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ballklubbens medlemmer klagde over at han
hadde måttet jobbe over 50 timer dugnad i løpet
av en kort tid. Derfor vegret han for og håpet at
barna hans ikke ville forsøke seg på andre
AKTUELT
aktiviteter som håndball og musikk. Det var
Redaktør LIF-avisa
Arild Kjæreng
krevende for foreldrene, men når det er sagt er det
vært viktig at foreldre og de aktive stiller opp på dugnader.
Man kan ikke regne med at et styre kan klare å skaffe tilveie nok
penger og det er heller ikke riktig at et styre skal stå alene med
å skaffe penger. Alle må bidra og da er dugnader helt
nødvendig. For LIF sin del har vi også en rekke dugnader. Tre
ganger i året er det Birkebeinerarrangement og da klarer vi å
skaffe ca. 100.000 kroner. Det er viktige penger for foreningen.
Men dessverre det er alt for få som hjelper til på disse
dugnadene som er meget enkle. Det handler om å dele ut mat til
de som deltar. I tillegg til dette har vi våre egne stevner med
Veidekkelekene som de mest omfattende og som kan sidestilles
noe med Baldus-cup i håndball. Disse dugnadene gir laget
nesten halvparten av inntektsbudsjettet og som man skjønner.
Da er det viktig.

Hvis

vi ikke hadde hatt disse dugnadene vil vi
måttet betalt det meste selv. Nå betaler foreningen for startkontingenten vi er med på og for de som deltar i UM, NM etc. Derfor
dugnadene viktig, men det må gjøres frivillig. Har man ikke
anledning til å være med på grunn av jobb eller andre viktige
ting er det greit. Men det er ikke greit når man lar være å stille
opp når man likevel er på arrangementet, men melder avbud til
å være med.

Det er ikke lett for de som har med de aktive når
man får slike svar som vi fikk. Heldigvis er det en del år siden.
Vi spurte om en far kunne kjøre til et stevne hvor hans håpefulle
skulle blant annet være med. –Nå synes jeg du er frekk. Jeg
kjører da sønnen min til trening hver gang! Da blir man selvsagt
oppgitt. Heldigvis er det lite slikt vi møter i LIF, men også her
kunne vi avgjort ha hatt med flere, slik påkjenningen blir mindre
på de som er med.

Det

er tre viktige ting man bør tenke på med

dugnadene:
1: Du er med og skaffer inntekter for klubben.
2: Du hjelper til slik at dine barn kan få drive med den idrett man
forhåpenligvis liker å være med på.
3: Du selv får tilbake ved at du blir kjent med mange hyggelige
mennesker og dermed er du med og skaper miljø for lagene og
deres medlemmer.

Lillehammer juni 2018 Arild Kjæreng

Over 120 starter i Strandtorgetstevnet – fin åpning av Karen!
Ny pers av Hallgeir Høgåsen i høyde uten tilløp – 1,49
Dessverre var det litt for mange
av våre beste som ikke stilte til
start i Strandtorget-stevnet.
Likevel var det over 120 starter
i årets stevne. Karen Høystad
åpnet sesongen med 1,65 og
det lover godt for at hun skal
hoppe over 1,70 denne
sesongen også. Andrea Leerbeck årsdebuterte i spyd og
har som mål å kaste over 40m
med 600 grams spydet. Under
oppvarmingen kastet hun godt
over 40m, men hun bandt seg
litt i selve konkurransen og fikk
«bare» 37,67. Det var likevel en
fin åpning på sesongen.
Hallgeir Høgåsen som er klar
for diskos i UM hoppet høyde
uten tilløp og satte flott ny pers
med 1,49.
Det var 8 som løp 3000m under
stevnet og Simen Næss Berge
fra LIF måtte ta til takke med en
annenplass denne gangen og
tiden ble 9,29,76. Han ble slått
av vinneren med ni sekunder.
Elyas Tesfamichael løp en sterk
3000m i gutter 17, der han fikk
9,45,73. Det er bare syv
sekunder fra kravet på 3000m.
Det er vi sikre på at han klarer i
løpet av sommeren.
På 1500m hadde vi med to 15åringer som løp meget bra.
Elias Hegerholm fikk 4,46,94,
mensMikkel Thomaassen fikk
4,51,78. Begge disse to kan
klare kravet til deltakelse i UM

Karen Høystad åpnet utesesongen med fine 1,65 i høyde under Strandtorgetstevnet

og det er 6,35,00. Marius Strandberger 15 år og løp 3000m på 10,34.
Han bør også klare. Det hadde vært hyggelig om vi hadde fått noen som
løp 2000 eller 3000m i UM fra Lillehammer IF.
Elers var det flere enn tidligere fra den nye gruppa til Jørn Karlsen og
Kristofvan Buggenhout som var mned og det er svært positivt.
Det deltok 65 utøvere i 120 starter og det er meget bra.

Bilder fra de yngste jentene som var med.

Her setter Hallgeir Høgåsen ny pers med 1,49 i høyde
uten tilløp.

Her er blant de yngre guttene på stevnet.

Fin 10.000m på 17. mai
av Arne Mjelde Sæther
Like sikkert som 17. mai kommer deltar Arne
Mjelde Sæther på 10.000 under et stevne i
Trondheim. I fjor sviktet tidtakerutstyret, men i år
var alt i orden og Arne ble nummer 13 med tiden
32,19,55. Kvalifiseringskravet til NM er 31,59,99 og
vi har stor tro på at Arne klarer dette kravet.

Her kaster Andrea Leerbeck 37,67 i årets første
stevne.

Kjapp 100m i Oslo
av Cathrine Trøen
Under Tjalvelekene på Bislett løp Cathrine Trøen
igjen på ny personlig rekord på 100m. Denne
gangen ble det 12,49 to hundrdeler bedre enn
tidligere i vår. Dette er meget sterkt og Cathrine er
nå nummer syv på LIF-statistikken gjennom alle
tider. På 200m fikk hun 26,98 og det var langt fra
persen.
Grasrotandelen ga Lillehammer IF for året 2017 kr.
10.335,97. Dette er det nest beste resultatet vi har
fått fra starten i 2009.
I det siste tertialet fikk vi 3.618,37 kroner og til
sammen gjennom de 9 årene som vi har hatt
Grasrotpenger har et betydelig beløp for oss
Lillehammer IF mottatt kr. 79.690,89. 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. 30. april
har vi kommet opp i kr. 5,191. Dette ble overført til
LIF helt i starten av mai.
I perioden mai-august er vi i gang med 1792 kroner
pr. 10. juni. Vi ligger nå an til å nå i hvert fall over
15.000 kroner og det er klar ny rekord for LIF. Og
igjen – hvis vi hadde fått med flere ville vi tjent
enda mer.

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,-

Kontingenten bes innbetalt til: Lillehammer IF,
Boks 345, 2602 Lillehammer
Konto: 2000 25 62864
Pr. 31. mai er det kommet inn 50.951,62 kroner.

Malin Furuhaug har hatt en periode nå med
småskader i låret. Nå virkler det som den skaden
er på retur og hun løp 100m på 12,78. Hun har
12,57 fra tidligere i år.
Andrea Leerbeck kastet 600 grams spydet 37,48.
Også hun har lengre før denne våren.
Endelig fikk Iris Tollan Brandhaug sesongdebutert
og hun løp 600m i jenter 13 på 1,48,43 og det
holdt til en fjerdeplass.
Karen Høystad deltok i høyde i kveinner senior og
hun oppnådde årsbeste med 1,68. Hennes pers er
1,70, slik at hun nå begynner å nærme seg persen
sin.

Romerikslekene:

Strålende 200m av Cathrine Trøen
Tormod Hjortnæs Larsen vant 400m
Det var kun tre LIF-ere som deltok
under årets Romeriksleker, men de
som deltok gjorde det meget bra.
Best var vel Cathrine Trøen, (bildet)
som satte flott ny personlig rekord
på 200m med sterke 25,77. På
100m fikk hun 12,64 i lett motvind,
mens på 200m hadde hun den
beste medvinden man kan ønske
seg, nemlig +2,0. Dette betyr at
Cathrine ligger på en 12. plass på
LIF-statistikken gjennom alle tider.
Det ble for øvrig to seire på
Cathrine denne gangen. Det var
imponerende.
Seier ble det også til Tormod
Hjortnæs Larsen i menn senior på
400m. Denne gangen ble det 49,24,
mens han tidligere, i mai, løp
distansen på 48,74. Det ser ut til at
Tormod kommer til å prioritere 400
meter denne sesongen og det skal
bli spennende å se hvor langt ned
han kan komme. Klarer han å løpe
ned til 47-tallet. Det ville vært
imponerende.
Den tredje LIF-eren var Andrea
Leerbeck og hun ble nummer to i
spyd i jenter 18/19 der hun kastet
36,75.

Hanne Mjøen Maridal tok bronse
i ungdomsklassen i motbakke-NM

Bra overskudd på de
tre første stevnene
Alle de tre første stevnene våre,
Birkebeineren
Hotell-stevnet,
Strandtorget-stevnet og GKrødstevnet gåa oss bra overskudd og til
sammen har disse tre stevnene gikk
oss et overskudd på ca. 32-33.000
kroner og det er er vi virkelig godt
fornøyd med.
Vi har budsjettert med et overskudd
på midtukestevnene på ca 50.000 og
vi ligger fint i rute til å klare det. I
midtukestevnene regner vi også med
GD-stevnet og Hamar Mediastyevnet.
Deltakelsen på de tre stevnene har
vært veldig jevn. Vel 65 deltakere og
mellom 130 og 150 starter.

Det nye klubbtøyet
er like om hjørnet
Hanne Mjøen Maridal, Lillehammer IF ble nummer tre i ungdomsklassen
under motbakke-NM. Her er hun avbildet på premiepallen på tredjeplass
med 31,41. Med den tiden ble hun også nummer seks totalt i NM blant
damene.

Slegge og stavutstyret
vil bli fornyet en del til
årets Veidekkeleker
Det arbeides nå på spreng for å ordne til sleggeburet og stavmattene
til Veidekkelekene. Den ene av de to mattene i stav ble ødelagt, da vi
startet med å gjøre om banen, mens sleggeburet trenger nytt nett og
en del av stolpene må rettes opp.

Det nye klubbtøyet som vi har godt
inn i avtale med Swix om kommer om
få dager. Det er Bavac, et firma som
Swix eier som har laget klubb-tøyet.
Det blir spennende å se hvordan det
tar seg og om de aktive synes det er
bra å ha på seg.
Mye tyder på at vi skal kunne bruke
det nye utstyret i Veidekkelekene som
går 21.-24. juni.

GKrør-stevnet

Flott sesongdebut av Håkon
Cathrine er stabil på sprinten
Endelig er Mathilde Brenden Skjellerud i gang igjen med løp
Det var veldig mye positivt å
registrere under årets GKrørstevne på Stampesletta 5. juni.
Håkon Morken startet utesesongen ved å løpe 300m på
34,53 og det var 24 hundredeler
bak persen fra 2016. Når vi tar
med at det ikke var gode
vindfolrhold under løpet, må vi
oss svært fornøyd med debuten
for Håkon.
En annen som endelig kom i
gang med løp var Mathilde
Brenden Skjellerud og hun fikk
43,68 på 300m. Det var også like
bak hennes personlig rekord fra
2015. Hun støtte for øvrig kule
og fikk 8,97 som er årsbeste,
men Mathilde har mer inne i
denne øvelsen.

Cathrine Trøen vinner 100m blant jentene (i midten) og hun tangerte persen
Som er 12,49. Til venstre Therese Skyttermoen og til høyre

Cathrine Trøen fortsetter å løpe
fort på 100m. Under fine forhold
tangerte hun sin nye pers som er
på 12,49. Cathrine har vært
utrolig stabil denne sesongen og
det skal bli spennende å se hvor
godt hun vil kunne hevde seg i
UM og i NM for øvrig.
Karen Høystad er også meget
stabil på høyder mellom 1,65 og
1,70 om dagen. Det er bare
snakk
om
å
prikke
inn
toppformen, så har hun 1,711,73 inne.
Det var ca 70 som deltok i
stevnet og det er rekord for i år
og nesten 150 starter gjorde at
dette var et fint stevne for oss.
Det kommer også stadig nye
yngre utøvere med og det er
hyggelig.

Håkon Morken i samtale med Svein Johnsen etter sesongdebuten på 300m
på Stampesletta.

Simen Næss Berge løp 5.000m
og selv om han hadde flere med
ble han løpende helt alene og
han løp inn til en meget akseptabel tid 16,10,63. Med mer hjelp
er vi sikker på at Simen vil løpe
godt under 16.00.00.
For øvrig løp to 15-åringer 5000
meter og de løp bra. Best ble
Marius Strandberg med tiden
17,59,61, mens Mikkel
Thomassen løp inn til 18,02,44.
Begge disse to guttene bør
kunne klare å løpe under 6,35
som er kvalifiseringskravet for
UM på 2000 meter.
En annen som bør kunne klare å
kvalifisere seg til UM på både
800 og 3000m er Elyas
Tesfamichael. Elyas løp inn til
2,10,57 og her er kravet til UM
deltakelse 2,05,00. Allerede i
Veidekkelekene bør han kunne
ta kravet.
Ellers merket vi oss at både
Gausdal FIK og Moelven IL stilte
med mange utøvere og sammen
med LIF var de svært dominerende.
Det var mange unge LIF-ere som
var med, men det var også en
del som var på skoletur og
dermed ikke kunne delta. Ved
neste anledning er de ganske
sikkert med igjen. Det som også
er svært gledelig er at det
kommet til en del gutter, slik at
det ikke bare er jenter som vi har
med, men også guttene. Det er
flott. Stor honnør til Kristof van
Buggenhout og Jørn Karlsen
som tar seg av de unge.

Funksjonærlista for årets
Veidekkeleker går ut nå!
Påmeldingsfristen for de aktive er 12. juni
Nå har vi fått samlet inn personer fra alle tre klubbene med tanke på
funksjonærer og lista vil bli sendt ut før tirsdag 12. juni. Da går også fristen
ut for påmelding til deltakelse for de aktive. Funksjonærlista for LIF og
Veidekkelekene har gått ut før og nå har vi fått en del avmeldinger. Derfor er
det viktig at de som nå står på listen kan møte og ikke melder avbud i siste
liten.
Det er altså 41. gangen vi nå arrangerer dette stevnet og det er et meget
viktig stevne for Lillehammer IF både økonomisk og sportslig. Her får våre
aktive en fin mulighet til å møte bedre utøvere og det er spennende for oss.
Også blant de yngste er dette et viktig stevne. Her får man prøvd seg i et
stevne med mange likesinnede konkurrenter.

Nå er strekene på banen
rettet opp i svingene
Det viste seg etter kontrollmålingen i fjor på banen, så var banen seks
cm. for lang i begge svingene. Dette er nå rettet opp igjen av firmaet
som utførte strekingen av banen og dermed skulle nå alt være klart for
bruk igjen. Noen stor sak var ikke dette, men hadde det vært for kort
ville det vært dumt. Da ville ingen resultater blitt godkjent. Takk til
Løype Anleggsdrift som har stått på for å få det rettet opp.

Vi sliter nå virkelig med å få nok
funksjonærer til Veidekkelekene
Veidekkelekene går av stabelen
21.-24. juni, altså om ikke så
mange dagene. Vi har sett det
tidligere at vi går mot stadig færre
til å hjelpe til og nå begynner vi
virkelig å merke det. Vi har jo i
lengre tid hatt med både FIK Orion
og Moelven IL for å få gjennomført
stevnet. Da Gausdal FIK trakk seg
fra samarbeidet, på grunn av at de
slet med å få med folk, måtte vi ut
på «markedet» for å finne hjelpere.
Da kom Orion og Moelven inn i
bildet.
Veidekkelekene er selvsagt en stor
oppgave for oss med fire dager
med friidrett, men samtidig er dette
er dette et viktig stevne for oss
både sportslig og økonomisk.
Det at det er fire dager er selvsagt
krevende, men samtidig er torsdag
ingen vanskelig dag å bemanne
opp. Et vesentlig poeng er også at
vi måtte prioritere mye strengere på
øvelsesutvalget hvis vi skulle gå
ned til tre dager. Nå har vi øvelser
for alle, både de som løper kort, de
som løper litt lengre og kast og
hopp har også et rikt program.
Nå er det situasjonen for årets
stevne vi tenker på og vi ber
innstendig om at alle som nå er satt
opp og ser på listene som de får at
vi slipper avmeldinger i siste liten.
Er det noen som har mulighet til
å være med flere dager enn de er
satt opp ville det være flott.
Klarer dere å finne noen ekstra
som kunne tenke seg å være med,
så gi beskjed. Det er så mange
forskjellige oppgaver på et friidrettsstevne at det ikke er noe problem å
finne oppgaver selv om en ikke har
vært med på dette tidligere.. Klarer
vi å få til et skikkelig stevne kan det
bli fra 70.-80.000 kroner og

Vi trenger flere som Harald Moen med tanke på Veidekkelekene. Vi er
dessverre litt

tjene for oss. Det er viktige penger
å ta med seg i arbeidet med våre
mange aktive enten de er unge
eller eldre.
Så gi beskjed til Arild Kjæreng,

telefon 91145442
adkg@online.no.

eller

på

Du mottar t-skjorte, matbilletter og
en liten gave for jobben du gjør for
oss.

Tour of Mjøsa et mosjonsløp
som kan bli realitet fra 2019

Hanne Mjøen Maridal
vant sin klasse i Birken

Friidrettskretsen inviterer lagene til et møte på
Idrettens Hus på Ottestad mandag 25. juni, hvor de
vil presentere et opplegg med et mosjonsløp som
skal gå over fire løp på fire forskjellige steder i
Oppland og Hedmark.

Hanne Mjøen Maridal løp inn til seier i damer 20-24 år i
Birkebeinerløpet 9. juni. Hun vant sin klasse med 16
sekunder foran nummer to. I tillegg ble Hanne nummer 6
totalt i kvinner elite. Ida Nilsson vant foran Maiken
Caspersen Falla.

Som en arbeidstittel har man kaldt arrangementet
for «Tour of Mjøsa» sikkert etter sykkelløpet «Tour
of Norway». Løpene skal avvikles fra neste år og
hvis dette blir positivt mottatt av de aktive vil dette
kunne bli et artig opplegg. Vi kommer tilbake med
mer rundt stevneopplegget etter møtet.

Simen Næss Berge gjorde også en flott innsats ved å bli
nummer fire i menn 25-29 år. Totalt i menn elite ble Simen
nummer 15. Petter Johansen gjorde også en fin innsats
ved å løpe inn til 4. plass i 20-24.

Flere LIF-ere skal delta
i VU-spelen i Gøteborg
Lillehammer IF har de siste årene deltatt med en
ganske stor tropp i Världsungdomsspelen på Nya
Ullevi i Gøteborg. Dette er er et meget populært
stevne og med opp mot 5000 deltakere. Hevder
man seg godt der er man virkelig på et høyt nivå.
I år stiller vi med 6-7 utøvere i stevnet og det skal
bli spennende å se hvordan det år den enkelte i
dette storstevnet.

Også i år blir det friidrettsuke
på Stampa etter Veidekke
Lillehammer IF har i de senere årene arrangert en
egen friidrettsuke etter Veidekkelekene på Stampa.
Slik blir det i år også. Det er ikke helt klart ennå hvor
mange deltakere det blir, men i det senere er de
kommet en påmeldinger, så det blir ganske sikkert
uke også i år. Det er Mathilde Brenden Skjellerud og
Liss-Tove Ngoma som står for uka. Det vil si at i år
blir det to uker, Uke 26 og Uke 33.
For en uke koster det 1200 og for to kr. 2000. Det
blir spennendeå se hvor mange deltakere det blir.

Blant de yngre løp Iris Tollan Brandhaug inn til en flott
fjerdeplass i jenter 13 år og hun var bare 6 sekunder bak
vinneren Malin Hoelsveen fra Raufoss.
Mikkel Thomassen sikret seg en flott sjetteplass i Gutter
15, mens Isak Skari Berger sikret seg tredjeplassen i
gutter 16.
Det som slår oss er at det i Lillehammer er potensiale til å
kunne stille fantastiske lag i Holmenkollstafetten. Her bør
Rex og Reinhard finkjemme resultatlisten med tanke på å
få med gode lag til Kollen neste år. Kanskje kunne vi stille
med juniorlag både for damer og herrer og veteranlag for
begge kjønn.
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