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Sponsorarbeidet er nå i full gang 
Spennende om vi kommer i mål 

 

 Nå er vi i full sving med å skaffe sponsorer til foreningens 

arbeid og vi er kommet godt i gang. Men det er mye som gjenstår før vi 
kan si oss fornøyd. Svært viktig var selvsagt å få på plass Veidekke-
lekene med Veidekke som hovedsponsor. Vi har fått ja for tre nye år og 
det betyr at vi vil få bra resultater i årene som kommer også. Hamar 
Media, Birkebeineren Hotell & Apartments og Strandtorget er på plass. 
Men det er klart at det er hovedsponsor som vi nå først og fremst må 
konsentrere oss om. Hovedsponsor bør på plass før 1. desember. Men 
er det noen som kjenner noen som kunne tenke seg å være en 
samarbeidspartner, så gi beskjed til styret. Vi er i full sving med utstyrs-
leverandør også og det vil bli noe nytt. Klesleverandøren blir neppe 
valgt igjen. Her kan det fort komme en skikkelig overraskelse. 
 

 Trenere for vinteren og sommeren ser ut til å være på plass. 

Svært gledelig er det at Reinhard Kuhs har stilt seg til disposisjon igjen 
og Svein Johnsen vil være mer med i treningen av sprinterne, hvor 
Morten Trøen og David Tesfamichael fortsetter. Kolbjørn Høgåsen vil 
også i vinter hjelpe høydehopperne. Der har vi to fine talenter i Karen 
Høystad og Hallgeir Høgåsen. 
 

 Men vi har flere store oppgaver foran oss. I februar, hvor 

årsmøtet skal avvikles må vi få på plass et fullt styre med sportslig leder 
og økonomisk leder, samt kasserer. Vi hadde som intensjon å benytte 
oss av et regnskapsbyrå til å hjelpe oss med kassererbiten, men på 
grunn av at vi ikke klarte å skaffe ny hovedsponsor og de tre første 
stevnene måtte avlyses gjorde at vi mistet inntekter på fra 80-100.000 
kroner og dermed måtte vi kjøre meget stramt i en ganske lang periode. 
 

 Førstesidebildet viser Andrea 

Leerbeck, vår dyktige spydkaster på TV-
opptak på Lalm sammen med vår 
olympiske mester, Trine Hattestad. Det 
tipper vi er svært så inspirerende for 
Andrea som har hatt en meget fin 
utvikling denne sesongen. Det er Ragnar 
Danielsen som trener Andrea og vi tror 
ganske sikkert at hun vil kvalifisere seg 
for hoved-NM neste sesong. Det er bra.
  

  
 
   Arild Kjæreng 
   Redaktør 
   LIF-avisa 
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Ca. 150 jenter og gutter deltok 
i årets GD-leker på Stampa 

Hamar IL, Gausdal FIK og LIF stilte med flest utøvere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ganger er GD-lekene nå 

arrangert og stevnet har 

nå stabilisert seg på 150 

deltakere. I år hadde vi 

ganske bra værforhold. 

Det var stort sett 

oppholdsvær og nesten 

vindstille. Det var heller 

ikke for kaldt, selv om 12-

13 grader ikke er det mest 

ideelle. Vi har altså 

avviklet dette stevnet 30 

ganger nå og det startet 

med et stevne som var  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myntet på 11 og 12-

åringer, men etter hvert er 

det blitt et helt vanlig 

stevne for alle. Det startet 

som Døla-lekene, da Døla 

Fabrikker var 

hovedsponsor, men da det 

var slutt tok GD over og 

har vært hovedsponsor de 

20 siste årene. Totalt var 

det 378 starter i løpet av 

de to dagene. 

I år var det nesten 150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deltakere og nesten 350 

starter, så stevnet har 

virkelig sin misjon. Det virker 

slik nå og det er jo hyggelig. 

Ellers er at det de yngste 

som dominerer deltakelsen 

igjen. Ellers brukes stevnet 

til å få resultater til serien. 

Hva gjør vi så videre. Fort-

setter vi i samme spor eller 

kan det være muligheter for 

å gjøre noen endringer. 

 



For Lillehammer IF’s del var 

det mange som stilte for 

første gang på et friidretts-

stevne og det er helt klart at 

nå er vi i ferd med å få opp 

igjen rekrutteringen ganske 

kraftig. Det virker som om 

friidrett er moro igjen og vi 

hadde faktisk flere som var 

med på friidrettsuka vår som 

nå var med i GD-lekene. 

De tre største klubbene som 

var med i GD-lekene i år var 

Hamar IL, Gausdal FIK og 

Lillehammer IF. Det er 

tydelig at det å få en 

skikkelig bane gjør at 

rekrutteringen tar seg opp 

ganske kraftig. Alle de tre 

klubbene har fine baner. 

Funksjonærmessig var vi 

dessverre en del i minus. 

Dette gjør at stevnet kan bli 

stressende for de som er 

med og hjelper til. Det var 

dessverre flere som ikke 

kom og ikke ga beskjed på 

forhånd. Det er de som 

skaper mest problemer eller 

utfordringer for de som 

møter fram  og gjør en flott 

jobb. 

Men til den store staben av 

hjelpere som vi har benyttet 

oss av og som har sørget for 

at stevnene våre er 

hyggelige og attraktive å 

være med på: TUSEN TAKK 

FOR JOBBEN DERE GJØR 

ALLE SAMMEN! 

 

Hyggelig var det at vi hadde 

med deltakere fra Fana i 

Bergen, Sem IF og 

Tønsberg FIK fra Tønsberg 

og Jotun IL fra Vestlandet. 

Vi kan nok ikke regne med 

at folk reiser veldig langt for 

å delta i GD-lekene, men jeg 

hadde nok et håp om flere 

klubber fra Hedmark og 

Oppland. 

 

Tinus Luc Koblar løp en meget 
flott 600m under GD-lekene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanskje kunne vi gjøre noen 

endringer som å lage to 

stevner på samme helg. Vi 

lar for eksempel lørdagen 

være GD-lekene og så lager 

vi et nytt stevne på søndag 

med nytt navn og ny 

sponsor.  Vi kunne da utvide 

begge stevnene til å vare for 

eksempel 3-4 timer hver dag 

og vi kunne konsentrere oss 

om de mest populære 

øvelsene begge dager.  

Dette er noe vi bør ta stilling 

til i styret i foreningen. 

Kanskje er det andre ideer 

som også kan komme fram. 

Noen endringer bør vi få til 

etter 30 år med samme 

opplegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillehammer IF fikk pr. de 
første 8 månedene nesten 
7.000 kroner fra Grasrot-
andelen til Norsk tipping. Vi 
har dermed startet på en ny 
fire måneders periode og pr. 
13. oktober er vi kommet opp i 
kr. 1254,-. Vi er nå 41 
personer som er med og bidrar 
til Grasrotpenger til LIF.   
 

 



Herrene vinner trolig 3. divisjon, 
mens damene holder seg i 2. div. 
 

Av Arild Kjæreng 

Etter en omfattende fokusering 
på serien, har herrelaget vårt i 3. 
divisjon svingt seg opp og ser ut 
til å kunne vinne 3. divisjon for 
herrer og da er vi tilbake der vi 
bør være, nemlig i 2. divisjon. 
Damene lå litt kritisk an, men nå 
ser det ut til at de klarer seg fint 
i 2.divisjon. Herrene mangler et 
resultat nå, en 400m, mens 
damene mangler to øvelser, en 
400m og en 100m hekk. 

Herrelagets foreløpige resultat 
er 14.085 og med det resultatet 
er de nr. 1 på tabellen foran  
Ranheim.. 

 
Michael Rosenberg skaffer også 

mange poeng til serien. 
 
Slik er de 20 beste herrelagene: 
 
Lillehammer IF    14085  20/9 
Ranheim IL    13515  20/10 
Strindheim IL    13451  20/7 
Ås IL     12951  20/7  
Halden IL    12827  20/8 
Bækkelaget    12422  20/8 
Kristiansand    12303  20/10 
Laksevåg    11863  20/10 
Moelven    11640  16/9 
Skjalg lag 2    11552  20/11 

Sømna     11542  20/9 
Tingvoll    11535  20/8 
Askim     11355  18/4 
Sandnes 2 lag    11290  20/11 
Gular 2 lag    11274  17/10 
Gneist 2 lag    11223  19/9 
BUL Tromsø    11087  20/13 
Norna Salhus 2    11075  19/10 
BUL 2 lag    10965  18/14 
Modum    10939  20/11 
 
Her ser du de lagene som er 
med i 2. divisjon for damer: 
 
Bækkelaget 16988 25/14 
Tyrving 2. lag 16468 25/13 
Haugesund 16355 25/13 
Fredrikstad 15951 25/15 
Lillehammer 15264 25/12 
Steinkjer 15215 23/8 
Nittedal 14992 25/16 
FRI  14691 24/11 
Ski  14545 25/11 
Laksevåg 14531 25/10 
Ålesund 14507 25/8 
Tjalve 2. lag 14305 22/12 
Kristiansand 13645 23/12 
Gloppen   7495 11/6  
 

 
Hanne Mjøen Maridal har nest 
beste resultat av damene våre. 
 
I og med at vi har fått de to siste 
resultatene nå har vi avansert til 

en 5. plass på tabellen og 
dermed klarer vi oss fint. Det ser 
ut til at vi kan havne på en 
femte/sjetteplass, slik som vi 
gjorde i fjor og det er jo meget 
bra. Jeg vil nok påstå at vi har 
ingen ting i 1. divisjon å gjøre, til 
det har vi for dårlig med 
tekniske øvelser. 
 
Det ble vedtatt på 
forbundstinget i vår at 
innendørsresultater også skal 
være med å telle Imidlertid vil 
dette neppe være klart før fra 
neste år eller 2019. Det vil 
avgjort være en stor fordel for 
lagene. Da har de mere å spille 
på. 
 
Slik det ser ut nå er det Michael 
Rosenberg som skaffer mest poeng av 
herrene 3034 poeng på fire øvelser, 
mens Marte Flatlien har også fire 
øvelser og poengsummen 2664. 

 

 
Marte Flatlien har skaffet flest 
poeng av damene. Dessverre så har 
Marte flyttet til Oslo og vil fra neste 
år representere IK Tjalve. 
Vi ønsker Marte alt mulig godt og 
håper hun får den framgangen som 
hun har ambisjoner om. Ei flott 
friidrettsjente som vi aller helst ville 
hatt i klubben, men… 



Endringer i Holmenkollstafetten, 
men vi beholder plassene våre 

Fra 2019 skal det være 18 norske lag i eliteklassene 
 
Fra arrangøren av Holmen-
kollstafetten har vi fått 
melding om at det blir noen 
endringer i eliteklassene 
neste år. I herrenes elite-
klasse rykker lag fra nummer 
18-23 ned fra eliten, mens 
det for damenes side blir 
nummer 17-20 som rykker 
ned. 
 
Det vil si at for herrenes del 
rykker BUL, Jølster, Tyrving, 
Rindal, Modum og 
Stavanger FIK ned, mens 
Mosvik IL rykker opp.  Dette 
betyr at i neste års stafett er 
det ett lag som rykker ned og 
ett som rykker opp. Dermed 
betyr det at vi må være blant 
de 16 beste lagene neste år 
for å holde oss i eliten. I år 
ble vi nummer 15. 
 
I dameklassen rykker altså 
de fire siste lagene ned og 
det er Ås, GTI, Brandbu, Lyn 
og Skjalg. Opp rykker 
Varegg og Team Asker 
Babes. Neste år beholder 16 
lag plassen, og man jobber 
nå mot at fra 2019 så skal 
det være 18 norske lag i 
eliteklassene. 
 
Og fra neste år blir det slik at 
hvis elitelag ikke har meldt 
seg på innen fredag 27. april 
2018 vil de ikke få starte i 
eliten og etter den datoen vil 
lag som rykker ned beholde 
plassen. 
 
Det betyr at vi da må ha  et 
klart mål for begge våre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elitelag at de skal være blant 
de 16 norske lagene neste 
år. Da beholder vi  plassen 
videre i eliteklassene. 
 
Hvis vi ser på årets 
resultater så ble vi nummer 
ni i dame-klassen med 64,33 
og Steinkjer som var 
nummer 16 hadde 68,16. Vi  
har derfor god margin til det. 
Jeg har imidlertid troen på at 
vi skal kunne løpe enda 
bedre neste år selv om 
Marte Flatlien ikke blir med. 
Hvis vi klarer å samle alle 
gode utøvere på 
Lillehammer er jeg sikker på 
at vi skal kunne løpe godt 
ned på 63-tallet og da holder 
vi oss blant de 8-10 beste. 
 
Ren-Eng løp på 63,13 og ble 
beste lag fra Oppland/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hedmark. Kanskje kunne et 
mål om å være best i 
Innlandet passe. 
 
I herreklassen løp laget vårt 
på 54,42 etter mange forfall i 
dagene før stafetten skulle 
avvikles. Dette gjorde at 55 
år gamle Rex Hinchliffe 
måtte trø til og løpe 
sisteetappen for LIF. Jeg har 
derfor stor tro på at vi skal 
klare å hevde oss enda 
bedre neste år om vi klarer å 
unngå alt for mange forfall. 
 
Allerede nå bør styret peke 
ut oppmenn for de to lagene, 
slik at man meget tidlig kan 
begynne å finne utøvere 
som vil være med på 
stafetten. 
 

OG HUSK AT VI MÅ MELDE PÅ 
LAGENE FØR 27. APRIL  I 2018. 

 

 
Damelaget vårt hevdet seg med en niendeplass i  årets  stafett og kanskje 
er det mulig å plassere seg enda bedre neste år. 



Hanne Mjøen Maridal kom 
på 2. plass i Oslo Bratteste 
 
Hanne Mjøen Maridal, Lillehammer IF sikret seg 
en andreplass totalt i motbakkeløpet, Oslo 
Bratteste. Dette løpet er 2,7 km langt og det er 
en høydeforskjell fra bunn til topp på 407 meter. 
Hanne løp på 18,28 og ble bare slått av en tysk 
jente, Lucia Phillip som løp så fort som 17,16. 
 
Hanne vant klasse 20-22 og der var hun nesten 
seks minutter foran jenta på andreplass, Andrea 
Blikstad fra Oslo. 
 
Løpet ble avviklet i traseen til slalåmkjørerne i 
Wyllerløypa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesterskapene neste 
år har følgende fra 
LIF kvalifisert til nå 

Neste års mesterskap skal gå på følgende steder: 
Hoved-NM i Byrkjelo, NM junior på Nadderud og 
UM skal avvikles i Overhalla. For øvrig et UM 
hvor LIF sikret seg tre gull og en sølv. Gullene gikk 
til Therese Grimstad (2) og Elin Marie Rødum. 
Men først ser vi på hvem som er klare for hoved-
NM i Byrkjelo: 
 
Håkon Morken, Michael Rosenberg, Tormod 
Hjortnæs Larsen, Karen Høystad, Hanne Mjøen 
Maridal. 
Vi har  flere utøvere som vi regner med kan klare 
å kvalifisere seg, nemlig Ania Zielinkiewicz, Gishe 
Abdi Wako. Simen Næss Berge er ett minutt bak 
kvalifiseringsgrensen på 5.000m, men kanskje er 
10.000m lettere. Arne Mjelde Sæther må også 
kvalifisere seg nå etter en sesong med mye 
skader. 12,75 er kvalifiseringskravet for 100m og 
26,10. Vi er sikre på at Malin Furuhaug, Cathrine 
Trøen, Andrea Leerbeck og Mathilde Brenden 
Skjellerud vil klare kravet Derfor kan det fort bli 
10-12 utøvere til hoved-NM for Lillehammer. 
 
I junior-NM er Karen Høystad, Andrea Leerbeck, 
Malin Furuhaug, Cathrine Trøen, Mathilde 
Brenden Skjellerud og Hanne Mjøen Maridal er 
klare. Her bør vi få med noen flere. Eir S. Nyfløt 
bør klare kravet. Hun var bare hundredeler fra 
kravet i år. Kanskje kan vi få med noen gutter 
også men d må de løfte seg betraktelig. Isak  
Skari Berger er en av dem som kan klare det på 
for eksempel 1500 eller 3000m. 
 
I UM er Malin Furuhaug, Eir Nyfløt, Cathrine 
Trøen, Mathilde Brenden  Skjellerud, Andrea 
Leerbeck, Hallgeir Høgåsen, Isak Skari Berger. 
Hvem kan klare kravet Anne Morken (ny) fra 
Ringebu og Fåvang, Maria Bøe Tesfamichael og 
Vinjar Berland. Vi tror fort det kan bli 10 utøvere 
her også som reiser til Overhalla i månedskiftet 
august/september. 
 
Men, det kan fort være enda flere som melder 
seg på. Plutselig skjer det noe med kroppen og 
man får stor framgang. Det har skjedd før. 

Gishe nære på å klare 
kravet  til  hoved-NM 

Gishe Abdi Wako var nære 
på å klare kravet til 10000m 
på hoved-NM under et 
stevne på Stampesletta 
5.oktober. Kravet er akkurat 
under 32,00.00 og Gishe løp 
inn til 32,07,69. Han løp den 
andre 5000 meteren på 
15,40 og det var sterkt. 
Hadde han  løp like fort 
første som andre del, ville 
han klart det uten 
problemer. Det var også litt 
kaldt på Stampa denne 
dagen. 

 
Nr. to på distansen ble Henning Mortensen fra 
Veldre Friidrett. Han fikk 35,36,82, mens Reinhard 
Kuhs ble nummer tre med 39,23,05. På  fjerdeplass 
blant gutta løp Gustav Mikkelsen på 39,23,09 og 
Lars Philip Olaussen fikk 39,26,78. Rex Hinchliffe 
hadde 40,41,07. 
 
Ida Gjermundshaug Pedersen, Veldre Friidrett løp 
distansen på gode 36,26,22. 
 
Stevnet kalte vi for «Stampamila» og kanskje bør vi 
ha en slik 10.000 inn på terminlista helt på tampen 

av sesongen. 

 



 
Har kamp mellom de mange unge jentene som deltok i årets GD-leker. 

 
 

To klasseseire til Lillehammer IF 
i det 2,8km lange Skeikampen Opp 

 
Det ble to fine klasseseire til Lillehammer IF under 
Skeikampen opp. Det 2,8km lange løpet samlet i alt 
205 aktive som kjempet seg de 340 løpemetrene 
opp på toppen av Skeikampen. Totalseieren for 
damer gikk til den tidligere topp langrennsløperen, 
Kristin Størmer Steira som brukte 16,54 og hun 
vant da selvsagt også sin egen klasse 30-39 år. 
 
Hanne Mjøen Maridal løp inn til totalt nummer to, 
men hun var over minuttet bak Kristin. Hanne fikk  
 

 
17,56, men Hanne vant klart klasse 17-21 nesten 
minuttet foran Tiril Udnes Weng. 
 
Den som kanskje imponerte mest var 12 år gamle 
Iris Tollan Brandhaug som ble nummer 11 totalt 
med tiden 20.23. Hun vant selvsagt klassen sin 11-
12 år med 47 sekunder til nummer to. 
 
Det var ingen LIF-ere på herresiden som deltok i 
løpet. 
 



NFIF har tatt ut utøvere på Team Tokyo og Team Berlin 
 

Toppidrettssjef Håvard Tjørhom har valgt å 

beholde de samme ti utøverne i Team Tokyo 

for 2018 som sist sesong. 

 

- Utøverne i Team Tokyo er de vi pr i dag ser på 

som våre største satsingsprofiler frem mot de 

neste Olympiske Leker. På veien dit har vi også 

verdensmesterskap og europamesterskap som 

viktige delmål, sier Tjørhom, som er fornøyd med 

NFIF-styret sin prioriterte satsing på toppidretten. 

 

- Vi er glade for at vi kan være med på å gi disse 

utøverne gode rammebetingelser i sin satsing. 

Uttaket er imidlertid ikke statisk og endelig med 

tanke på årene som kommer. Vi vil jo naturligvis 

vurdere kandidater hvert år fremover – også i kraft 

av hvilke økonomiske ressurser vi har, sier han. 

De ti som er tatt ut til Team Tokyo er i ikke-

prioritert rekkefølge (trener i parentes): 

 

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert 

Ingebrigtsen) 

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert 

Ingebrigtsen) 

Håvard Haukenes, Norna-Salhus IL (Stephan 

Plätzer) 

Karsten Warholm, Dimna IL (Leif Olav Alnes) 

Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus IL (Einar 

Kristian Tveitå) 

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar 

Isabelle Pedersen, IL BUL (Charles Ryan) 

Hedda Hynne, Strindheim IL (Erik Sakshaug) 

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve (Ståle Jan 

Frøynes) 

Amalie Iuel, IL Tyrving (Leif Olav Alnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Berlin er en utøvergruppe på nivå under 

elitegruppen Team Tokyo. 
10.10.2017 morten.olsen@friidrett.no  

- Selv om det til nå ikke har vært satt av 

økonomiske midler til denne gruppen er dette noe 

vi håper å få realisert i 2018. Støtte til disse 

utøverne vil skje gjennom det etablerte miljøet 

utøveren har i klubb, sier Toppidrettssjef Håvard 

Tjørhom, som også har spisset denne gruppen 

sammenlignet med 2017. 

 

- De som er tatt ut i denne gruppen vil få mulighet 

til å kvalifisere seg inn i «Team Tokyo» etter gode 

resultater i Berlin-EM 2018. 

 
De ni som er tatt ut til Team Berlin er i ikke-
prioritert rekkefølge (trener i parentes).  
 

Nadia Akpana Assa, IL i BUL (Frank Brissach) 

Eirik G. Dolve, Fana IL (Bjørn Åge Herdlevær) 

Sigrid Borge, Osterøy IL  (Helga Reigstad) 

Martin Roe, IL Fri (Ingunn Gatland Jacobsen) 

Ingar Kiplesund, Trondheim Friidrett (USA) 

(Frank Brissach)  

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL  (Gjert 

Ingebrigtsen) 

Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL (USA) 

(Don Babbit) 

Marcus Thomsen, IK Tjalve, (Vesteinn 

Hafsteinsson) 

Jonathan Quarcoo, FIK Orion (Mette Karin 

Ninive) 

Utøverne er linket til NFIF sin elektroniske 

statistikk. Denne inneholder sesongene fra og med 

2011 så resultater før det er ikke inkludert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.friidrett.no/link/af534b6cf34c4782b0471401fa5cd621.aspx
https://www.friidrett.no/link/3bfcb4cba5324d8cb547040e4f02ebb9.aspx
https://www.friidrett.no/link/b269d4d990a841b98ccc0430b5760d92.aspx
https://www.friidrett.no/link/d3ef18ab2cc44cb58575b14c4c748ede.aspx
https://www.friidrett.no/link/14624a236d864a8baed0de4dea6b1ab2.aspx
https://www.friidrett.no/link/6a8ad8063f3043a188e649a3064d301d.aspx
https://www.friidrett.no/link/6600632a7cfc4433909c5c417b0576cf.aspx
https://www.friidrett.no/link/275fa9b1ba36418ab1271c5ae32165f4.aspx
https://www.friidrett.no/link/84957568276d40848cac4e768ec1d3c2.aspx
https://www.friidrett.no/link/32ce90738bb948ec9f13a91a6298bcd9.aspx
http://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverStatistikk.php?listtype=All&outdoor=Y&showseason=0&showevent=0&showathlete=896
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Det arbeides intenst  
med å finne en ny  
hovedsponsor for LIF 
 
Det jobbes nå intenst for å sikre økonomien til 
Lillehammer IF for 2018. Man er kommet meget 
godt i gang og mange av sponsorene er kommet 
på plass. Det er veldig gledelig og man er i dialog  
med en hovedsponsor, slik at vi har forhåpninger 
om være i mål før 1. desember med hoved-
sponsor. 
 
Som sagt er mange på samarbeidspartenere på 
plass. For Veidekkelekene er hovedsponsor på 
plass for tre nye år. Det samme gjelder Birke-
beieneren Hotell og Apartments, Ikomm, Hamar 
Media og vi har stor tro på at Intersport også vil 
fornye avtalen med Veidekkelekene. 
 

 
 
Av stevnesponsorene er Birkebeineren Hotel og 
Apartments på plass, det samme gjelder Strand-
torget, Veidekkelekene, Veidekkestevnet. Det 
som gjenstår er her er GKrør, Gausdal Land, GD 
og et nytt stevne, «Stampamila» som vi har tenkt 
å arrangere helt i begynnelsen av oktober. 
Stampamila arrangerte vi første gang i år med 7 
deltakere. Neste år skal vi få det inn på 
terminlista og forsøke å få opp deltakelsen 
skikkelig. 
 
Det er flere aktuelle sponsorer for både klubben 
og stevnesponsorer som vi er i kontakt med, så vi 
håper at vi snart vil være klar med navn og 
datoer for neste sesong. 
 
Babybanden er en ny sponsor for LIF. Vi har hatt 
den i 2017 og har videre avtale i både 2018 og 
2019. Babybanden har alt til babyen og du 
handler på nett. 
 

 

Ungdomscupens 3. del 
avvikles i Stangehallen 
lørdag den 28. oktober 
 
Lørdag 28. oktober arrangeres 3. og siste del av 
årets Ungdomscup. Som vanlig avvikles denne i 
Stangehallen. Påmeldingsfristen er satt til 21. 
oktober og øvelsesutvalget er som følger: 
 
Jenter 11-14 år:    60m-200m-600m-lengde-kule 
        4x200m stafett 
Jenter 15-19 år:    60m-200m-600m-lengde-kule 
        4x200m stafett 
Kvinner senior:     60m-200m-600m-lengde-kule 
        4x200m stafett 
Gutter 11-14 år:   60m-200m-600m-høyde-kule 
        4x200m stafett 
Gutter 15-19 år:   60m-200m-600m-høyde-kule 
        4x200m stafett 
Menn senior:       60m-200m-600m-høyde-kule 
        4x200m stafett 
 
Dette er et fint stevne som en liten forsmak på 
kommende innesesong. Passer veldig bra for våre 
mange i den yngste gruppen. 
 
Husk påmeldingsfristen! Den kan du sende til 
adkg@online.no.  
 
Det er FIK Orion som er arrangør av stevnet. 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------- 
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Fortjenestemedaljen utdelt 
til Tormod Hjortnæs Larsen 
 
På årsmøtet i februar i år ble det gjort kjent at 
Tormod Hjortnæs Larsen ble tildelt foreningens 
fortjenestemedalje. Under en samling for LIF’s 
sprintere lørdag 14. oktober ble medaljen utdelt til 
Tormod. 
 
I tiden han har representert Lillehammer IF har han 
skaffet foreningen og seg selv følgende medaljer: 
 
Utendørs 
På 100m:  2 sølv 
På 200m:  2 sølv og 1 bronse 
På 400m:  2 sølv 
 
Innendørs 
På 60m: 2 gull – 2 sølv – 2 bronse 
På 200m: 2 gull – 2 sølv 
 
Stafett 
4x100m: 1 gull 
4x400m: 1 bronse 
1000m:  2 gull – 1 sølv – 2 bronse 
 
Det betyr at Tormod har sikret Lillehammer IF og seg 
selv 24 medaljer. Imponerende! Det er nok ikke mange 
LIF-ere opp gjennom tiden som har flere medaljer i 
hoved-NM og stafett-NM enn Tormod. En meget fortjent 
medalje ble tildelt han. 

Siste stevne dette året 
ble avviklet på Stampa 
 
Lillehammer IF er med i Norges Friidrettsforbunds 
serier og det siste stevnet for å få poeng for LIF ble 
avviklet på Stampesletta lørdag 14. oktober. Øvelsene 
var 100m hekk for damer og 400m for både damer  og 
herrer. Dermed klarte LIF å fylle alle øvelser i serien 
dette året.   
 
På 100m hekk løp Cathrine Trøen på 20,00 med +0,9 i 
vind, mens Karen Høystad løp på 70,96 på 400m foran 
Malin Furuhaug som løp inn til 74,94. På herresiden løp 
Tormod Hjortnæs Larsen på 51,31 og Håkon Morken 
fikk 52,31. 
 
Dermed fikk herrene 14085 poeng og leder dermed 3. 
divisjon. Mye tyder på at de kan vinne 3. divisjon og 
rykker dermed opp i 2. divisjon igjen. De fire beste 
lagene i 3. digvisjon rykker opp i 2. divisjon. 
 
Damelaget fikk 15264 og vil helt sikkert holde seg i 2. 
divisjon med det resultatet. Da er det bare å vente å se 
hva resultatet blir til slutt. 
 

 

Sprinterne var samlet 
på Stampesletta 14/10 

 
LIF-sprinterne var samlet på Stampesletta, hvor Svein 
Johnsen og Morten Trøen gikk gjennom opplegget for 
neste sesong. Samtidig var det trening og stevne, slik 
at det ble en fin økt for sprinterne hvor følgende møtte: 
Tormod Hjortnæs Larsen, Håkon Morken, Michael 
Rosenberg, Sondre Mulongo Nystrøm, Malin Furuhaug, 
Mathilde Brenden Skjellerud, Karen Høystad, Maria 
Bøe Tesfamichael, Eir S. Nyfløt, Cathrine Trøen, Ingrid 
Bjørklund, Marthe Ringom, Marit Aarvaag Storaker og 
Oda Utsi Onstad. 
 
-En stor tropp som kan bli enda større og vi tar gjerne i 
mot flere, sier Svein Johnsen. -Nå er ikke Marit 
Storaker og Oda medlemmer av LIF, men er en fin 
tilvekst til miljøet vårt, sier Svein. 
 
Morsomt er det at Sondre Mulongo Nystrøm og Ingrid 
Bjørklund er tilbake i treningsmiljøet. Begge har vært 
flotte representanter for Lillehammer IF tidligere. Nå er 
de altså i trening igjen. 



 
 
 

 

 
 

Stor takk til våre 
mange hjelpere! 
  
En ny sesong er over i historien og vi vil igjen 
rette en stor takk til våre trofaste funksjonærer 
som hjelper oss med gjennomføringen av alle 
stevnene våre. Uten denne hjelpen ville vi ikke 
hatt stevner på Stampesletta. 
 
Det er en imponerende innsats som ligger bak og det 
er nettopp dette som politikerne skryter så veldig av 
når de snakker om norsk idrett eller annet kulturliv. 
 
Til venstre lar vi LIF-formannen representere alle 
våre hjelpere. Harald er jo en av våre mest trofaste 
funksjonærer som vi er helt avhengig av. Uten en 
dyktig starter ville stevnene ikke gått så knirkefritt. 
 
Som leder av foreningens arrangementskomite vil 
jeg takke for jobben alle har gjort sesongen 2017. 
Neste år må vi få samlet alle til en enkel 
gjennomgang av noen av reglene for avvikling av 
friidrettsstevner. Vi har en rekke nye foreldre som 
ganske sikkert hadde følt seg langt bedre på disse 
jobbene med litt mer informasjon. 
 
Takk for i år! 
Arild Kjæreng 
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