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Årsmøtet

til Lillehammer IF ba om at regnskapet for

Veidekkelekene skulle legges fram for seg selv og på side 6 i LIF-avisa
kan du lese regnskapet for dette stevnet. Det viste et overskudd for
Lillehammer IF på vel 73.000 etter at FIK Orion og Moelven IL hadde
fått sin del av «kaka». Budsjettet for neste år er noe lavere, da vi ligger
bak sponsorinntektene fra i fjor. Her har vi en jobb å gjøre. For klubben ligger vi meget godt an. Ved årsmøtet hadde vi avtaler for 147.000
kroner. Nå har vi passert 152.000 for klubben og 168.000 for
Veidekkelekene.

Medlemskontingenten

for 2018 ble vedtatt endret med kr.

50,- i tillegg til det kontingenten var for 2017. Kontingentkrav blir
sendt ut i disse dager og vi håper at medlemmene betaler så raskt som
mulig. Det er en rekke tunge utgifter vi har med blant annet halleie til
Håkons Hall, forsikringer, kommunale avgifter med mere. Inne i avisa
vil du se hvor mye det koster for den enkelte i medlemskontingent.
Selv om vi har økt kontingenten noe er det billig å være medlem i
Lillehammer Idrettsforening og å drive med friidrett.

Det blir ingen endringer på butikken som vi skal få tak i sko
og klær i for denne sesongen heller. Intersport vil bli skoleverandøren
vår og SWIX blir klesleverandøren. Vi synes det er virkelig positivt at
vi vil ha lokale leverandører av klær og sko. Vi kommer tilbake senere
med presentasjon av den nye utstyrsavtalen. Men Intersport på Lilletorvet fortsettersom vår utstyrsleverandørbutikk.

Birken-arrangementet

ga oss mindre penger enn vi hadde

håpet på og det skyldtes at vi hadde færre personer fra LIF som var
med og hjalp til og dette betyr mindre penger til foreningen. Vi må
nemlig ut på «markedet» for å få med nok personer til å betjene den
jobben vi er satt til å gjøre. Jo flere vi er fra LIF jo mer penger vil
tilflyte foreningen.

Da har vi fått vår egen hjemmeside til Veidekkelekene og hvis
du skal
inn
på den
må du foreløpig
gå inn
på:
http://veidekkelekene.idrettenonline.no/p/31585/startsiden. Om ikke
alt for lenge vil vi få en enklere e-postadresse til siden. Den enklere
adressen vil være veidekkelekene.com.

Redaktør
LIF-avisa
Arild Kjæreng
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To medaljer til Lillehammer IF i UM inne
Karen med sølv og Hallgeir med bronse
Det var høydeutøverne til LIF
som skaffet oss medaljer i
årets UM innendørs i den fine
Steinkjerhallen. Karen som har
hoppet 1,70 to ganger denne
sesongen fikk det ikke riktig til
denne gangen og endte på
1,60. Selv om hun hadde
hoppet opp mot sitt aller beste
ville hun ikke klart å ta gullet.
Det ble vunnet på 1,78.
Hallgeir Høgåsen plukker medaljer som bare det i UM og
denne gangen ble det bronse
med resultatet 1,70 som er
tangering av personlig rekord.
Kanskje kommer det ny pers i
Bamselekene.
Ellers ble det en del frafall i og
med at både Mathilde Brenden
Skjellerud og Cathrine Trøen
måtte «kaste inn håndkledet»
rett før stevnet startet.
Malin Furuhaug løp 60m i J16
på 8,30 i forsøket og kom
deretter til semifinalen der det
ble 8,31 og dessverre ble det
ikke finaleplass denne gangen.
I samme klasse løp Eir S.
Nyfløt på 8,63 og kom dermed
ikke videre fra forsøket.
Karen Høystad deltok også på
60 og 200m. På 60m ble det
8,68, mens hun på 200m fikk
27,54 og det er bare tre
tiendeler bak persen hennes
på denne distansen innendørs.

Hallgeir med bronse i UM

Karen med sølv i UM

Fin løping av Simen N. Berge
på halvmaraton i Nederland
Simen Næss Berge løp en
meget sterk halvmaraton på
tiden 1,11,30. Arne Mjelde
Sæther fulgte fint opp like
bak Simen med tiden 1,11,53.
De ble nr. 63 og 70.
Klubbrekorden på halvmaraton i LIF er 1,04,58 og det
er Håkon Haugen som har
løpt på denne tiden.
Simen Næss Berge løp en
Vi tror at dette betyr at Simen sterk halvmaraton i Haag.
klart vil kvalifisere seg for NM.

Veidekkelekenes funksjonærliste
vil bli sendt ut i midten av april
Også for 2018 vil man sende ut den første listen av funksjonærer til årets
Veidekkeleker som skal avvikles 21-24. juni. Den endelige listen for stevnet
vil komme i midten av juni. Selv om vi løp på en ny bane i fjor var den ikke
helt ferdig da stevnet ble avviklet.
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. Fra 1.
januar har vi startet på nytt og
pr. 21. mars har vi kommet opp i
kr. 3.410,-. 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, prosenten som går
til lagene er økt med to prosent
og det vil selvsagt bety økte
inntekter til lagene, slik at vi har
stor tro på at vi skal nå opp mot
16.000 dette året.

Man hadde bare fått lagt på to lag med toppdekket og vi lagde streker for de
øvelsene som skulle være med på stevnet i fjor. Nå er det lagt et lag til med
det røde toppdekket og banen er streket opp igjen på nytt. Derfor er det en
helt ny bane vi kan presentere for deltakerne i år.

Medlemskontingenten
ble endret på årsmøtet
Årsmøtet 12. februar 2018 vedtok nye kontingentsatser
for medlemskontingent for Lillehammer IF.
De er nå 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,-

Betaler du med Vipps er nummeret: 111831
Kontingenten bes innbetalt til: Lillehammer IF, Boks 345,
2602 Lillehammer
Konto: 2000 25 62864
Pr. 21. mars er det kommet inn 27.079,75 i medlemskontingent.

PUMA blir NFIF sin
nye utstyrsleverandør
Norges Friidrettsforbund har inngått en syvårig
samarbeidsavtale med PUMA International, og de
blir dermed norsk friidretts utstyrsleverandør til
og med OL-sesongen 2024.
- Vi er svært glade for å ha PUMA International med
på laget. De er en tradisjonsrik og sterk merkevare
som er i fin fremgang, sier generalsekretær Kjetil
Hildeskor i Norges Friidrettsforbund i en kommentar.
- I tillegg til at vi er fornøyd med avtalen er det
spesielt hyggelig for oss i Norsk Friidrett å
samarbeide med en internasjonal aktør som har en
norsk toppsjef, sier han videre.
- Det å bli samarbeidspartner med Norsk Friidrett er
spennende, både for meg personlig og for PUMA,
sier selskapets CEO Bjørn Gulden i en kommentar.

Fjellpulken inn
som sponsor for
Fjellpulken-mila
Nå er snart alle stevnesponsorene på plass
etter at Fjellpulken går inn og blir sponsor for
Stampamila som nå er omdøpt til
«Fjellpulkenmila». Dette er et arrangement
med 10.000m for både damer og herrer og
det avvikles tirsdag 2. oktober. Det blir andre
gangen stevnet avvikles.
I fjor vant blant annet Gishe Abdi Wako
herreklassen.

- Den nye generasjonen utøvere i norsk friidrett
passer godt inn i vårt konsept og matcher vårt
slagord «Forever Faster», sier han.

Hamar Media inn som
ny stevnesponsor i LIF
Hamar Media er etter hvert blitt en meget
viktig samarbeidspartner for Lillehammer
IF.
Ikke
bare
kjøper
vi
premier,
startnummer til Veidekkelekene, men de er
også
gått
inn
med
betydelige
sponsormidler til foreningen.
Det siste er at de går inn som en av våre
stevnesponsorer for 2018. Stevnet vil hete
Hamar Media-stevnet.

Kristin Roset er ny
redaktør i Friidrett
Kristin Roset som var sekretær i LIF inntil
12. februar i år er blitt ny redaktør av
bladet «Friidrett». Hun tiltrådde i rollen 1.
mars. Hun er ikke den første fra
Lillehammer som har hatt denne rollen.
For en del år tilbake var GD-journalist
Hans Bjørner Doseth redaktør av bladet.
Vi ønsker Kristin lykke til i jobben.

Veidekkelekene
2017

VEIDEKKELEKENE 2018
21. – 24. juni på Stampesletta i Lillehammer
Lillehammer IF, FIK Orion og Moelven IL ønsker i samarbeid med Veidekke Entreprenør AS
velkommen til de 41. Veidekkeleker. Vi er svært takknemlige for at Veidekke Entreprenør AS
fortsatt vil være med oss som sponsor for stevnet. Det betyr enormt for oss. Vi har gjort noen
endringer i forhold til i fjor. Vi har tatt vekk stafetter. Dette skyldes at vi over mange år nå har hatt
en meget liten deltakelse. Nytt av året er at vi har tatt med noen klasser i slegge torsdag/fredag
formiddager og 18/19 år får 3000m. 11-åringene får korthekk.
STEVNESTART
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

22. juni
23. juni
24. juni
25. juni

STARTKONTINGENT

kl. 17.00 (Slegge fra kl. 12.00)
kl. 16.00 (Slegge fra kl. 10.30)
kl. 10.00
kl. 10.00

Startkontingenten er kr. 110,- pr. øvelse for alle
deltakerne.
Etteranmelding kan godtas hvis det er plass i
heatet. Pris pr. øvelse for etteranmelding etter 12.
juni er kr. 220,- pr. øvelse.

ØVELSESUTVALG
Torsdag:
J10
J11-12
J13-14
J15-19
KS

Kule
200m-kule
200m-1500m
1500m-slegge
1500m-tresteg-slegge

G10
G11-12
G13-14
G15-19
MS

Liten ball
200m-spyd
200m-1500m
1500m
1500m-tresteg

Tidsskjemaet legges ut på hjemmesiden:
Veidekkelekene.com ca. en uke før stevnestart
Liten ball
60mHK-Spyd
60mHK-spyd
60mHK-kule-diskos-stav
80mHK-200m-diskos-stav
80mhk-200m- diskos-stav
200m-høyde-stav
200m-lengde-stav

G10
G11
G12
G13
G14
G15-16
G17
G18-MS

Kule
60mHK-kule
60mHK
80mHK-spyd-stav
80mHK-stav
200m-slegge-stav
200m-slegge-høyde-stav
200m-lengde-slegge-stav

60m-høyde
60m--spyd
400m-lengde-høyde
400m-lengde-høyde
100mhk-400m-lengde-diskos
100mhk-400m-3000m-kule-diskos
100mhk-400m-3000m-kule-diskos

G10-12
G13-14
G15-16
G17
G18/19
MS

60m-lengde-høyde
60m-kule-høyde
100mhk-400m--spyd-diskos-høyde
110mhk-400m-lengde-spyd
110mhk-400m-3000m-spyd
110mhk-400m-3000m-spyd-kule

Det er tid avgjørende på korthekk og 400m og oppover – altså ikke forsøk og finale..
Søndag:
J10-12
J13
J14
J15-16
J17
J18-19
KS

600m-lengde
100m-600m-lengde-høyde
100m-800m-lengde-høyde
100m-800m-kule-spyd
100m-800m-kule-spyd
100m-800m-høyde-spyd
100m-800m-høyde-spyd

G10-11
G12
G13
G14
G15-16
G17
G18/19
MS

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

OVERNATTING
Overnattingsløsninger finner du på hjemmesiden
vår.

Det er tid avgjørende på 200m og korthekk – altså ikke forsøk og finale.
Lørdag:
J10-12
J13-14
J15
J16
J17
J18/19
KS

Kontonummeret er: 2000 65 62001

TIDSSKJEMAET

Det er tid avgjørende på 200m – altså ikke forsøk og finale.
Fredag:
J10
J11
J12
J13-14
J15
J16
J17
J18-KS

Startkontingenten sendes til:
VEIDEKKELEKENE 2018
Postboks 345
2602 Lillehammer

600m
600m--kule
100m-600m-lengde-diskos
100m-800m-lengde-spyd-diskos
100m-800m-kule-lengde
100m-800m-kule-diskos
100m-800m-kule-diskos-høyde
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 12. juni 2018.
Må du bruke e-post benytt: paamelding@andro.no.
Stevnetelefon er: 911 45 442 .- Arild Kjæreng

RESULTATSERVICE
Resultatene legges ut på nettet etter hvert som
øvelsen er ferdig. Etter hver dag blir resultatene
lagt ut på www.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.

Lillehammer IF fikk
NM stafetter 2019
På et møte i NFIF mandag fordelte styret i
NFIF en del av norgesmesterskapene for
2019. Lillehammer IF var søker av NM
stafetter neste år og forbundsstyret ga NM
til Lillehammer IF. Dette er syvende gangen
vi arrangerer NM stafetter. Sist var i 1999.
Lillehammer IF er 100 år neste år, nærmere
bestemt 28. mai og vi regner med at vi kan
få arrangere mesterskapet i nærheten av
denne datoen.
Da blir det bare for styret i LIF å oppnevne
en komite som skal ta seg av
forberedelsene og gjennomføringen av NMet.
NM stafetter i 2019 blir det 27. NMarrangementet
Lillehammer
IF
har
arrangert. Da blir det bare for LIF å jobbe
fram utøvere som kan være med i dette arrangementet.

I tillegg til mesterskapet som Lillehammer
IF ble tildelt var det andre arrangører som
fikk sine tildelinger:
NM inndørs:
UM innendørs:
NM junior:
NM halvmaraton:
NM terr.løp kort løype:
NM motbakke:
NM ultraløp 24 timer:
NM Ultra Trail:

Haugesund IL
Dimna IL
Sigdal FIK
Sandnes IL
Larvik Turn & IF
Valldal IL
Romerike
Kristiansand

Norges Friidrettsforbund har sammen med Friidrettens
Venner og IK Tjalve gått sammen om en satsing på ett
elitestevne i 2018. Stevnet får navnet Norwegian
Athletics’ Meeting - Boysen Memorial og blir et
elitestevne for våre beste og nest beste utøvere.
Stevnet arrangeres på Bislett Stadion 5. juli.
- Vi har evaluert det vi har gjort de siste sesongene og
stevneserien Norwegian Grand Prix og funnet ut at vi i
2018 sammen med Friidrettens Venner vil satse større
ressurser på ett stevne, sier generalsekretær i NFIF Kjetil
Hildeskor.
- Sammen med Friidrettens Venner og IK Tjalve forsøker
vi å løfte kvaliteten på Boysen Memorial til å kunne bli
et kvalitetsstevne både for våre etablerte eliteutøvere
og for de på nivåer rett under, sier han.
- Programmet for stevnet er klart. Det blir selvfølgelig
Audun Boysens spesialøvelse, 800 meter, for begge
kjønn. I tillegg skal kvinnene ha 100 meter, 400 meter,
5000 meter, 400 meter hekk, lengde, høyde og spyd.
Mennene har 100 meter, 200 meter, 5000 meter,
slegge, kule, stav og diskos. Vi har også lagt inn gode
pengepremier på stevnet, og vi tror både nordmenn og
utlendinger vil sette pris på dette.

Ny trener er klar for å hjelpe
til i den yngste gruppa vår
Jakten på trenere er nok en evig jakt for idrettslag rundt
omkring i landet. Lillehammer IF har nå hatt to trenerefor
den yngste gruppen, men den har vokst seg ganske stor
etter hvert, slik at det er behov for mer hjelp. Dette er nå
på plass i og med at Petter Johansen (20 år), idrettsstudent på HIL har sagt ja til å hjelpe til, forteller leder i
Sportsutvalget, Gustav Follerås.
Petter er medlem av klubben og er aktiv løper i gruppa til
Reinhard Kuhs. Han blir altså med i gruppa 9-13 år nå i
starten, men planen er at han skal få en ungdomsgrup-pe
etter hvert.
-Jeg har kontaktet alle idrettsstudentene på HIL og det er
flere som har meldt seg interesserte. Dette vil
forhåpentligvis hjelpe oss etter hvert, sier Gustav.

Lillehammer Idrettsforening
Samarbeidspartnere

Hovedsponsor:

Stevnesponsorer:

Utstyrssponsorer:

Øvrige samarbeidspartnere:

www.lillehammer-if.com

2 seire i Bamselekene
til Hallgeir Høgåsen
Fin stafett av 12-åringene våre
Hallgeir Høgåsen sikret seg to seire i årets
Bamse-leker, da han vant både høyde og kule i
17-års klassen. Han hoppet 1,70 i høyde som er
tangering av persen og i kule ble 10,19 med 5kilos kula. På 200m løp han inn til en femteplass
med 26,95.
LIF hadde med fire jenter i 12-års klassen og de
løp en meget fin stafett 4x100m, hvor de ble
klokket inn på 1,04,16 og det ga annenplass, bare
slått av Bækkelaget og de var to hundredeler
foran FIK Orion. På laget til LIF løp Elise Haug
Karlsen, Elisa Aarseth Madsen, June Hauan og
Inger Marie Antonsen.
Dessverre var ikke deltakelsen fra Lillehammer IF
den aller største og det synes jeg er dumt for her
får man muligheter til å se hvordan treningen har
vært i løpet av vinteren.
Mathilde Brenden Skjellerud løp inn til
annenplass på 60 i jenter 18/19 med tiden 8,33,
mens hun i kule støtte 8,33 med 4-kilos kula og
ble nummer 4.
Eir Storrustløkken Nyfløt og Maria Bøe Tesfamichael løp bra på 60m i jenter 16. Eir fikk 8,53 i
forsøket og gikk til finalen, der hun ble nummer 6
med 8,55. Maria løp på 8,67 og etter et langt
avbrekk på grunn av sykdom var dette positivt.
Hun var bare ett hundredel bak persen.
Så var det 12-åringene våre som foruten
stafetten også deltok i flere øvelser. Elise Haug
Karlsen ble nummer 10 på 60m med 9,62, mens
hun ble nummer12 på 200m med 33,10. June
Hauan løp 60m på 9,76 og 200m på 33,26. I
lengde fikk 3,64 og ble nummer 9. Den siste LIFeren som var med var Inger Marie Antonsen, som
løp 600m på 2,08,00 på 600m og ble nummer 12,
mens hun fikk 9,93 på 60m og 33,18 på 200m.

LIF-jentene i 12 år løp inn til 2. plass på 4x100m stafett under
årets Bamseleker. Fra venstre ser vi Elise Haug Karlsen, Elena
Aarseth Madsen, June Hauan og Inger Marie Antonsen.

Bamser i fleng på de aktive under Bamsefesten. Helt til venstre Mathilde Brenden Skjellerud og helt til høyre Hallgeir
Høgåsen med sine bamser han vant under Bamselekene i Stangehallen.

Jobben med Birkebeinerrennet
er over for i år – en stor oppgave
Da er arbeidet med matstasjon på IngaLåmi og Birkebeinerrennet over for i år. Og som
vanlig var det en stor oppgave
og vi var vel ikke helt fornøyd
med hjelpen fra medlemmene
i år heller. Dermed blir det en
stor oppgave for de som blir
med og dermed skaffer LIF
kjært tiltrengte inntekter.
Vi må derfor ut på markedet
og få med oss hjelpere fra
andre organisasjoner og disse
pengene kommer ikke LIF til
gode.
Hadde vi fått fylt opp med nok
LIF-ere ville inntektene fra
rennet gitt oss over 60000

kroner. Nå ble det ca. 45.000 til
LIF. Det er selvsagt et betydelig
beløp, men det kunne blitt så
mye mye bedre.
Neste store Birkendugnad nå er
i midten av juni. Da trengert vi
ikke så mange under selve
løpet og klarer vi å skaffe nok
hjelpere vil vi klare å tjene ca.
20.000 kroner på det arrangementet og da vil vi kunne nå
budsjettet som er på ca.
100.000 kroner når vi tar med
rennet, løpet og rittet.
Nå blir jobben å tenke ut
hvordan vi kan få med flere til å
hjelpe til. Klarer vi det vil vi ha
løst mye av jobben.

Vi retter en stor takk til de som
har vært med og bidratt til det
resultatet vi oppnådde og
selvsagt retter vi en stor takk
til Seniordansen og til de
Norske
redningshunders
organisasjon som hjalp oss
stort denne gangen også. Stor
takk fra LIF.

Lillehammer IF treng
fleire nye dommarar
Dommarkurs i mai
Lillehammer IF skal arrangere kretsdommarkurs i
mai 2018. Deltakarar frå andre klubbar er også
hjarteleg velkomne.
Kurset er grunnlaget for å gjera ein god jobb som
dommar og andre funksjonæroppgåver på friidrettsstemner. Det er fleire år sidan vi har arrangert slikt
kurs og vi oppfordrar flest mogeleg til å ta kurset.
Det vil gjera det lettare for klubben å arrangere
stemner og funksjonærjobben meir moro for den
enkelte.
Det blir to obligatoriske kurskveldar, onsdag 2/5 kl
18-21 og onsdag 30/5 kl 18-21. Den siste kurskveld
med kursprøve. Instruktør Jan Olav Hay.
Stad: Klubbhuset til Lillehammer IF på Stampesletta,
Lillehammer.
Alle bør ta E-læring dommerkurs i regi avl Norges
Friidrettsforbund, lenke:
https://www.friidrett.no/kompetanse/dommer/
Alle må ha Friidrettens håndbok, revidert utgåve
2014. Klubben skaffar denne til dei som treng.
Påmelding til Kolbjørn Høgåsen,
kolbjorn.hogasen@gmail.com innan 25/4.
Kursavgift: Gratis

Coop ny generalsponsor for
Norges Friidrettsforbund
Norges Friidrettsforbund og Coop har i dag signert en
samarbeidsavtale som gjør Coop til generalsponsor fram
til 2020.
- Norges Friidrettsforbund (NFIF) er stolt over å få en så
solid aktør som Coop med på laget. Dette er en stor og
viktig avtale for alle som driver med friidrett, sier
generalsekretær i NFIF Kjetil Hildeskor.

