobbe med, kan vi være med vi også.
Lillehammer september 2020

Arild Kjæreng

Malin og Fredrik vant hver
sin distanse på Fagernes
Grasrotandelen

Cathrine kvalifiserte seg for hoved-NM

Da er vi på slutten av en ny
Grasrotperiode. Vi er etter litt
over syv måneder kommet
opp i 13.155,29 kroner pr. 30.
august.
Det skal bli
spennende å se om vi når nye
høyder dette året også. Vi
kan nå 19.000 kr. dette året.
Hvis vi får inn kr. 1500 i
august har jeg stor tro på at
vi når 19.500. Det vil være en
fin ny rekord.
Etter fem måneder av dette
tertialet har vi fått inn kr.
6,935,29 pr. utgangene av 30.
august.
Det er nå 52 personer som gir
oss sin Grasrotandel. Så
mange har vi aldri hatt.

Den nye høydematta
vår ble betalt av
sparebankstiftelsen
Den nye høydematta som vi fikk i
sommer er betalt av sparebankstiftelsen. Dermed har ikke den
flotte matta kostet oss noen ting. Vi
kommer tilbake senere om dette.

Her løper Malin Furuhaug inn til seier på 100m under stevnet på Fagernes.
Hun fikk sterke 12,51, men vinden var 2,1 i medvind, slik at tiden ble ikke
godkjent, men Malin har 12,47 fra tidligere i år. En som virkelig fikk det til
denne gangen var Cathrine Trøen som løp inn til 12,75 og kvalifiserte deg
dermed til hovedmesterskapet.
Lillehammer IF hadde også med Fredrik Riste Kristiansen som løp inn til seier
på 800m og på ny pers 1,58,82. Alle disse tre skal delta i junior-NM i
Kristiansand.

De eldste klubbrekordene for jenter
er fra tidlig på 1970-tallet – nær 50 år
Av Arild Kjæreng
De eldste klubbrekordene blant
jentene i LIF er fra tidlig på 1970tallet. Det er tidlig for det er ikke
mange jenter som drev med
friidrett på 50- og 60-tallet. Vi kan
vel nesten si at Lillehammer IF var
en gutteklubb. Vi har her tatt for
oss hver klasse fra 11 til og med 19
år og funnet fram til den eldste på
hvert års trinn.
Blant 11 års jentene er det Felicia
Lund som har den eldste
klubbrekorden med sin 800m på
2,36,2 og det er fra 1982. Siv
Svensdsrud løp i 12 års klassen på
sterke 2,27,5 på 800m og det var i
1981.

Mariann Steine, bildet har mange
klubb-rekorder og det startet da
hun var 13 år. Da løp hun inn til
4,56,9 på 1500m i 1980. Året etter,
da hun var 14 år ble det to nye
klubbrekorder på Mariann på 800m
med 2,16,6 og 1500m på 4,41,9.
Det var altså i 1981. Den sistnevnte
klubbrekorden tror vi hun mister i
løpet av sesongen. Oda Bråten
Richenberg er like bak og har store
muligheter til å slette denne
rekorden. 800m blir tøffere.

I 15 år fikk vi for alvor stifte
bekjentskap med Astrid Tveit.
Dette stortalentet ble Norges
beste høydehopper etter hvert. Og
det startet i 1972. Da satte hun fire
klubbrekorder. Hun hoppet 5,26 i
lengde og 1,74 i høyde. Hun fulgte
opp med 2,53 i lengde uten tilløp og
1,28 i høyde uten tilløp.

I eldste jenteklasse, 19 år, var igjen
Astrid Tveit i fokus. Hun hoppet
hele 5,51 i lengde og 1,84 i høyde,
mens hun støtte kula 9,77. Det var
i 1976.
Alle disse klubbrekordene er meget
sterke og blir vanskelig å slå, men
vi får se når sesongen er over om
noen av disse riktig gamle
klubbrekordene går dukken og blir
slettet.

Også i 16 år har Astrid fire
klubbrekorder. Hun hoppet 1,75 i
høyde, kastet diskosen 30,50 og
hoppet 2,61 i lengde uten tilløp. I
høyde uten tilløp ble det 1,25. Det
var i 1973.

Oda Bråten Richenberg tror vi kan
slette Mariann Steines klubbrekord
på 1500m fra 1980 – 40 år gammel.

I 17 år har vi den eldste
klubbrekorden og det er Anne
Sofie Hunstad som i 1971 støtte
kula 9,87. Hun fulgte fint opp året
etter i kule med 10,77 og spyd med
46,26. Da var hun 18 år.

Hans Fredrik Sundgaard har
klubbrekord på 60m fra 1954
Av Arild Kjæreng

Vi har dessverre ikke klart å
finne noe bilde av Hans Fredrik
Sundgaard som var med på
juniorlandslaget på 200m i
1958. Da hadde han bestetid i
landet på denne distansen.
Hans Fredrik ble etter hvert
også en meget habil 400m
løper. Hans bestetid var 49,6.

Hans Fredrik Sundgaard har den
eldste klubbrekorden av guttene og
det er hans 60m i 14 år på sterke 7,5.
Den gang var det ikke hundre-deler,
men hvis vi gjorde om resultatet til
dagens tider ville det blitt 7,70. Dette
er gjort på grusbane og det gjør
prestasjonen enda større.
Hvis vi starter med 11 år var Jostein
Nilsen som i 1980 hoppet 2,23 i
lengde uten tilløp som er den eldste
rekorden.
I 12 år var det høydehopperen Jørn
Brusveen som i høyde uten tilløp
nådde 1,07. Denne rekorden ble satt i
1979 og Jørn satte klubbrekorder i
1980 også og det var i høyde med
tilløp og da hoppet 13-åringen hele
1,50 og det var sterkt. Han satte også
klubbrekord i diskos samme året
med 27,34.
I 13 år var også dagens sprinttrener
Morten Trøen sterk i hopp uten tilløp.
Han nådde 2,45 i lengde og 1,19 i
høyde.

I 14 år har vi altså Hans Fredrik
Sundgaards sterke 60m.
I klassen over, 15 år, var det
Tretten-gutten, Knut Hekneby som
hoppet lengde 5,98 og det var i
1963.
I 16 år, i 1959, begynte Egil Moe å
vise gode takter og han hoppet hele
1,76 og vi må huske på at Egil
benyttet saksestil og det skulle
vært interessant og sett hvor høyt
Egil hadde kommet med dagens
stil. Han landet også i en
flishaug og ikke på ei bløt
matte.

Bildet av Egil Moe som klapper
tilløp hardt på Sportsplassen før
han skal hoppe.

Også i 17 år var det Egil som
hadde den eldste rekorden.
Da hoppet han hele 1,83, altså
i 1960.
I 1960 var det Bjørn Ivar
Iversen som var best med sitt
lengdesprang på hele 6,64 og
det var altså i 18 år.
I den eldste klassen er ikke
klassen fullstendig men er det
Thomas Kjæreng med sitt
kulestøt på 11,41 med
seniorkule som er den eldste
rekorden fra 1992. Da var han
19 år. I 19 års klassen kunne vi
tenke oss om våre lesere
kunne hjelpe oss med å finne
klubbrekorder i en rekke
øvelser.
Send dem til
adkg@online.no. Så vil vi
sjekke dette og eventuelt få
det på plass. De rekordene vi
har funnet ser du i årboka.

Morten Trøen har klubbrekorder
i Lillehammer IF fra han var 13 år

GD-stevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta lørdag 19. september kl. 12.00
Øvelsesutvalg:
G6-9 år:
G10-12 år:
G13år
14 år:
G15-19 år:
Senior:
J6-9år:
J10-12år:
J13år:
14år:
J15-19år:
Senior:

40m, 150m, høyde, liten ball
60m, 200m, høyde, spyd
60m, 200m, 800m, høyde, spyd
60m, 200m, 800m, 2000m, høyde, spyd
100m, 200m, 800m, 3000m, høyde, spyd
100m, 200m, 800m, 3000m, høyde, spyd
40m, 150m, lengde, kule
60m, 200m, lengde, kule
60m, 200m, 800m, lengde – kule
60m, 200m, 800m, 2000m, lengde, kule
100m, 200m, 800m, 3000m, lengde, kule
100m, 200m, 800m, 3000m, lengde, kule

Påmeldingsfrist:
Mandag 14. september 2020. Påmeldingen sendes adkg@online.no eller 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 medlemskontingenten deltar GRATIS!
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening, Lillehammer
konto 2095 54 86723
Premiering:
Det er premier til alle for klassene 14 år og yngre.
Ellers 1/3 premiering av startende.
Hovedsponsor for stevnet er:

Hamar Media-stevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta søndag 20. september kl. 12.00
Øvelsesutvalg:
G6-9år:
G10år:
G11-12:
G13-14:
G15-19:
Senior:
J6-9 år:
J10år:
J11-12år:
J13-14år:
J15-19år:
Senior:

60m, lengde, kule
100m, 600m, lengde, kule
100m, 600m, lengde, kule
100m, 200m, 1500m, lengde, kule
100m, 200m, 1500m, lengde, kule
100m, 200m, 1500m, 5000m, lengde, kule
60m, høyde, liten ball
100m, 600m, høyde, spyd
100m, 600m, høyde, spyd
100m, 200m, 1500m, høyde, spyd
100m, 200m, 1500m, høyde, spyd
100m, 200m, 1500m, 5000m, høyde, spyd

Påmeldingsfrist:
Mandag 14. september 2020. Påmeldingen sendes adkg@online.no eller til 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 medlemskontingenten deltar GRATIS!
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening, Lillehammer
konto 2095 54 86723
Premiering:
Det er premier til alle for klassene 14 år og yngre.
Ellers 1/3 premiering av startende.
Hovedsponsor for stevnet er:

Tre flotte seire til LIF
i Kongsvinger-mila

Henrik løp en sterk 600m
i Norgesløpet på Jessheim
Henrik Melbø-Hammershaug løp en strålende
600m under Norgesløpet på Jessheim 8. august.
Han løp inn til sterke 1,40,22 og det er like bak
klubbrekorden til Olav Høgåsen som er på
1,39,10. Dette gjelder 13 års klassen.
I løpet av sesongen er vi nesten sikker på at
Olavs rekord ryker Henrik løper raskere og
raskere. Det blir spennende å se.

Andro fikk frastjålet
utstyr i Kristiansand
Lillehammer IF sikret seg tre seire av tre
mulige under Kongsvinger-mila første
helgen i august. Reinhard Kuhs, bildet,
vant sin klasse 60-64, der han løp mila
på 44,34, mens Lars Philip Olaussen
gikk til topps i 35-39 år med tiden 42,53.
Petter Johansen løp minimaraton og
vant totalt med tiden 13,28. Han var hele
3,35 foran nummer to på distansen.

Henrik med klubbrekord
Henrik
Melbø-Hammershaug
satte
ny
klubbrekord under Grorudalslekene 16. august
på 600m i gutter 13 år. Han løp på 1,38,03 og slo
dermed Olav Høgåsens klubbrekord som var på
1,39,10.
Henrik løp inn til en flott annenplass i løpet.

Om nettene under årets junior-NM i friidrett på
Kristiansand stadion fikk Andro.no, Roar Holen,
frastjålet mye utstyr som skulle benyttes under
årets mesterskap. Det er tydelig at utstyret vi
benytter på stevnene våre er interessante selv
om de er lite salgbare.
Hver natt hadde de besøk selv om de hadde
nattevakt. Den siste natten fikk nattevakten tatt
bilde av tyvene og gitt til politiet. Da får vi håpe at
de har ressurser til å jobbe med saken og få oppklart det hele, slik at Roar kan få igjen utstyret sitt.
Arrangøren var heldigvis forsikret mot tyveriet,
slik at man vil få tilbake på forsikringen.

Endelig en LIF-er under 4
minutter på 1500 m igjen
Elmer Mulleri Skalle fikk 3.59,04 under Eidsiva-stevnet
Det var veldig god deltakelse i
årets Eidsiva-stevne. Det var
nesten 12om deltakere og nesten
200 starter. Det er veldig bra for
forenmingen. Dermed blir det et
god overskudd på stevnet. Det er
viktig med tanke på at Birkenarrangementene er avlyst.

Av Arild Kjæreng
Vi fikk en feiende fin 1500m
under årets Eidsiva-stevne og
endelig fikk vi en LIF-er under 4
minutter på 1500m. Det var
Elmer Mulleri Skalle som løp inn
til 3,59,04 og det etter at han
bare har vært med LIF’s
mellomog
langdistansegruppe et halvt års tid. Her har
vi en ny løper som bør kunne
kvalifisere seg for deltakelse i
hoved-NM. Det var ingen andre
i denne 1500 meteren som
klarte å følge Elmer helt til døra,
men 17 år gamle Mikkel
Thomassen var ikke langt unna
og løp inn til ny personlig
rekord 4.00,75.

Therese Skyttermoen løper
bedre og bedre om dagen. Nå
ble tid under 26,00 på 200.
Nordre Land IL. Marius er en
typisk milsluker og liker å løpe
langt. Det skal bli spennende å
følge han videre.

Det var svært mange unge LIFere som deltok og det var svært
positivt. Når vi får lært dem opp til
å melde seg på innen fristen for
påmelding går skal det bli bra. Nå
måtte tidsskjemaet gjøres om fire
ganger og det er unødvendig
arbeid.
Resultatene fra stevnet finner du
på LIF.s hjemmeside:
www.Lillehammerif.no.

Fredrik Riste Kristiansen fulgte fint
opp med en tredjeplass total med
tiden 4,02,32. Både Mikkel og
Fredrik løper under 4 minutter
ganske snart. Det er vi sikre på.
Elyas Tesfamichael Negassi løp
også 1500m og fikk 4,10,77.
Av jentene imponerer Therese
Skyttermoen med igjen å løpe
under 26,00. Denne gangen ble
det 25,93 og Malin Furuhaug løp
100m på 12,62.
Ellers er det morsomt å se den
store bredden vi etter hvert har fått
på langdistansen. 7 LIF-ere var
med og fire løp under 18,00,00.
Unge Marius Sandberg ble
nummer to på 5000m denne
gangen ved å løpe inn til 17,15,55.
Han var bare fire sekunder bak
vinneren Torbjørn Høytomt fra
Nordre Land.

Fra starten på 1500m. Det var hele 14 som var med på løpet.

«Fjellpulkenmila»
Baneløp på Stampesletta søndag 4. oktober kl. 14.00.
Øvelsesutvalg:
Kvinner senior:
Menn senior:
Mosjonskasse:

10.000m
10.000m
10,000m

Påmeldingsfrist/startkontingent:
Påmeldingsfristen er satt til onsdag 30. september 2020.
Startkontingenten er satt til 150 kroner pr deltaker. Og det sendes til konto
2095 54 86723.
LIF-aktive har gratis startkontingent.
Startkontingenten blir fakturert klubbene/personene i etterkant av løpet.
Premiering:
Det er 1/3 premiering av startende i aktivklassene.
Vandrepremie settes opp til vinner i hver av klassene. Den må vinnes tre
ganger for at man skal få den til odel og eie. Vinnerne avaktivklassene får kr.
2000,- i premie.
Fjorårets vinnere:
Vinnerne av dameklassen i fjor var Ania Zielinkiewicz, Lillehammer IF, mens
mennenes klasse ble vunnet av Petter Johansen, LIF.
Vennligst oppgi tider ved påmelding, slik at vi kan få delt inn i puljer, slik at vi
prøver å sette sammen de med så like tider som mulig.
Dette blir det tredje løpet med «Fjellpulkenmila».

Malin løp inn til junior-NM sølv
i mesterskapet i Kristiansand
Hun perset seg også på 200m med 25,90 og 5.plass
Det ble junior-NM sølv til
Malin Furuhaug og Lillehammer IF, da Malin løp inn til
2. plass på 100m i junior-NM i
Kristiansand.
Det
var
imidlertid ikke uten dramatikk. Forsøket gikk greit,
men i semifinalen skjøt starteren to ganger og det var jo
flere av de aktive som
reagerte på dette. Derfor ble
det omløp i finalen og der løp
altså Malin på sterke 12,51
med motvind 2,8. Dette var et
sterkt løp fordi hun har pers
på 12,47 med medvind.
Malin fulgte fint opp på 200m,
selv om det der ikke ble noen
medalje, men hun løp på ny
pers 25,90 og ble nummer
fem i finalen.
LIF hadde med flere utøvere
og Fredrik Riste Kristiansen
klarte å kvalifisere seg for
finalen på 800m der han løp
inn til en flott 5. plass på
1,59,18. Fredrik løp også
1500m, men det er vanskelig
å
kombinere
disse
to
øvelsene fordi kvalifisering for
800 og finalen på 1500m går
på samme dag.
Elyas Tesfamichael Negassi
løp
også
de
samme
distansene og han ble ikke
kvalifisert for 800m finalen,

mens han på 1500m løp inn til
en 9. plass med tiden 4,12,70,
mens han på 800m fikk
2,01,96 som er ny pers. Petter
Johansen hadde ingen god
dag på 5000m der han ble

nummer 8 med 15,06,40. Han
har mye bedre resultat
tidligere.
Neste mesterskap for Malin
og co er hoved-NM.

Seier til Filip i Nittedal
Henrik imponerte også
Mye motvind på sprinten i Nittedalslekene
Lillehammer IF hadde med fire utøvere på årets Nittedalsleker. Der imponerte Filip Melbø-Hammershaug ved å vinne
60m i gutter 11 år. Han fikk 9,34 i veldig sterk motvind. Han
ble nummer to i lengde med 4,44 i godkjent vind 1,0. Broren
Henrik Melbø-Hammershaug løp 400m for første gang og fikk
60,16 i 13 år. I Lengde ble det 4,58 som det lengste med litt
for mye vind, mens han fikk 4,57 med godkjent vind +0,7. Han
løp også 200m der han fikk 27,72 – motvind 0,6 og i tresteg
ble det 10,10 med godkjent vind. Fin helg av både Filip og
Henrik.
June Hauan i jenter 14 deltok på 100m og hun ble virkelig tatt
av vinden hun fikk 15,11 og det var -3,8 også Elise Karlsen
også i jenter 14 år ble også tatt av vinden. Hun løp 200m på
30,00 med 2,0 i motvind.

Vi ligger ikke
godt plassert
i NFIF’’s serier
Lillehammer IF ligger med
sine 9012 poeng i serieopplegget til NFIF og ligger
med det på 19. plass i 3.
divisjon. Osterøy leder med
12.913.
I damenes 3. divisjon ligger
vi ikke blant de 20 beste og
vi er nødt til å få noen
tekniske resultater for å
kunne hevde oss. Det
gjelder også for menn.

LIF-sprintere studerer
og trener i Oslo-byen
Både Therese Skyttermoen
og Cathrine Trøen studerer i
Oslo for tiden og trener etter
Svein Johnsens opplegg
der. De vil komme oppover
til Lillehammer så ofte de
kan for å trene sammen med
Svein og Morten Trøen.

Henrik og Filip med gode prestasjoner i Nittedal

Det ble ingen LIF-medaljer
i ungdomsmesterskapet i år
Det ble ingen medaljer til
Lillehammer IF under årets
ungdomsmesterskap som
ble avviklet av Ull/Kisa IL
dette året. Årets UM var litt
annerledes i og med at det
kun var for klassene 15, 16
og 17 år. LIF hadde med tre
utøvere og Mikkel Thomassen var vel den vi hadde
høyest forventninger til.
Mikkel var dessverre ikke i
den formen fra tidligere i år
da han løp ned mot 8,34.
Hadde han gjort det ville han
vunnet klart, men han fikk
8,44,49 og ble dermed
nummer 7.
Anisa Buras deltok på 800m
og løp på 2,22,22. Det var
rett bak årsbeste og med
dette resultatet ble hun
nummer seks. Hun vant sitt
heat, men det var ikke nok til
å ta medalje. Bra innsats
likevel av LIF-jenta.

Da har Norges Friidrettsforbund klart å gjennomføre
både junior-NM og UM på
bane. Da gjenstår bare
hoved-NM og den går i
Bergen den nest siste
helgen i september. Da
arrangerer vi GD-stevnet og
Hamar Media-stevnet.

Oddne Plassen-Brandvol er
ny i LIF-trøya og deltok på
1500m hinder og 3000m.
Klubbrekorden på 1500
hinder er på 4,27,03 og den
er satt av Eirik Richenberg.
Oddne løp på 4,38,97 og ble
nummer fire. Meget bra
innsats.

Hvis neste år blir et vanlig år
blir det UM i Trondheim og
da blir det flere LIF-ere med
på UM. Vi har en gjeng med
14-ringer som vi håper tar
steget opp i UM-klassen
etter en ny vinter med
trening.

På 3000m ble det 9,26,75 og
en 8. plass på distansen.
Han ble nummer to i sitt
heat.

To av 14-åringene er
allerede klare, nemlig Oda
Bråten
Richenberg
og
Selma Holm-Lombnæs.

Anisa Buras er selvsagt
også klar, men hun bor nå i
Oslo og melder trolig
overgang til en Osloklubb.
Ellers er Mikkel Thomassen,
Oddne Plassen-Brandvol,
Malin Furuhaug, det under
forutsetning av at det blir et
vanlig UM.
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