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Rehabiliteringen av banen 
tok dessverre for lang tid! 
 

 Arbeidet med rehabiliteringen av Stampesletta ble 

foreløpig ingen lykke for oss. Det tok dessverre alt for 
lang tid og dermed ble alle våre tre midtukestevner i mai 
og juni utsatt. Og det blir ikke lett å finne tid til disse 
stevnene. Dermed kan vi gå glipp av bortimot 50.000 
kroner. Det er viktig for oss, da dette har skapt 
likviditetsproblemer for oss. La oss håpe at det ikke blir 
mere vi må utsette. Veidekkelekene må gå 22-25. juni. 

Det er tydeligvis en meget             
omfattende jobb som skal 
gjøres før man er ferdig. 
Det var meget synd at vi 
ikke kom i gang i fjor høst. 
Da ville vi unngått det 
uføret vi er kommet opp i 
nå. 

 

 Holmenkollstafetten ble en liten suksess for oss, 

selv om vi ikke nådde helt de målsetninger vi hadde. 
Damelaget gjorde det avgjort best og med en 9. plass må 
vi så absolutt være fornøyd. De løp også mye raskere 
enn i fjor. Herrene klarte å holde seg i eliten, men de slet 
med mange frafall. Rex Hinchliffe (55 år) måtte trø til for 
at vi skulle stille med 15 menn. Han løp for øvrig for 20. 
gang på elitelaget. IMPONERENDE!! 
 

 På grunn av at vi ikke har kunnet avvikle våre vår-

stevner har klubben kommet i likviditetsproblemer 
denne våren. Når Veidekkelekene er avviklet skal vi være 
ajour igjen. Nå har vi levd fra hånd til munn og de aktive 
har «lidd» fordi man må vente på utbetalinger. Det er 
svært viktig at vi får bygget opp en solid plattform, som 
vi har å leve på i perioder hvor vi ikke får inn så mye 
penger. Derfor er det et must at vi stiller opp og tar vår 
tørn i Birkebeinerløpet. Det vil gi oss sårt tiltrengte 
penger. 
 
   Redaktør 
   LIF-avisa 
   Arild Kjæreng 
 
 
 
 

Lillehammer mai 2017                                                             
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Bestelagene våre klare for eliten i 2018: 

Damene våre nummer 9 i eliten 
Herrene berget også plassen sin 

 

Begge våre to elitelag klarte 

målet sitt å berge plassen i 

eliteklassene i Holmenkoll-

stafetten. Damene hadde 

som mål å bli bedre enn nr. 

10 og det klarte de i og med 

at de ble nummer 9. 

Herrene slet med flere 

forfall, men også de hevdet 

seg meget bra og ble 

nummer 15. Begge lag løp 

mye bedre enn i fjor og da 

blir det bare å se framover 

til neste års stafett og gjøre 

det enda litt bedre. 

Hvis damene løper ett 

minutt raskere som er 

mulig, vil de være med i 

kampen om sjetteplassen og 

herrelaget bør ha som mål 

og komme blant de 10 beste 

lagene. 

Thea beste LIF-er 

Den som klarte seg best på 

damelaget var Thea Krokan 

Murud som på fjerde etappe 

hadde 3. beste etappetid og 

hun løp nesten ett minutt 

bedre enn LIF løp i fjor på 

denne etappen. 

Men det var flere av LIF-

erne som hevdet seg bra på 

etappen sin. Marte Sofie 

Buraas som løp 5. etappe 

var 4. best på etappen og  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marthe Bjørnsgaard som løp 

opp til Besserud var 

nummer fem. Mari Finnerud 

på åttendeetappen var 4. 

best og Cathrine Trøen som 

løp den korteste etappen 

hadde 5. beste etappetid. 

På den lengste etappen løp 

Marte Flatlien meget bra og 

var 6. best. 

Tiden på jentene ble 64,33 

og det var nesten to 

minutter bedre enn i fjor. 

Nå var siste etappe litt 

kortere enn i fjor, men det 

var en solid innsats. Ett 

minutt raskere neste år og 

vi tror at det kan gi en 6.-7. 

plass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herrene rykket opp i fjor 

Herrelaget vårt rykket opp 

fra klasse 2 i fjor og vi 

hadde et berettiget håp om 

å beholde plassen i eliten. I 

og med at vi fikk flere forfall 

til laget var det nok mange 

dom trodde at vi ville rykke 

ned igjen. 23 lag deltok i 

eliteklassen for herrer. 

Beste LIF-er var Tormod 

Hjortnæs Larsen som på sin 

tredje etappe løp inn til 

femte beste etappetid. Tre 

løpere til var blant de som 

var blant de 10 beste på sin 

etappe og det var Håvard 

Solås Taugbøl på den sjette 

etappen som var nummer 

åtte. Samme plassering 

 
Damelaget løp inn til en flott 9. plass i eliteklassen. Foto: Hans Bjørner Doseth 



hadde også  Morten Sand 

på 9. etappe, mens Martin 

Kristiansen på femte etappe 

var 10. best. 

Ellers må vi nevne at Arne 

Mjelde Sæther som til tross 

for at han fikk en skade løp 

den lengste etappen litt 

fortere enn i fjor og at vi 

stilte med Rex Hinchliffe 

(55år) på siste etappe. Rex 

deltok for 20. gang på vårt 

elitelag. 

Tjalve vant klassen for 

damer, mens Gular var best 

blant herrene. Det var fine 

forhold i Oslo denne 

lørdagen 

Deltok for 77. gang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellers blir det laget en egen 

avis om Holmenkollstafetten 

og LIF’s deltakelse gjennom 

77 år. Vi har hatt over 3000 

starter i denne stafetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marte Flatlien og Rex 

Hinchliffe var begge løpende 

lagledere og gjorde en stor 

jobb med å få på plass våre 

to elitelag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herrelaget ble nummer 15. (Foto: Hans Bjørner Doseth 

Tormod Hjortnæs Larsen åpnet meget 

bra under Mailekene på Bækkelaget 

Malin Furuhaug løp under 13 på 100m for første gang 

 
Tormod Hjortnæs Larsen løp to 

meget bra løp under Mailekene 

som Bækkelaget arrangerte i 

begynnelsen av mai. Han løp 

150 m på 16,31, mens han på 

den dobbelte distansen løp så 

sterkt som 34,59. Dette lover 

godt for at Tormod kan få en 

meget god utendørssesong. I 

fjor slet han med skader mye av 

sesongen. 

Michael Rosenberg åpnet også 

sesongen bra ved å løpe 150m 

på 16,70. Michael løp bare 

denne distansen. 

Vi hadde med fire jenter også og 

 

Tormod åpnet sesongen bra. 

de gjorde sine saker bra. Malin 

Furuhaug har hatt en meget flott 

sesong så langt og hun løp for 

første gang under 13,00 på 

100m i det hun løp inn til 12,98. 

Det var sterkt av 15-åringen. På 

150m løp hun på sterke 19,81. 

Cathrine Trøen fikk tidene 13,21 

og 20,55 på 100 og 150m, mens 

Eir S. Nyfløt løp på 13,54 på 

100m og fulgte opp meget en 

meget sterk 150m på 20,03. 

Maria Bøe Tesfamichael løp 

100m på 14,04 og 150m på 

21,60. Flott innsats av denne 

kvartetten. 



Ny sterk 100m av Malin 

Cathrine under 13 også 
 

Under Ungdomscupen som Oppland Friidrettskrets ar-

rangerer løp våre aktive meget bra. Det ble nye 

perser på de aller fleste. Malin Furuhaug løp på nytt 

under 13,00 og denne gangen så sterkt som 12,77. 

Det er bra av en 15-åring. Hun hadde maks flaks med 

vindforholdene, da hun hadde 2,0 sekundmeter 

medvind. 

 

Cathrine Trøen fulgte fint opp med ny pers på 100m 

med 12,94. Det var imponerende, da hun hadde 

minimalt med medvind. Eir S. Nyfløt satte også ny 

personlig rekord  med 13,28, mens Maria Bøe Tes-

famichael var like bak sin pers med 13,83. 

 

12 år gamle Iris Tolland Brandhaug løp en meget 

sterk 600m med 1,50,16. Dette er like bak Therese 

Skyttermoens klubbrekord som er på 1,48,32. Vi tror 

Iris klarer å slå denne rekorden i løpet av sesongen. 

Hun løp også 60m på 9,59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En blid LIF-gjeng i jenter 15 og 16 løp sterke 100m på 

Hamar. (Foto: Hanne Bøe Tesfamichael) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillehammer IF fikk pr. de første fire 
månedene nesten 3.500 kroner fra  
Grasrotandelen til Norsk tipping. Vi  
har dermed startet på en ny fire må- 
neders periode og pr. 29. mai er vi 
kommet opp i kr. 728,-. 
 
Vi har nå 40 personer som er med  
og bidrar til Grasrotpenger til LIF. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Marte perset 
i Trondheim 

Selsbakk Idrettsforening  
arrangerer 5 og 10000m 
på selveste 17. mai. I år 
deltok Marte Flatlien fra 
LIF og hun løp på ny pers 
på 5000m selv om hun 
selv var langt fra fornøyd 
med løpet. 
 
Det lover godt foran se-
songen som nettopp er 
kommet i gang. Tiden ble 
17,53,95. Det var en pers 
på 15 sekunder. 

 

Gode serieresultater 

Også i år kommer Lillehammer IF til å 

delta i forbundets seriesystem. 

Damelaget er i 2. divisjon, mens 

herrene rykket ned i 3. divisjon. 

Allerede nå er man i gang med å 

samle inn resultater og damene har 

fått sitt første resultat som gir over 

700 poeng, nemlig Malin Furuhaugs 

12,77 på 100m som gir 711 poeng. 

For herrene har Michael Rosenbergs 

1,60 i høyde uten tilløp gikk 782 

poeng. I fjor hadde Håkon Morken to 

resultater over 900 poeng. 



Michael åpnet banesesongen 
med 10,96 mens LIF-jentene 

 

ble nr. 5 i UM-stafett på Hamar 
 
Under NM/UM stafetter på Hamar 20. og 21. mai 
var det innlagt 100m for både damer og herrer. 
Her ble Michael Rosenberg nr. 3 med 10,96 og 
Michael var stort sett fornøyd med åpningen av 
sesongen. Vi regner med at han kommer sterkere 
utover i sesongen. 
 
Jentelaget vårt i UM 15/16 år som løp 4x100m 
stafett ble nummer fem etter et fint løp. Stort sett 
gikk vekslingene greit, men man har selvsagt noen 
muligheter til forbedringer der. Det var en jevn 
konkurranse og det var bare noen tiendeler fram til 
bronsemedalje. Tiden 51,01 var grei og dette er ny 
klubbrekord på denne øvelsen for 15-16-åringer. 
Det er ikke registrert noen rekord fra tidligere.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midtukestevnene våre 
gikk dukken i nytt dekke 
 
Rehabiliteringen av banen på Stampesletta 
skulle etter planen være ferdig slik at vi kunne 
ha det første stevnet fredag 19. mai, men 
dessverre gikk ikke arbeidet slik vi hadde ment 
og ønsket og derfor mistet vi alle våre tre midt-
ukestevner i mai/juni.  
 
Dette betyr at vi mister inntekter på opp mot 
50.000 kroner samtidig som vi ikke kom i gang 
med Friidrettsskolen. 
 
Om vi får flettet inn de tapte tre stevnene 
Birkebeineren Hotell-stevnet, Strandtorget-
stevnet eller GKrør-stevnet senere vet vi ikke, 
men vi håper det. 

 

Dessverre ser det ut til at alle stevnene i vårsesongen på Stampesletta ryker for oss og det er selvsagt skuffende. 

Nå er baneleggerne heldigvis kommet godt i gang med leggingen. Her i søndre sving. Det kommer et rødt topp-

dekke oppå her igjen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brasilianerne som kommer  
til Veidekkelekene får et 
meget spennende opplegg 
 
De 16 brasilianerne som kommer til Lilleham- 
Mer og Veidekkelekene får dem et meget fint  
og  spennende opplegg. I tillegg til å delta på 
stevnet vårt skal de være med på busstur opp 
til Galdhøpiggen, de skal besøke en skole- 
klasse ved Åretta ungdomsskole, de skal på  
Hunderfossen Familiepark, man skal prøve å 
få tatt seg en tur til badet på Jorekstad og en  
tur til hoppbakken. Dette er saker som disse 
ungdommene aldri har vært med på. 
 
I forkant av Veidekkelekene under Lillehammer- 
dagene skal det arrangeres brasiliansk opplegg 
i byen med tilholdssted på Stortorget. 
 
 

 
 
 

Tre nye mesterskap 

har fått arrangører 
 
Norges Friidrettsforbund har nå fått på plass tre 

av de mesterskapene som ikke ble tildelt i 
hovedrunden. Det gjelder NM i maraton 2017, 

NM stafetter i 2018 og NM terrengultra i 2018. 

  

NM i maraton 2017 har ikke vært tildelt tidligere. Dette 
mesterskapet legges til Risør 1. oktober 2017 og blir en 

del av Risør Konvoi Maraton og Risør Festuke. Arrangør 
er Idun’s IL. 

 

NM stafetter i 2018 er tildelt Nesodden IF. 
 

NM terrengultra i 2018 er tildelt IL Varden Meråker. 

 

Vi trenger flere til å hjelpe til 
på Birkebeinerløpet 10. juni 

 
 

10. juni arrangeres Birkebeinerløpet og Lillehammer IF har ansvaret for matstasjon i mål. Vi trenger 
seks personer som kan være med å rigge til noen timer fredag 9. juni om ettermiddagen og under 

selve arrangementet 10. juni trenger vi 19 personer fra 09-15.00 og 18 personer fra 15-19.00. Klarer 
vi å skaffe dette antallet vil Lillehammer IF tjene vel 20.000 på denne dugnaden. Må vi ut på 

«markedet» for å få hjelp, reduseres inntektene våre. Vi får kr. 90,- pr. time pr. person. Vi har fått en 
del som har meldt seg, men vi trenger mange flere. Så derfor meld deg for vår mann som koordinerer 

dette arrangementet, Erik Skjellerud på erik.skjellerud@strandtorget.no.  
 

mailto:erik.skjellerud@strandtorget.no
http://birken.no/no/Nyhetsartikler/Nyheter-HalvBirken-lop/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEIDEKKELEKENE 2017 
Lillehammer IF, FIK Orion og Moelven IL ønsker i samarbeid med Veidekke Entreprenør AS 
velkommen til de 40. Veidekkeleker. Dette er selvsagt en stor begivenhet, men det er ikke 
nok med det. Vi kan stille med et helt nytt dekke som ble lagt i mai/juni. Vi er spente 
hvordan dette vil slå ut for de aktive som vi mener skal få mye bedre forhold enn i de siste 
årene. Velkommen til Stampesletta og Lillehammer og til fire flotte friidrettsdager fra den 22. 
– 25. juni. 
 
STEVNESTART 
Torsdag:  22. juni  kl. 17.00 
Fredag:  23. juni kl. 16.00 (Stav  fra kl. 15.00) 
Lørdag:  24. juni kl. 10.00 
Søndag:   25. juni kl. 10.00 
 

ØVELSESUTVALG 
Torsdag: 
J10 Kule   G10 Liten ball 
J11-12 200m-kule   G11-12 200m-spyd 
J13-14 200m-1500m  G13-14 200m-1500m 
J15-19 1500m   G15-19 1500m 
KS 1500m-tresteg  MS 1500m-tresteg 
 
Det er  tid avgjørende på 200m – altså ikke forsøk og finale. 
 
Fredag: 
J10 Liten ball   G10-11 Kule 
J11 Spyd   G12 60mHK 
J12 60mHK-spyd  G13 80mHK-spyd 
J13-14 60mHK-kule-diskos  G14 80mHK 
J15 80mHK-200m-diskos  G15 200m 
J16 60mhk-200m-stav- diskos G16-17 200m-stav 
J17 200m-stav   G18-19 200m-stav-lengde 
J18-KS  200m-lengde-stav  MS 200m-stav-lengde 
Det er tid avgjørende på 200m og korthekk – altså ikke forsøk og finale. 
 
Lørdag: 
J10-12 60m-høyde   G10-12 60m-høyde 
J13-14 60m-lengde-stav-spyd  G13-14 60m-kule-stav-høyde 
J15 400m-lengde-høyde-stav G15-16 100mhk-400m-lengde-spyd-diskos 
J16 400m-lengde-høyde  G17 110mhk-400m-lengde-spyd 
J17 100mhk-400m-lengde-diskos G18/19 110mhk-400m-spyd 
J18/19 100mhk-400m-kule-diskos MS 110mhk-400m-3000m-spyd-kule 
J10-12 4x60m stafett  G10-12 4x60m stafett 
J13-14 4x60m stafett  G13-14 4x60m stafett 
J15-16 4x100m stafett  G15-16 4x100m stafett 
J17-19 4x100m stafett  G17-19 4x100m stafett 
KS 4x100m stafett  MS 4x100m stafett 
Det er tid avgjørende på korthekk og 400m og popover – altså ikke forsøk og finale. 
 
Søndag: 
J10-12 600m-lengde  G10-11 600m-lengde 
J13 100m-600m-høyde  G12 600m-lengde-kule 
J14 100m-800m-høyde  G13 100m-600m-lengde-diskos 
J15-16 100m-800m-kule-spyd  G14 100m-800m-lengde-spyd-diskos 
J17 100m-800m-kule-spyd-høyde G15-16 100m-800m-kule-høyde 
J18-KS 100m-800m-høyde-spyd G17-19 100m-800m-kule-diskos-høyde 
    MS 100m-800m-høyde-diskos 
 
Vi kjører kun A- og B-finaler med de 8 beste tidene uansett plassering i heatet og deretter de 
8 nest beste, hvis deltakelsen tilsier at det skal være B-finale. Oppropslister tas ned 60 
minutter før øvelsesstart. Det er avkryssing i alle øvelser på stevnekontoret. Pass på at du  
skriver opp bestetid på øvelser som skal seedes. 
 

PÅMELDING 
Du oppfordres til å benytte online-påmelding  innen 10. juni 2016. 
Må du bruke e-post  benytt: paamelding@andro.no. 

 

 

 

 

STARTKONTINGENT 
Startkontingenten er kr. 100,- pr. øvelse for alle 
deltakerne og kr. 400,- for stafettlag. 
Etteranmelding kan godtas hvis det er plass i heatet. 
Pris pr. øvelse for etteranmelding etter 10. juni er  det 
kr. 200,- pr. øvelse. 
 
Startkontingenten sendes til: 
VEIDEKKELEKENE 2017 
Postboks 345 
2602 Lillehammer 
 
Kontonummeret er:  2000 65 62001 
 

TIDSSKJEMAET 
Tidsskjemaet legges ut på hjemmesiden: 
http://veidekkelekene.lillehammer-if.no ca. en uke før 
stevnestart 
 

PREMIERING 
Alle deltakerne får en deltakerpremie. Ellers er det 
medalje til de tre beste i hverklasse/øvelse fra 11 år 
og oppover. 
10-åringene får alle medalje i alle øvelser. 
 

OVERNATTING 
Overnattingsløsninger finner du på hjemmesiden 
vår. 
 

RESULTATSERVICE 
Resultatene legges ut på nettet etter hvert som 
øvelsen er ferdig. Etter hver dag blir resultatene lagt 
ut på Andro.no. 
 

HOVEDSPONSOR 
Veidekke Entreprenør AS har vært hovedsponsor for 

stevnet nå i 11 år.  Lillehammer IF, FIK Orion og 

Moelven IL retter en stor takk til Veidekke for den 

store økonomiske støtten vi får og for all hjelp for 

øvrig. 

 

 

 

 

http://veidekkelekene.lillehammer-if.no/


Oslo Sportslager Tyrvinglekene 16.-18. juni 
Det 68. Oslo Sportslager Tyrvinglekene blir arrangert på Nadderud stadion 16. til 18. juni, i tradisjon tro dagene etter 

Bislett Games. 

Påmelding 

Påmeldingsfristen for Oslo Sportslager Tyrvinglekene er 6. juni. Startavgift er 110 kr pr. individuelle start og kr 400 pr. 

stafettlag. Tyrvings kontonummer: 9235.17.25747. Påmelding via minidrett.no eller sportsadmin.no. 

Tyrving vil i forbindelse med Tyrvinglekene arrangere Norwegian Grand Prix lørdag 17. juni.  Egen innbydelse og 

påmelding i sportsadmin. Dette medfører at enkelte øvelser fra 18/19 og senior er tatt bort fra Tyrvinglek-programmet 

og overført til NGP 

FREDAG 16.06.  
J11 200m-lengde-kule G11 200m-lengde-kule 

J12 1500m-kule G12 1500m-kule 

J13 1500m-stav-diskos G13 1500m-diskos 

J14 200m-600m-lengde-stav-kule-diskos G14 200m-600m-kule-lengde-diskos 

J15 2000m-300mhk-lengde-stav-diskos G15 2000m-300mhk-lengde-spyd-diskos 

J16 300mhk-3000m-lengde-stav-diskos G16 300mhk-3000m-lengde-spyd-diskos 

J17 200m-3000m-300mhk-høyde-stav-kule-diskos G17 200m-3000m-300mhk-høyde-spyd-diskos 

J18/19 200m-3000m-400mhk G18/19 200m-3000m-høyde-diskos 

KS 200m-3000m MS 200m-3000m-høyde 

LØRDAG 17.06.  
  J10 60m-lengde G10 60m-lengde 

J10-12 4x60m stafett G10-12 4x60m stafett 

J11 60m-høyde G11 60m-høyde 

J12 60m-600m-lengde G12 60m-600m-lengde 

J13 60m-600m-200mhk-lengde-kule-slegge G13 60m-200mhk-600m-lengde-stav-kule-slegge 

J13-14 4x60m stafett G13-14 4x60m stafett 

J14 60m-200mhk-høyde-slegge G14 60m-200mhk-stav-slegge 

J15 200m-800m-80mhk-tresteg-spyd G15 200m-800m-100mhk-tresteg-stav-slegge 

J16 200m-800m-80mhk-tresteg-spyd G16 200m-800m-100mhk-tresteg-stav-slegge 

J17 400m-100mhk-tresteg-spyd G17 400m-110mhk-tresteg-stav-slegge 

J18/19 400m-100mhk-lengde-kule-spyd G18/19 400m-110mhk-lengde-slegge-spyd 

KS 400m-100mhk-lengde-kule-spyd MS 400m 

SØNDAG 18.06.  
  J10 600m-ball-kule G10 600m-ball-kule 

J11 60mhk-600m-1000m kappgang-ball G11 60mhk-600m-1000m kappgang-ball 

J12 200m-60mhk-1000m kappgang-høyde-ball G12 200m-60mhk-1000m kappgang-høyde-ball 

J13 60mhk-200m-1000m kappgang-høyde-tresteg-spyd G13 60mhk-200m-1000m kappgang-høyde-tresteg-spyd 

J14 60mhk-1500m-1000m kappgang-tresteg-spyd G14 80mhk-1500m-1000m kappgang-høyde-tresteg-spyd 

J15 100m-høyde-kule-slegge G15 100m-høyde-kule 

J16 100m-høyde-kule-slegge G16 100m-høyde-kule 

J17 100m-800m-lengde-slegge G17 100m-800m-lengde-kule 

J18/19 100m-800m-tresteg G18/19 100m-800m-tresteg-kule 

KS 100m-800m MS 100m-800m-tresteg-kule 

 

Husk påmeldingsfristen. Hvis du er for sen vil det koste 200 kroner pr. øvelse og dette er dyre penger foreningen. Så 

meld deg til adkg@online.no, Arild Kjæreng innen den 5. juni for felles påmelding. Det er  allerede noen som har meldt 

seg på og det er greit. Siden vi ikke har fått benyttet friidrettsstadion på Stampa er det viktig at man får deltatt  andre 

steder.  
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175 påmeldt til Veidekkelekene
pr. 29. mai – 500 starter til nå 
Stevnet avvikles for 40. gang 

Fristen for å melde seg på Veidekkelekene er satt til 10. 

juni og pr. 26. mai er det 150 som har meldt seg på med 

450 starter. Vi tror det er ganske bra påmelding så tidlig. 

Det er 40. gang dette stevnet avvikles og det har hatt 

mange navn opp gjennom årene. Først het det Gud-

brandsdalslekene, deretter ble det Østlandslekene, K-

banklekene, Oppland Energilekene, G-sportlekene og nå 

heter stevnet altså Veidekkelekene. Under ser vi 

medaljene som skal deles ut til deltakerne. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er Hamar Media (nytt navn) som leverer medaljene 

(tidligere Willy Berg – se annonsen over) De har vært vår 

leverandør på premier de siste årene og de anbefales på 

det varmeste. De holder til nord i Lillehammer like ved 

GKrør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sterk 100m av både Tormod og Michael 
under Romerikslekene:  10,69 og 10,70 
Også jentene våre løp sterkt på 100m og 200m 

LIF-erne hevdet seg meget bra 

under årets Romeriksleker siste 

helgen i mai. Tormod Hjortnæs 

Larsen har åpnet sesongen 

meget bra og i finalen på 100m 

løp han inn til 10,69 med litt for 

mye medvind. Michael 

Rosenborg fulgte fint opp med 

10,70 i samme heat. Tormod løp 

også en meget bra 200m med 

22,11 og det med godkjent vind, 

mens Michael løp inn til 22,58, 

men da var vinden litt for sterkt. 

Michael var med andre ord litt 

uheldig med vinden denne 

helgen. Imidlertid peker tidene på 

at noe er i gjære med tanke på 

sesongen. Det skal bli artig når 

også Håkon Morken kommer i 

konkurranse. Han er heldigvis 

frisk og da skal det bli spennende 

å se hva han har tapt på 

sykdommen. 

15- og 16 åringene våre på jente-

siden har vært flinke til å delta på 

stevner og også denne gang 

leverte de varene og satte nye 

personlige rekorder. 

Malin Furuhaug (15) løp en sterk 

200m og fikk ny pers med 27,01. 

Hun vil ganske sikkert se 26-tallet 

neste gang hun løper distansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun fikk 12,82 som beste 100m 

av henne på Romerike. 

16 år gamle Cathrine Trøen fulgte 

fint opp med 12,97 på 100m og ny 

pers på 200m med 26,97. 

For Eir Storrustløkken Nyfløt ble 

det en ny fin helg med 13,22 på 

100m og 27,24 på 200m, mens 

Maria Bøe Tesfamichael løp inn til 

årsbeste på 100m med 13,82 og 

hun fikk 28,85 på 200m. 

ANDREA GODT I GANG 

17 år gamle Andrea Leerbeck er 

kommet i bra slag i spyd, der hun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kastet 38,57 med 500gr. spyd. 

Målet for Andrea i år må være å 

kaste over 35 meter med 600 gr. 

spyd og dermed kvalifisere seg 

for junior-NM. Det er vi ganske 

sikker på at hun vil klare i løpet 

av sesongen. 

IRIS LØPER BRA 

12 år gamle Iris Tolland 

Brandhaug har nettopp avsluttet 

vintersesongen og er kommet 

godt i gang med konkurranser. 

For henne er nok å sette 

klubbrekord på 600m et av 

målene for sesongen og det tror 
 

 
Flotte sprintløp av Tormod i Romerikslekene. 

http://www.romerikslekene.com/config/pagetemplates/romerikslekene-2016/Romerikslekene2016.JPG?attredirects=0


vi hun klarer. I helgen ble det 

1,51,06 og andreplass. 

Klubbrekorden er på 1,48,32 og 

det er Therese Skyttermoen som 

har rekorden. 

Ellers er det mange som ikke har 

startet sesongen ennå. Dette  

 

skyldes nok i vesentlig grad at 

ikke vi har fått arrangere 

midtukestevnene på grunn av at 

banedekket rehabiliteres. 

Først skulle banen være ferdig 

høst, men så ble det utsatt til 

våren og fortsatt er man ikke  

 

ferdig, men man er heldivis 

kommet meget langt. Hvis banen 

blir ferdig rundt den 10. juni vil vi 

forsøke å arrangere et av 

midtukestevnene, slik at vi får 

testet banen før Veidekkelekene 

blir arrangert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


