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måneden får vi opplyst fra kontoret til NFIF. Vi har søkt om å få arrangere NM stafetter
neste år for da er Lillehammer IF 100 år. Vi går derfor noen spennende uker i møte.
Med NM stafetter på plass er mye av 100 års markeringen på plass og det er selvsagt
viktig.

Michael Rosenberg legger opp. Det var den litt triste meldingen

vi fikk fra sprinteren vår. Nå er det slutt. NM innendørs i Bærum
Idrettspark var siste konkurranse for Michael i LIF-drakt. Vi retter
en stor takk til Michael for det han har betydd for Lillehammer IF.
Han har vært en flott representant både på og utenfor banen.Han
har oppnådd å ta flere medaljer for LIF og har vært en av Svein
Johnsens «disipler».
Vi håper at Michael fortsetter i friidrettsmiljøet enten som tillitsvalgt eller trener. Han
har mye kompetanse å gi til andre som ønsker å drive med friidrett.

Vi må virkelig si at vi har stor respekt for Harald Moen. På

årsmøtet 12. februar tok han igjen gjenvalg som leder i
foreningen og det betyr at han nå går på sitt 20 år som leder.
Det vil si at når vi om et år fyller 100 år, så har Harald vært
leder av foreningen 1/5 del av Lillehammer IF’s levetid. 30.
januar fylte han 72 år og selv om han har mye på agendaen
svikter han ikke klubben i sitt hjerte.

N

å nærmer det seg Birkebeinerrennet igjen og det betyr en
virkelig stor innsats fra Lillehammer IF’s side. I disse dager sender Erik Skjellerud ut
spørsmål om du kan være med å hjelpe til på matstasjon i mål. Dette er en av de
viktigste dugnadene vi har innen Birkensystemet, så derfor si ja til henvendelsen og
gjør en jobb for LIF. Vi kan tjene vel 40.000 på disse dagene i mars, og med
Birkebeinerløpet og Birkebeinerrittet kan vi fort nå oppi kr. 100.000. Men det forutsetter
at medlemmene slutter opp om jobben som skal gjøres.

T

re nye personer ble tildelt foreningens fortjenestemedalje på
årsmøtet. Det vil si at ingen av dem var til stede på møtet, slik at selve utdelingene må
vi ta senere. De tre er Anne Marie Pettersen, Einar Haugen og Liv Krokan Murud. Alle
tre har svært mange år som funksjonær ved stevnene våre og i tillegg har de vært
trenere eller tillitsvalgte. Vi gratulerer og takker for innsatsen så langt. At Mathilde
Brenden Skjellerud mottok tillitsvalgtestatuetten for 2017 var også naturlig. Hun har
virkelig gjort en stor jobb med Friidrettsskolen og Friidrettsuka.

I

og med at årsmøtet nå er over for i år vil det ikke ta lang tid før vi
sender ut krav om innbetaling av medlemskontingent. Vi håper at medlemmene er
raske til å betale. Foreningen trenger inntekter også i vinterhalvåret. Vi skal blant
annet ha en tropp med i UM i Trøndelag, samt forhåpentligvis mange deltakere i årets
Bamseleker i Stangehallen.
Redaktør
LIF-avisa
Arild Kjæreng
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Tormod var beste LIF-er på 60 m
i årets «Bassen- Sprint» i Bærum
Fine 60 metre av Marit A. Storaker og Cathrine Trøen
Tormod Hjortnæs Larsen er
pr. dags dato den beste LIFeren på 60m. I Bassensprinten var han den eneste
som kom til A-finalen, der
han ble nummer 5 på tiden
7,05. Både Håkon Morken og
Michael Rosenberg kom til Bfinalen etter at de i forsøket
løp på 7,15 og 7,19 og i Bfinalen fikk Håkon 7,14 og
Michael 7,18.
Blant damene imponerte
både Marit Aarvaag Storaker
og Cathrine Trøen. Marit løp
på 7,90 i forsøket og kom
derfor til A-finalen hvor hun
fikk 7,92 og ble nummer 8.
Cathrine løp i forsøket på
8,01 som var ny pers og hun
slo til virkelig i B-finalen der

endelig kom hun seg under
8,00 ved å løpe på 7,95.
Marit er med 7,90 nummer 8
på LIF-statistikken innendørs,
mens Cathrine er nummer 9.
Malin Furuhaug løp denne
gangen på 8,22 i forsøket på
60m og på 8,27 i C-finalen.
På 200m løp bare Håkon og
Tormod og der ble Håkon
nummer to med 21,94, mens
Tormod fikk 22,05 og ble
nummer tre. Carl Emil
Kåshagen vant med 21,69.

Ny pers på 60m for
Cathrine.
hun igjen satte ny pers og

Det
er
tydelig
at
guttesprinterne våre har litt
igjen til de er i toppform med
hensyn til NM som går i
begynnelsen av februar. Men
vi tror dette retter seg.

VEIDEKKElekene 2018
21.-24. juni
Innbydelse og orientering om årets stevne finner du på:
veidekkelekene.com

Velkommen til Stampesletta og Lillehammer!
Arrangørene:
Lillehammer IF
FIK Orion
Moelven IL
i samarbeid med
VEIDEKKE Entreprenør AS

Mye bra av LIF-erne i inne-KM
Mathilde og Karen i framgang
Lovende 800 m av Elyas Tesfamichael (17)
Vi kan glede oss stort over at
både Kåren Høystad og Mathilde Brenden Skjellerud nå
begynner å komme opp på et
meget bra nivå igjen. Karen
hoppet 1,65 i høyde og det er
det beste hun har klart
innendørs
så
langt
i
karrieren. Kanskje kan vi da
forvente at 1,70 kan komme i
løpet av året.. På 60m løp
hun inn til 8,55, mens hun på
200m fikk 27,55 og det er
tider som viser at hun er i klar
framgang.
Mathilde Brenden Skjellerud
løp 60m på 8,41 og da
nærmer hun seg sin pers
som ble satt før hun for to år
siden ble skadet i et lengesprang. Mathilde fulgte fint
opp med 27,26 på 200m og i
kule ble det ny pers innendørs med 4 kilos kula med
9,21.
Eir Storrustløkken Nyfløt debuterte innendørs med 8,67
og 28,58 på henholdsvis 60
og 200m.Det viser at hun har
litt å jobbe med før hun kommer i god form.
Gledelig hadde vi med noen
som løp 800m og 17 år
gamle Elyas Tesfamichael
løp en brukbar 800m på
2,15,34. Petter Johansen
(MS) løp på 2,21,84 og
Reinhard Halsør i MV fikk
2,41,87.
Vi hadde med tre 12-åringer
og der var June Hauan best

Karen Høystad med ny pers innendørs i høyde. Hun
hoppet 1,65 i Stange-hallen. Det var 2 cm bedre enn det
beste hun har hatt innendørs. Det lover godt for sesongen.
både på 60 og 200m med
9,82 og 33,38. Elise Haug
Karlsen fikk 9,86 og 35,30,

mens Inger Marie Antonsen
løp 200m på 33,55 og 600m
på 2,18,76.

Bli med på årets sommerleir

i Skien fra 24. til 28. juni
Norsk Friidretts Sommerleir er årets høydepunkt for
friidrettsungdommer mellom 14-17 år fra hele landet. Leiren
arrangeres fra 24. til 28. juni i Skien, nærmere bestemt i Skien
Fritidspark.
Bli med på en uke full av aktiviteter og sosiale happeninger. Det vil komme
dyktige trenere, og vi håper også på besøk av landslagsutøvere.
Bli inspirert og lær av de beste.
Gå ikke glipp av årets høydepunkt for ungdom i et flott anlegg med god
mat, gode venner, artige aktiviteter og mye annen moro. Bli med på en
uke full av aktiviteter og sosiale happeninger. Det vil komme dyktige
trenere, og vi håper også på besøk av landslagsutøvere.

Bli inspirert og lær av de beste. Gå ikke glipp av årets høydepunkt for
ungdom i et flott anlegg med god mat, gode venner, artige aktiviteter og
mye annen moro.

Grasrotandelen ga Lillehammer
IF for året 2017 kr. 10.335,97.
Dette er det nest beste resultatet
vi har fått fra starten i 2009.
Bare fjoråret ga et bedre
resultat.
I det siste tertialet fikk vi
3.618,37 kroner og til sammen
gjennom de 9 årene som vi har
hatt Grasrotpenger har Lillehammer IF mottatt kr. 79.690,89.
Det er et betydelig beløp for oss.
Det er nå 41 personer som er
med på Grasrotandelen til LIF nå
og det er jo meget positivt. Etter
nyttår har vi startet på nytt og
pr. 13. februar har vi kommet
opp i kr. 1.857,-. Klarer vi å få
1350 kroner pr. måned vil vi
komme
over
16.000
ved
årsskiftet. Nå er det endringer i
utbetalingene fra Norsk tipping,
slik at vi har stor tro på at vi skal
nå opp mot 16.000 dette året.

1,7 millioner
har deltatt i
Tinestafetten
Lørdag 3. februar var det
100 dager igjen til den 25.
Tinestafetten
går
av
stabelen. Til nå har 1,7 millioner jenter og gutter deltatt
i denne populære stafetten.
Starten gikk altså i 1993 og
veldig mange av våre lokale
skoler er med på arrangementet. Stafetten avvikles
på bane.

Etter årsmøtet sendes det
ut krav om innbetaling
av medlemskontingenten.
Årsmøtet 12. februar 2018 vedtok nye kontingentsatser.
De er som følger:
Aktive 18 år og eldre
Aktive 10-17 år
Barn under 10 år
Vanlig kontingent voksne
Familiekontingent

kr. 900,kr. 700,kr. 300,kr. 350,kr. 1250,-

Kontingenten bes innbetalt til: Lillehammer IF, Boks 345, 2602 Lillehammer
Konto: 2000 25 62864

Stevnene på Stampesletta er klare
Mangler noen sponsorer foreløpig
Stevneprogrammet på Stampesletta i år er
klart, men vi er ikke i mål med hensyn til
sponsorer på alle stevnene. Dette jobbes det
nå ganske aktivt med og vi håper at vi løpet av
denne måneden er klar.
Øvelsesutvalget er klart og det finner du på
neste side i avisa.
Tirsdag 8. mai kl. 18.30
Birkebeineren Hotell-stevnet

Torsdag-søndag 21-24. juni
Veidekkelekene
Sponsor: Veidekke Entreprenø
Tirsdag 14. august kl. 18.30
Gausdal Land-stevnet
Sponsor: Gausdal Landhandleri (Ikke ok
ennå)

Sponsor: Birkebeineren Hotell & Apartments

Tirsdag 4. september kl. 18.00
Veidekkestevnet
Sponsor: Veidekke Entreprenør.

Tirsdag 22. mai kl. 18.30
Strandtorget-stevnet
Sponsor: Strandtorget kjøpesenter

Lørdag 22. september kl. 12.00
GD-stevnet
Sponsor: GD (ikke klart ennå)

Tirsdag 5. juni kl. 18.30
GKrør-stevnet
Sponsor: GKrør

Søndag 23. september kl. 12.00
Nasjonalt stevne (navn ikke klart)
Sponsor: (Ikke klart ennå)

Øvelsesutvalget på stevner på Stampa 2018
Birkebeineren Hotell-stevnet: Tirsdag 8. mai kl. 18.30
J/G 6-10 år
J/G 14 år

60-lengde-kule
60-150-200-800-høyde-kule

Strandtorget-stevnet:
J/G 6-10 år
J/G 14 år

J/G 6-8 år
J/G 11-12 år
J/G 14 år
Senior

Tirsdag 22. mai kl. 18.30

60-høyde-liten ball
100-200-800-lengde-spyd

GKrør-stevnet:

Tirsdag 5. juni kl. 18.30

G 6-9 år
G 10-12 år
G 13 år
G 14 år
G 15-19 år
MS

9-10 år
13 år
15-19 år

60-600-lengde-liten ball
100-200-600-lengde-spyd
100-200-1500-høyde-spyd

9-10 år
13-14 år
Senior

60-600-høyde-liten ball/spyd 10 år
100-200-800-høyde-spyd
100-200-400-800-5000-tresteg-spyd

Lørdag 22. september kl. 12.00
40-150-høyde-liten ball
60-200-høyde-spyd
60-200-800-høyde-spyd
60-200-800-2000-høyde-spyd
100-200-800-3000-høyde-spyd
100-200-800-3000-høyde-spyd

Nasjonalt stevne:
G 6-9 år
G10 år
G 11-12 år
G 13-14 år
G 15-19 år
MS

60-600-lengde-kule
100-200-600-lengde-kule
100-200-800-2/3000-høyde-diskos

Tirsdag 4. september kl. 18.00

60-høyde-liten ball
60-200-600-høyde-spyd
100-200-400-800-3000-tresteg-spyd

GD-stevnet:

9-10 år
13 år
15-19 år

Tirsdag 14. august kl. 18.30

60m-lengde-liten ball
60-200-600-lengde-spyd
100-200-800-lengde-spyd
100-200-1500-5000-høyde-spyd

Veidekke-stevnet:
J/G 6-8 år
J/G 11-12 år
15-19 år

11-13 år
60-200-600-høyde-spyd
15-19 år/senior 100-200-400-1500-lengde-spyd

60-lengde-kule
60-200-600-lengde-kule
100-200-800-høyde-kule
100-200-800-5000-høyde-diskos

Gausdal Land-stevnet:
J/G 6-8 år
J/G 11-12 år
J/G 14 år
Senior

11-13 år
60-600-lengde-kule
15-19 år/senior 100-150-200-800-3000-høyde-kule

Kvinner senior 10.000

40-150-lengde-kule
60-200-lengde-kule
60-200-800-lengde-kule
60-200-800-2000-lengde-kule
100-200-800-3000-tresteg-kule
100-200-800-3000-tresteg-kule

Søndag 23. september kl. 12.00

60-lengde-kule
100-600-lengde-kule
100-600-lengde-kule
100-200-1500-lengde-kule
100-200-1500-tresteg-kule
100-200-1500-5000-tresteg-kule

Stampa-mila:

J 6-9 år
J 10-12 år
J 13 år
J 14 år
J 15-19 år
KS

J 6-9
J 10 år
J 11-12 år
J 13-14 år
J 15-19 år
KS

60-høyde-liten ball
100-600-høyde-spyd
100-600-høyde-spyd
100-200-1500-høyde-spyd
100-200-1500-høyde-spyd
100-200-1500-5000-høyde-spyd

Tirsdag 2. oktober kl. 17.30
Menn senior

10.000

Veidekkelekene har sin egen annonse som kommer i neste nummer av LIF-avisa.

Idrettskretsting

OPPLAND IDRETTSKRETS
20. april 2018 - kl 18:00-21:00
Quality Strand Hotell, Gjøvik

Påmelding skjer til Arild Kjæreng for alle LIF-erne. Man sender e-post til
adkg@online.no. Frist er 8. mars innen kl. 22.00. Arild Kjæreng sender felles
påmelding til arrangøren. Husk at etteranmeldinger koster 220 kroner i
stedet for 110 kroner. Vi må unngå dette, så meld fra i god tid om du vil være
med. For de som ikke har vært med tidligere må vi ha fødselsdato i tillegg til
hva du vil være med på.

Et foreløpig budsjett er
klart for Veidekkelekene

Egen hjemmeside
for Veidekkelekene

Et foreløpig budsjett for Veidekkelekene er satt
opp og det balanserer med et overskudd på vel
140.000. Imidlertid jobber man videre med å
skaffe flere samarbeidspartnere og det er å håpe
at man klarer å få med flere.

Vi har fått laget egen hjemmeside til Veidekkelekene i år og det er Heidi Kristiansen og Roar
Holen som har stått for den jobben. Hjemmesiden
er oppe og står og du finner den på
www.veidekkelekene.com.

Det arbeides med å få lånt/leid et apparat til som
kan hjelpe oss med elektronisk måling av lange
kast. Siden vi har diskos på søndre bane og
spyd/slegge på hovedbanen trenger vi et apparat
til for målinger av disse kastene.

På denne siden vil vi etter hvert som vi har fått
bygget den opp stå informasjon om lekene.
Foreløpig er det selve innbydelsen som er inne
sammen med stevnerekordene og de er oppdatert
etter fjorårets stevne. Det er Kjell T. Johnsen som
har jobbet med den saken.
Her vil det i nærmeste tid komme opp forslag til
overnattingsmuligheter. Birkebeineren Hotell &
Apartments
er
en
av
sponsorene
til
Veidekkelekene, men her er det helt fullt.

Karen Høystad 1,70 i høyde
under Skedsmolekene 27/1
Endelig
klarte
Karen
Høystad målet hun har hatt i
mange år, nemlig å hoppe
1,70 i høyde. Det klarte hun
under Skedsmolekene i
Skedsmohallen 27. januar.
Karen viste strålende form
og gikk over i første forsøk
på rekordhøyden. 1,73 ble
imidlertid for høyt denne
gangen. Vi gratulerer Karen
med resultatet.
Men det var flere enn
Karen
som
deltok
i
Skedsmohallen
denne
lørdagen. Mathilde Brenden
Skjellerud ble nummer fire i
finalen på 60m i klasse
18/19 år på tiden 8,45,
mens hun støtte 9,00 meter
med seniorkula.
I jenter 17 år ble Marthe
Ringom nummer fire på
60m på tiden 9,11. Hun
nærmer seg mer og mer 8tallet nå.
Den fjerde LIF-eren som var

Karen Høystad med strålende høydehopping i Skedsmo hallen. Ny
pers og endelig over 1,70. Foto: Hans Bj. Doseth)

med denne gangen var Eir
Storrustløkken Nyfløt som
ble nummer tre på 60 m i

jenter 16 med 8,63. Dette
var andre konkurransen til
Eir denne vinteren.

Vi har 6 utøvere som
er klare for hoved-NM
Pr. 12. februar er det 6 utøvere fra Lillehammer IF som har klart kravet til deltakelse.
Håkon Morken, Tormod Hjortnæs Larsen,
Sondre Mulongo Nystrøm, Karen Høystad,
Hanne, Hanne Mjøen Maridal og Cathrine
Trøen.
Det er imidlertid flere utøvere som bør kunne
klare kravet og det er Gishe Abdi Wako, Malin
Furuhaug, Mathilde Brenden Skjellerud, Marit
Aarvaag Storaker, Arne Mjelde Sæther,
Andrea Leerbeck, Simen Næss Berge og Ania
Zielinkiewicz.

---------------------------------------------------------------------

Bronsemedalje til Håkon på 200
i innendørs-NM i Bærumshallen
Håkon Morken løp inn til
bronse på 200m under inneNM i Bærumshallen 3. og 4.
februar. Han fikk bane fire
og var dermed sjanseløs
møt de gull og sølvvinnerne.
Dette er dessverre realiteten på 200m innendørs. Der
teller banene så mye mer.
Det beste er å få 6. bane,
deretter 5. bane osv. Fra 4.
bane løp han inn til 21,79.
Han hadde 21,79 i forsøket
også fra 6.bane.
Tormod Hjortnæs Larsen var også
med på 200m, men ble slått ut i
forsøket. Totalt ble han nummer 8
med 22,09.
På 60m kom både Håkon og
Tormod til semifinalen, men der var
det slutt. Tormod fikk beste tid av
LIF-erne med 7,02 og Håkon fikk
7,06.
Vi hadde med to på jentesida på
60m. Det var Marit Aarvaag
Storaker som løp i forsøket på 7,96
og kom seg dermed videre til
semifinalen, men der ble det stopp.
Hn ble nummer 8 i sitt heat med
7,98. Cathrine Trøen løp på 8,06 i
forsøket og kom ikke videre.
Vi hadde forventninger til Karen
Høystad i høyde, men denne
gangen fikk hun det ikke til å
fungere. Det ble bare 1,60 og 12.
plass. Uken før hoppet hun 1,70.
Så potensialet er der i rikt monn.

Bronsemedalje innendørs til Håkon Morken.

Tyrvinglekene innendørs:

Karen igjen over 1,70 i høyde
Cathrine med sterk 60 og 200
Karen Høystad fulgte fint opp i
høyde under Tyrvinglekene
innendørs, da hun hoppet over
1,70 for andre gang i sin
karriere. Hun vant dermed
seniorklassen i stevnet. En
annen som imponerte var også
17 år gamle Cathrine Trøen
som 60m på sterke 7,86 og
dermed ble nummer to på
distansen i sin klasse. Med det
resultatet er Cathrine på en 6.
plass på LIF-statistikken innendørs og det er meget sterke
utøvere som ligger like foran
henne.
Cathrine vant sitt heat i
forsøket med 7,89 og skjønte
da med en gang at her ville det
bli meget bra og i finalen ble
det altså 2. plass og med ny
pers 7,86. Hun fulgte virkelig
fint opp på 200m, der hun fra
bane 4 løp inn til en ny flott
personlig rekord med sterke
25,96. Dermed er hun nummer
10 på LIF-statistikken innendørs. Hun er nå klar for hovedNM utendørs.
Mathilde Brenden Skjellerud er
i ferd med å komme på
gammelt nivå igjen. Denne
gangen ble det 8,38 på 60m og
27,04. Dermed er hun kvalifisert for junior-NM igjen. Til UM
er hun selvsagt også klar.
Mathilde var også med i kule,
men der fikk hun det ikke til
denne gangen og det ble bare
8,49. Her har hun bedre før.

Strålende løping av Cathrine Trøen i Tyrvinglekene innendørs.

Karen Høystad løp også 60m og
fikk 8,53, som er omtrent like
fort som hun har løpt på
tidligere i år.
Vi hadde med to gutter som

løp 3000m og her løp Petter
Johansen på 9,55,26 i seniorklassen, og Elyas Tesfamichael
som egentlig er 17 år fikk
10,05,57 også det i seniorklassen.

Harald tok gjenvalg på årsmøtet
Gustav Follerås ble sportslig leder
Mathilde Brenden Skjellerud fikk tillitsvalgtestatuetten
Harald Moen tok gjenvalg som
leder av Lillehammer IF på
årsmøtet som ble avviklet på
klubbhuset mandag 12. februar.
Dette er 20. gangen han er blitt
valgt til leder i foreningen. Ingen
andre har så mange år i
lederstolen i LIF som det Harald
har. Med seg i styret får han Erik
Skjellerud som nestleder, Gustav
Follerås ble kasserer og Arild
Kjæreng ble sekretær.
Styremedlemmer er Liss-Tove
Ngoma, Mari Holø Brenden og
Simen Ness Berge. Sistnevnte er
ny. Kjetil Skotte var ikke på valg
som varamedlem.
Sportslig og økonomisk leder ble
også Gustav Follerås, mens Arild
Kjæreng fortsetter som leder av
arrangementsutvalget.
Det
samme gjør Kolbjørn Høgåsen i
utdanningsutvalget
og
Per
Harald Jørgensen fortsetter som
leder av driftsutvalget.
Knut Korsæth fortsetter som
revisor sammen med Jo H.
Lunde.
Årsmelding/Regnskap godkjent
Årsmelding og regnskap ble
godkjent uten særlige merknader
og regnskapet viste et overskudd
på vel 38.000 kroner.
Tre LIF-ere ble tildelt foreningens
fortjenestemedalje. Det var Anne
Marie Pettersen, Einar Haugen
og Liv Krokan Murud, mens
Mathilde Brenden Skjellerud fikk
tillitsvalgtestatuetten for 2017.

Harald Moen gikk på igjen som leder av foreningen. Her mottar
han blomster for jobben hangjør.
Årsmøtet vedtok å forhøye medlemskontingenten med 50 kroner
og dermed er kontingentene for
2018:
Aktive 18 år og eldre: kr. 900
Aktive 10-17 år:
kr. 700
Barn under 10 år:
kr. 300
Vanlig medlem:
kr. 350
Familiekontingent:
kr. 1250
Rammebudsjett
Rammebudsjettet var satt opp
med en inntekt på 662.000, mens
utgiftene er på 645.000. Årsmøtet
ga det nye styret fullmakt til å
kunne justere på budsjettet, hvis
man følte man måtte benytte et
regnskapsbyrå. Nå ser dette ut til
å løse i og med at man har funnet
ny kasserer.
Ellers vanket det blomster på
Kristin Roset, Mathilde Brenden
Skjellerud, Jon Einar Høystad,
Harald Moen og Arild Kjæreng.

28. mai i år fyller foreningen 99 år
og styret jobber nå med å finne
aktiviteter til jubileet. LIF har søkt
om å få arrangere NM stafetter i
2019 og i slutten av måneden blir
det avklart om vi får arrangementet.
Vi legger ellers opp til et dommerkurs dette året med tanke på
å skolere oss.

