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LIF mottar i momskompensasjon. For året 2019 fikk Lillehammer IF hele
84.856 kroner som er det meste LIF noen gang har mottatt i momskompensasjon. Dette er selvsagt veldig gode penger å få på slutten av
året og det gjør at Lillehammer IF trolig også i år går med et godt
overskudd. Når vi også mottar over 25.000 i Grasrotpenger begynner det
vi får fra det offentlige å bli meget bra. Personer i Lillehammer IF ønsker
å gjøre noe med tidtakerboden og da kommer pengene fra det offentlige
veldig beleilig.

Vi nærmer oss årsmøtet og valgkomiteen er kommer i gang med
å få på plass de tillitsvalgte vi trenger for å kunne drifte foreningen. Vi
synes styret har gjort en flott jobb i 2020 og de har jammen ikke hatt en
lett oppgave med Coronapandemien henge over oss og dermed hatt
vanskelige forhold til å drifte foreningen. La oss nå håpe at vi får
vaksiner nok og tidlig på året, slik at Norge kan fungere mer normalt
igjen. Det blir viktig for norsk idrett og selvsagt også for Lillehammer IF
i 2021.

Det inviteres til å søke om diverse norgesmesterskap i disse
dager. Før hadde vi som målsetting å søke om å få arrangere ett eller
annet slags NM hvert 2. eller 3. år. Vi må nok vente noen år før vi kan ta
på oss noe NM. Gjennom Veidekkelekene må vi bygge opp funksjonærstaben vår med yngre krefter. Det betyr at dagens unge foreldre må
engasjere seg å bygge opp sin kompetanse om friidrett. Dermed kan vi
ta på oss større oppgaver igjen.

Da ble det ikke noe Romjulssprint i år. Vi ble anbefalt ikke å
gjennomføre arrangementet av smittevernledelsen i Lillehammer Kommune. Arrangementet skulle gå av stabelen for 33 gang, men det ble det
ikke noe av. Det vil si vi kan se utover vinteren om det kan bli muligheter
til å arrangere stevnet og da kan vi la det være Romjulssprinten. Det vil
bli spennende utover vinteren å se hvordan avviklingen av stevner vil gå.
Det blir også spennende å se hvordan vaksinen blir håndtert og hvor fort
mesteparten av våre landsmenn og kvinner blir vaksinert.

Det gjenstår da bare å ønske alle medlemmer og venner av
Lillehammer Idrettsforening et riktig godt nytt friidrettsår. Det blir mye
friidrett på TV-skjermen i år med to mesterskap og med OL som godbiten.
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Arild Kjæreng

Oda Bråten Richenberg har det beste
resultatet av LIF-ungdommen i 2020
27 resultater gir over 900 poeng av LIF’s aktive ungdommer
Av Ole Geir Hammershaug
Oda Bråten Richenberg (14) er den
som har det beste resultatet av LIF’s
mange ungdommer. Hennes sterke
1500m på 4,42,62. Dette gir hele 1074
poeng etter Tyrvingtabellen. Den som
følger nærmest er 17 år gamle Mikkel
Thomassen med sin 5000m på
15,03,92 gir 1069 poeng. Mikkel har
de to neste plassene også med 3000m
på 8,34,86 som gir 1067poeng og
hans 1500m på 4,00,75 1036 poeng.
Oliver Plassen-Brandvol følger deretter med 4,38,97 som gir 1005 poeng
og Malin Furuhaug med 12,47 på
100m er det siste resultatet som gir
over 1000 poeng med 1004.
Totalt er det 27 resultater av LIF-erne
som gir 900 poeng eller mer. Det er
ganske imponerende.
Oda Bråten Richenberg 800m J14
990
Filip Melbø-Hammershaug 3-steg G11 987
Malin Furuhaug 200m
J18
984
Fredrik Riste Kristiansen 1500m G19 983
Filip Melbø-Hammershaug Lengde G11 978
Filip Melbø-Hammershaug 60m G11 967
Filip Melbø-Hammershaug 200m G11 964
Oliver Plassen-Brandvol 1500m G16 962
Oliver Plassen-Brandvol 3000m G16 961
Cathrine Trøen 60m J19
954
Cathrine Trøen 100m J19
944
Fredrik Riste Kristiansen 1000m G19 942
Henrik Melbø-Hammershaug 60m G13 932
Henrik Melbø-Hammershaug 1500G13 928
Anisa Buras 800m J16
917
Cathrine Trøen 200m J19
914
Anisa Buras 1500m J16
913
Fredrik Riste Kristiansen 800m G19
913
Henrik M-Hammershaug 200m G13
912
Henrik M-Hammershaug 600m G13
908
Henrik M-Hammershaug 3steg G13
900

forbedre seg og for de som ligger nær opp
til 1000 poeng, så må målet være nettopp å
komme seg over denne grensen. Kanskje er
det nye utøvere som kommer inn på listen
over de som får 900 poeng eller mer. Det kan
være et fint mål for se som ligger under 900
poeng.

Dette er altså listen for 2020 og da får vi se
hvor mange av våre sterke aktive klarer å

Alle 19-åringene blir borte fra listen neste år,
men nye kan komme til.

Oda Bråten Richenberg har det beste resultatet blant våre
ungdommer i følge Tyrvingtabellen.

UNGDOMSMESTERSKAPET INNE 2021
Grasrotandelen
Over 2 måneder før året er omme
har vi passert inntektene til LIF
som vi fikk i fjor på
Grasrotandelen. Nå har vi passert
25.000 og med 12 dager igjen kan
vi klare å passere 26.300 for i år.
Vi har altså pr. 31. desember
kommet opp i 26.505,0439 og på
3. tertial har vi begynt å spare
opp og er kommet til 13.334,70.
Vi har 60 personer som gir sin
Grasrotandel til Lillehammer IF.

Anisa og Ibrahim
melder overgang
til en klubb i Oslo
Anisa og Ibrahim Buras som har
vært medlem av Lillehammer IF i to
år nå har flyttet til Oslo og har meldt
overgang til en Oslo-klubb.
Begge to har gjort sine saker bra og
det er selvsagt synd at de melder
seg ut av LIF. Vi ønsker dem lykke
til videre i friidretts-livet og håper
det går bra med dem.

Steinkjeralliansen – Beitstad IL, Ogndal IL, Steinkjer FIK, Snåsa IL,
Overhalla IL – har gleden av å invitere til UM innendørs 2021 i Steinkjerhallen 5.-7. mars.
NB: Norges Friidrettsforbund har bestemt at
mesterskapet skal omfatte klassene 15-16-17
år, som en følge av koronapandemien. Det
skaper utfordringer for oss som arrangør, og
når det gjelder dagsprogrammet må vi henvise til arrangementets nettside:
www.uminne2021.no

Her er det også opplysninger om innkvartering og annen informasjon om
arrangementet.
Stipulert stevnestart fredag kl. 17.00. PÅMELDINGSFRIST er 23. februar
2021.

Valgkomiteen i full sving
med å finne kandidater
til styret i Lillehammer IF
Valgkomiteen i Lillehammer IF er i gang med å finne kandidater
til nytt styre i Lillehammer IF. Styret har i 2020 bestått av Charlotte
Grønvold Menkerud som leder, Jørn Karlsen som nestleder. Lars
Philip Olaussen sekretær, Gustav Follerås har vært kasserer,
Elisabeth Bredesen og Simen Berge har vært styremedlemmer
og Elin Antonsen/Rex Hinchliffe har vært varamedlemmer.
Ledere for sport har vært Jørn Karlsen, økonomi Gustav Follerås,
arrangement Arild Kjæreng, utdanning Kolbjørn Høgåsen og
leder drift (klubbhuset) Harald Moen.
Revisor som er på valg er Jo H. Lunde.
Ikke alle av disse er på valg, men de fleste har hatt to år i styret.
På det ekstraordinære årsmøtet i november ble loven endret noe,
slik at vi har gjort det mulig å ha noen færre tillitsvalgte i styret. Vi
får se hvordan dette vil utvikle seg i årene som kommer. I år skal
det velges leder og fem styremedlemmer, samt ledere i de
forskjellige utvalgene.

Grasrotandelen ga hele 26.505,39
til Lillehammer IF for året 2020
Dette er flott ny rekord for LIF med over 8.600 kroner
Lillehammer IF mottar over 13.000
kroner for siste tertial av 2020 og
dermed nådde man hele 26.449,04
kroner for fjoråret. Dette er ny rekord
for Lillehammer IF og det betyr at det
nå virkelig begynner å bli et meget
betydelig beløp til LIF. Dette er en
forbedring på ca. 8.600 kroner fra i
fjor som var rekordår det også.

I alt er det 60 personer som gir sin andel
til Lillehammer IF og det er meget viktig.
Hvis dette holder seg slik vil vi også
neste år sikre oss rekord. Før 2009 var
det de klubbene som hadde avtale med
grasrotfirmaene som sopte inn penger.
Nå er dette fordelt slik at de fleste får litt
penger og for 2021 har vi virkelig tro på
at Lillehammer IF vil sikre seg ca. 30.000
i Grasrotandelen. Det er virkelig bra.
Slik har LIF fått penger fra Grasrotandelen opp gjennom årene:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:

3.975,50
7.932,75
8.465,80
8.721.35
8.424,60
9.150,00
10.288,85
12.396.07
10.335,97
16.843,01
17.893,72
26.505,39

Det betyr at vi til sammen har mottatt kr.
140.933,01 på disse årene. Klarer vi å få
med noen til ville vi være sikret 30.000
kroner uten problemer for neste år. De
tre tertialene fordelte seg slik i 2020

Penger er ikke alt her i livet, men vi vil nok si. Det er at dette er meget
viktig for en klubbkasse.

med 6.220,- for første tertial og 6.950.68
i andre tertial og da ble det igjen hele
13.334,70 i det siste tertialet .
Det er den store forskjellen på de to
første tertialene og det siste som gjør at
vi er nesten sikre på at vi klarer å nå
målet med kr. 30.000,00 i 2021.
Lillehammer IF mottar 7% av hva den
enkelte tipper for og pengene bare
kommer inn på kontoen uten noen form
for jobb for Lillehammer IF. Hvis du vil gi
din Grasrotandel til Lillehammer IF er
det bare og gå inn på Norsk Tipping og
bruke organisasjonsnummeret til LIF for
å kople deg på. Da er automatisk med og
du gir penger til LIF.
Så kjære medlemmer. Hvis du klarer å
kapre et nytt medlem vil det bety mye
for økonomien til LIF. Da kan det snart bli
50.000 i inntekter på LIF og da vil det
virkelig monne i klubbkassa til
foreningen.

Organisasjonsnummeret til Lillehammer IF
er 970 972 560. Det er nummeret du skal
benytte for å kunne melde deg på som giver
av din grasrotandel til LIF.
På vegne av Lillehammer IF vil rette en stor
takk til alle andelsgiverne til Lillehammer
IF. Dette betyr mye for oss.

Nå kan det søkes om NM 2022
NORGESMESTERSKAPENE 2022 (2023 OG 2024) NFIF søker tekniske
arrangører til de nasjonale mesterskapene i 2022, og
Hovedmesterskapet for 2023 og 2024. Søknadsfrist 1. februar 2021.
Det kan søkes om følgende norgesmesterskap:
• Hovedmesterskapet i friidrett 2023
• Hovedmesterskapet i friidrett 2024
• NM junior (junior U20 og junior U23)
• NM mangekamp senior, junior og veteraner + UM mangekamp
• NM stafetter senior, junior og veteraner + UM stafetter
• NM halvmaraton senior, junior U23 og veteraner
• NM veteraner hovedstevnet
• NM kappgang (øvelser utenfor hoved-NM)
• NM terrengløp lange distanser senior, junior og veteraner + UM
• NM terrengløp korte dist. og stafett senior, junior og vet. + UM
• NM Ultraløp 100 km
• NM hopp uten tilløp senior og junior
• Innendørs-NM senior
• Innendørs-UM
• Innendørs-NM mangekamp Junior er å forstå som U20 dersom
ikke annet er spesifisert.
Allerede tildelte mesterskap 2022 Med bakgrunn i at enkelte mesterskap
har blitt avlyst eller arrangert på reserve steder i 2020 har de opprinnelige
2020 arrangørene blitt tildelt på nytt i 2021 og de tildelte arrangørene i
2021 blitt forskjøvet til 2022.
• NM maraton senior og veteraner, arrangør Fjellhug/Vereide IL
• Ungdomsmesterskapet hovedstevnet, arrangør Troms FIK
• NM motbakkeløp senior, junior U23 og veteraner, arrangør Sauda IL
• NM Ultraløp Trail/terreng, arrangør Koll IL

LIF’s stevner er nå
godkjent av kretsen
Da er alle stevnene til LIF blitt
godkjent av kretsen. Det som
kan endre seg noe er navnene
på stevnet for det er noen av
stevnene hvor sponsoren ikke
er på plass ennå. Men det vil
ikke ha noen betydning for
godkjennelsen av stevnet.
I løpet av januar vil jeg tro at
alle stevnene har fått sponsor
og da vil navnet komme på
plass.
Noen endringer er det siden i
fjor.
Startkontingenten
er
endret for stevnene og det blir
ingen 6 års klasse. Hvis det er
noen 6-åringer som vil være
med kan de delta sammen med
7-åringene. Dette har vi gjort
fordi det er mange 6-åringer
som er redde for startskuddet.

Marthe Katrine Myhre
er nå meldt ut av LIF
Gjøvik-jenta som har løpt et par
sesonger for Lillehammer IF er
nå utmeldt av LIF. Hun sikret
LIF to maraton-gull. Hvor hun
melder seg inn vet vi ikke ennå,
men det blir trolig til en klubb i
Oslo. Der mister LIF en meget
dyktig løper for damelaget vårt
i Holmenkollstafetten. Nå er det
fire måneder igjen til stafetten.

Momskompensasjonen til LIF for 2019
er den høyeste noen gang: kr. 84.856
Nå er momskompensasjonen
blitt offentliggjort og i alt er det
5.267 klubber som har mottatt
penger. Lillehammer IF fikk i år
84.856 og det er over 2.500
kroner mer enn i fjor, som er
det meste vi har mottatt noen
gang. Sammen med pengene
fra Grasrotandelen fikk LIF
utbetalt nesten 100.000 kroner
før jul og like etter nytt år. Det
er viktige penger å ta med seg.
Norsk idrett fikk en økning fra i
fjor i og med at de mottok hele
662,2 millioner kroner. Det er
81 % av hva det ble søkt om.
Vi nærmer oss dermed 100%
og det er flott.
Norges friidrettsforbund fikk
vel 1,9 millioner kroner og det
er en økning fra i fjor på vel
200.000 kroner. Idrettskretsene mottok vel 10 millioner
kroner og særkretsene vel 25

millioner kroner. Idrettsrådene
mottok 2,6 millioner og
klbbene fikk hele 476.559.343
kroner. Norges Idrettsforbund
fikk totalt 18

millioner kroner.
84.856 er selvsagt en flott
julegave for LIF og det tror vi
vil bety at foreningen klarer
seg meget bra økonomisk i år.

Noen lag i Innlandet Friidrettskrets har søkt om stevner
Det er få lag i Innlandet Friidrettskrets som har søkt om å få
arrangere stevner til sommeren. Det er litt skuffende, men vi
får håpe at det etter hvert melder seg lag som vil arrangere
friidrettsstevner i kretsen. Til nå er det LIF, Gausdal, Brandbu,
Gjøvik, Løten, Fagernes og så skal Hamar/Orion arrangere NM
mangekamp.
Når det gjelder våre stevner vil de nok få nye navn. Det er noen
av sponsorene våre som takker nei til å bli med videre. Det jobbes med nye sponsorer og vi håper at vi ganske snart kan få en
oppdatert liste med riktige navn. Foreløpig står de med de gamle navnene i lista. Datoene står imidlertid fast.
Vi vil komme tilbake med en endelig liste når den foreligger – vi
tror like over nyttår. Vi får håpe at det blir flere lag som vil ta på
seg stevner.

Informasjonsblad for ASKO Holmenkollstafetten lørdag 8. mai 2021

ASKO Holmenkollstafetten er planlagt lørdag 8. mai 2021, og IK Tjalve forbereder seg på å arrangere.
Grunnet pandemien er det stor usikkerhet rundt om det er forsvarlig å gjennomføre i mai
og hvilke endringer som må på plass for et trygt arrangement.
Informasjonsbladet under inneholder viktige opplysninger om hvordan påmelding
og fremdrift for arrangementet vil foregå.
Bladet kan også lastes ned fra www.holmenkollstafetten.no.

Lillehammer IF har vært
en trofast deltaker i den
populære stafetten i Oslo
Lillehammer IF har vært en trofast deltaker på
Holmenkollstafetten. Herrelaget vårt har deltatt
79 ganger og hadde det ikke vært for Coronaen
som tok stafetten i fjor ville vi ha deltatt for 80.
gang i fjor. Nå må vi vente til i år før vi kan nå
den milepælen.
Nå er damelaget vårt i eliten, men herrelaget
rykket ned fra eliten i 2019 og målet må være å
komme seg opp i eliten igjen i år. Vi får håpe at
vi allerede i år klarer å rykke opp i eliten. Vi vil
ha et sterkt lag i år. Det er vi sikre på.

Romjulssprinten ble avlyst
Etter 32 år måtte vi avlyse Romjulssprinten.
Det var smittevernlegen, Bergkåsa, som anbefalte at vi ikke tok noen sjanser og
arrangerte stevnet. Vi kan imidlertid si at vi
utsetter stevnet til litt ut på vinteren. Det
ville jo være synd å stoppe rekken av
stevner.
Romjulssprinten ble startet i 1988, like etter
at Kristins Hall ble åpnet. Den gang var det
søskenparet Kathinka og Leif Cato Larsen
som vant 60 m på henholdsvis 7,99 og 7,53.
Bestetidene er 6,86 til Tormod Hjortnæs
Larsen og Cathrine Trøen 7,70.

Hilsen fra Innlandet Idrettskrets
Kjære idrettsvenner. Da er det nytt år og det er tid for å takke alle som bidrar med en innsats for idretten
Innlandet.

i

Takk til deg som er idrettsleder, trener, plastrer sår, stiller opp frivillig i arrangementer eller står ved et lite
campingbord og selger kaffe og vafler uansett vær. Dere er en utrolig viktig brikke i norsk idrett og takk for
at dere gjør en jobb for fellesskapet uten å få betalt for det.
Dere er ildsjelene, dere er de frivillige.
Frivilligheten ligger i den norske folkesjelen. Vi gir av vår tid og engasjement for noe vi brenner for. Tilbake får vi være en del av et fellesskap, en
felles identitet og et godt sted å være. Et sted du har lyst til å tilbringe fritiden din. De fleste av oss trenger dette fellesskapet i egen hverdag, for å
trives i lokalmiljøet samt gleden av å skape noe for andre og for hverandre. Samfunnet vårt er avhengig av frivillighet.
Statisk Sentralbyrå (SSB) la nylig frem et satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner som viser at nordmenn legger ned en frivillig
innsats verdt 78 milliarder kroner i året. Ulønnet innsats er beregnet til omtrent 142 000 årsverk og SSBs tall viser at hver fjerde frivillige time
gjennomføres i et idrettslag. Det betyr at Innlandsidretten med sine 744 idrettslag bidrar med ca 2400 årsverk, til en samfunnsverdi som tilsvarer kr
1, 4 mrd i året.
Vi har stått i et krevende år. Pandemien har satt idretten og frivillighet på en hard prøve. De fleste idretter har måttet finne løsninger for å drive
med sin aktivitet og noen har fått hele sin sesong annullert. Det har gjort vondt langt inn i hjerterota å ikke kunne drive med aktivitet,
organisasjonsutvikling og å skape de gode og viktige møteplassene
Idretten har tatt et stort samfunnsansvar med å hindre smittespredning og vi står foran en viktig og krevende gjenreisning av aktivitet og frivillighet.
Å stenge ned og starte opp igjen er krevende. Vi er glade for at barn og unge ble tidlig prioritert til å utøve sin aktivitet tilnærmet normalt. Jeg tror vi
alle vet hvor viktig dette er, og hva det betyr for den enkelte og samfunnet.
Som ellers i samfunnet opplever idretten fortsatt utfordrende dager og en usikkerhet for morgendagen vi aldri hadde trodd vi skulle stå i. Vi krysser
fingrene for at vi snart får virkningsfulle vaksiner, slik at vi i løpet av noen måneder igjen kan møtes på en idrettsarena.
Idrettskretsen jobber daglig for enklere klubbdrift, flere anlegg aktivitet og bedre organisasjonskompetanse ute i idrettslagene og idrettsrådene. I
2020 har vi gjennomført de fleste kompetansetiltakene digitalt, men ingenting erstatter verdien av at mennesker møtes og gjør ting sammen.
I 2021 vil vi fortsatt jobbe videre med kompetanseheving for idrettslag og idrettsråd, og håper at vi igjen kan komme ut til dere og snakke om
viktige verdier i norsk idrett der det å redusere økonomiske barrierer, bekjempe rasisme og seksuelle overgrep i idretten er viktige
satsingsområder.
Økonomiske barrierer Her ønsker vi å engasjere idrettsråd, kommuner og idrettslag til å lage ordninger som bidrar til at barn og unges deltagelse i
idrett ikke hindres av husholdningens økonomi. Vi ønsker å jobbe for et Innland med mindre ulikhet og mindre utenforskap. Alle barn skal ha like
muligheter og møte et inkluderende samfunn.
Rasisme. Idretten er kanskje et av de viktigste inkluderingsarenaene vi har. Idrettskretsen er NIFs forlengede arm ut i landet og sammen med
særforbund og særkretser har vi et overordnet ansvar for å skape trygge møteplasser på tvers av kulturell og økonomisk bakgrunn. Vi er opptatt av
å være med på å løse utfordringene knyttet til kulturelle forskjeller gjennom å bidra til å skape felles forståelse, gode og aktive lokalsamfunn tuftet
på felleskap og gode verdier.
Seksuell trakassering/ overgrep. Idretten skal være et sted hvor barn og voksne har en felles fritidsarena. En arena som skal være trygg. Et godt
sted å være og et godt sted å lære. Vi må sørge for at klubbene, tillitsvalgte, aktive og foreldre er kjent med hvordan vi skal redusere mulighetene
for at overgrep kan skje og håndtere det i etterkant hvis det fatale skulle skje. Politiattest, retningslinjer mot trakassering og veiledere for hvordan
slike saker bør håndteres er noe av det som våre rådgivere svarer på. Vi ønsker å nå ut med dette budskapet og være ute på møteplassene i
idretten og snakke om risikosituasjonene man bør være oppmerksom på.
Tusen takk for den store og verdifulle innsatsen hver og en av dere gjør.
Godt nytt år ønskes alle fra Innlandet idrettskrets!
Med vennlig hilsen
Inger Lilleby Fløgum
Styreleder Innlandet Idrettskrets

Nyttårshelsing frå Norges Friidrettsforbund
Med disse ordene fra
generalsekretær
Kjetil
Hildeskor ønsker Norges
Friidrettsforbund alle et
Godt Nytt År.

Kjetil Hildeskor
2020 har vore eit utfordrande
år for oss alle også i norsk
friidrett. Når me ser tilbake på
året så har det vore dramatisk
og
hendelserikt.
Etter at Cocid-19 sette inn for
fullt i mars, var me alle rådville
korleis dette året ville bli for
friidretten. Når den første
nedstenginga var over og
samfunnet gradvis opna opp,
starta trening og etter kvart
stevner forsiktig opp igjen.
NFIF fekk laga koronaregler
for trening og arrangement
tilpassa helsemyndighetene
sine retningslinjer. Desse har
blitt oppdaterte heile året
tilpassa
situasjonen.
Impossible Games gjekk føre
og viste at det gjekk an å
arrangere internasjonale

konkurransar
sjølv
med
strenge
retningslinjer.
Klubbane tok tidleg ansvar og
arrangerte lokale tilpassa
stevner,
og
etter
kvart
nasjonale
stevner
og
meisterskap
ut
frå
retningslinjene som blei gitt.

ungdom rundt i landet igjen
kan trene og konkurrere utan
frykt for smitte, og alle våre
mosjonsløparar igjen kan
innta gatene, terrenget og
fjella våre på små og store
mønstringar.
Friidrett
er
folkehelse.

For
mosjonsløpsarrangørar
blei det eit tøft år med mange
avlysingar
og
sviktande
inntekter for arrangørane, men
det blei utover sommaren og
hausten arrangert fleire løp i
tilpassa
format.
Heldigvis har myndigheitene
hatt gode kompensasjonsordningar.

Til slutt vil me takka våre
aktive som har holdt ut i eit
vanskeleg år, men også alle
våre klubbar, kretsar, trenere,
funksjonærar, og alle andre
eldsjeler som har stått på i
dette året for å tilrettelegge for
at utøvarar på alle nivå kunne
drive
sin
aktivitet.

Norsk friidrett har komme godt
ut av året, sett i forhold til
forutsetningane
og
samanlikna med andre land.
Også med andre idrettar i
Norge.

Norges
Friidrettsforbund
ønsker alle eit godt nyttår.

Mange utøvarar brukte vinter
og våren til å legge eit solid
treningsgrunnlag, og me fekk
ei rekke sterke prestasjonar
både
på
internasjonalt
toppnivå, men også mange
andre som bedra sitt nivå
betydeleg.
Det er gledeleg at me har
utøvarar som kjemper i den
ypperste verdseliten. Norske
utøvarar sine prestasjonar blir
lagt merke til internasjonalt.
Bak dei beste gror det også
godt i norsk friidrett og me har
knapt hatt fleire talenter
tidlegare.
Me gleder oss til at pandemien
blir slått ned slik at barn og

Vi bør få gjort
noe med tidtakerboden i 2021

Like etter at OL var over fikk
vi hentet ned en seksjon av
mediabodene på skistadion
for å benyttes som tidtaker og
speakerbod. Nå er det nok på
tide å gjøre en del endringer
på den. Vi tenker oss at vi
skal få laget det slik at
tidtaker og speaker
blir
mindre tilgjengelig for andre
enn seg selv. Vi bør bygge et
større forrom hvor vi kan dele
ut startnummer etc. Da blir
kafeen mer tilgjengelig for
publikum også.
Det betyr at vi må bruke en
del penger av overskuddet
fra 2020 til nettopp dette.
Gjerde rundt stadion er også
delvis råttent. Dette er det
heldigvis kommunens oppgave å ta seg av.
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