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på nok funksjonærer til de store dugnadene våre.
Både for Birkebeinerrennene og Veidekkelekene var
det et stort slit å få nok funksjonærer, slik at vi fikk
gjennonført stevnene på en skikkelig måte. Slik det
AKTUELT
Redaktør LIF-avisa
var i år kjørte vi så på felgen som vi kunne og derfor
Arild Kjæreng
blir det alt for mye jobb på enkelte personer. Slik
kan vi ikke har det for da går disse lei og det stopper det seg selv.
Vi er nødt til å ta noen grep og de utøverne vi har på avtale må i
større grad være med. Det er et spørsmål om de som nå har vært og
dratt lasset i godt over 30 år nå bør få en avlastning. Da ville de
kanskje tvinge seg fram noen nye tanker og ideer. Nå står i slutten
av august det store Birkebeinerrittet på programmet og en kan grue
seg med tanke på å skaffe nok folk. Vi trenger nok et sted mellom 30
og 40 personer til å gjøre den store jobben. Vi tjener jo ganske gode
penger på Birken-arrangementene og det ville være synd om vi ikke
kan fortsette med denne dugnaden.

V

i er slett ikke fornøyd med deltakelsen i årets Veidekkeleker. Tyrvinglekene holder fortsatt god stand, men det virker som
det er vanskeligere for Osloutøverne å komme seg oppover i landet.
Det er synd for på Stampesletta har vi en meget god bane som helt
sikkert vil gi dem et godt resultat og her møter de også mange av de
gode utøverne fra Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan nok
være en årsak at vi har de tre store stevnene etter hverandre. Først
er det Tyrvinglekene, helgen etter er det Veidekkeleker og så
kommer VU-spelen i Gøteborg med 5000 deltakere.

Da har vi endelig fått de nye konkurranse-klærne som Swix

og Bavac står bak. De holder absolutt mål og det var veldig
hyggelig for oss. Det tar alltid litt tid når man skifter leverandør av
utstyr. Så også i år, men nå er det på plass og da får vi håpe at så
mange som mulig skaffer seg det nye utstyret.

Nå er det ferie og husk alle sammen at det blir ikke ferie fra

treningen. Den må skjøttes hele tiden og spesielt for de som har
kvalifisert seg for deltakelse i NM, UM eller junior-NM. Det er ofte
slik at man trener og konkurrerer skikkelig og så tar man ferie og da
blir mesterskapene dessverre nedturer.

VI RETTER EN STOR TAKK TIL ALLE SOM HAR VÆRT

MED OSS PÅ BÅDE BIRKEBEINERLØPET OG VEIDEKKELEKENE.
DERE ER SVÆRT VIKTIGE FOR OSS I «KAMPEN» FOR Å SKAFFE
NOK PENGER TIL DRIFTEN AV KLUBBEN OG DA
SPORTSUTVALGETS BEHOV.

Lillehammer juli 2018 Arild Kjæreng

Andrea Leerbeck mangler 43cm på NM-kravet i spyd:

Klubbrekord på 600m av Iris T. Brandhaug
Gishe og Hanne løp brukbare 3000 metere
Karen Høystad 1,65 i høyde i Tyrvinglekene på Nadderud
Andrea Leerbeck var bare 43 cm
fra hoved-NM kravet i spyd under
årets Tyrvingleker på Nadderud.
Hun satte ny personlig rekord
med 600 grams spydet til 39,57.
NM–kravet er 40m. Kanskje når
hun det under Veidekkelekene.
Men det var ikke bare Andrea
som gjorde det bra. Iris Tollan
Brandhaug ble nummer tre på
600m i jenter 13 år, der hun løp
inn til 1,45,07 og det er ny klubbrekord i denne øvelsen og
klasse. Den gamle rekorden
hadde Mari Nordlunde. Hun løp
også en meget fin 1500m på
5,05,19 som er ny pers. Målet for
sesongen må være å komme seg
under 5,00,00.
Gishe Abdi Wako forsøkte seg igjen
på 3000m og han løp på brukbare
8,48,55. Det er langt bak persen,
men det er fint å få Gishe i løp
igjen. Hanne Mjøen Maridal deltok
også på 3000m og vær svært nær
persen sin da hun løp inn til
10,08,88.
Sprinterne hadde ikke gode forhold
på 100m. Det var en veldig lei vind,
riktignok med, men den var såpass
kraftig at den ødela løpene ved at
de ikke blir godkjent.
Cathrine Trøen (17 år) løp inn til
26,13 på 200m med 2,6 i medvind,
mens Mathilde Brenden Skjellerud i
jenter 18-19 løp på 27,71 i 3,3 i
medvind. Mathilde støtte kule (4kg),

Andrea Leerbeck nær ved å kvalifisere seg til hoved-NM på Tyrvinglekene.

men klarte ikke årsbeste da hun
fikk 8,75..
Cathrine fulgte fint opp på
søndagen, der hun gikk til finalen
på 100m etter 12,74 i forsøket,
mens hun stormet inn til en

fjerdeplass i finalen med tiden
12,57. Det var godkjent vind med
2,0 i medvind. Vi er spent på
hvordan Cathrine vil gjøre det i UM
på sprinten. Hun har hatt en flott
sesong til nå.

www.lillehammer-if.com

Andrea klarte kravet
til hoved-NM i spyd

Grasrotandelen ga Lillehammer
IF for året 2017 kr. 10.335,97.
Dette er det nest beste
fikk vi inn kr. 5,191. Dette ble
resultatet vi har hatt fra starten i
2009. I det første tertialet i 2018
til sammen Fra 1. januar
overført til LIF helt i starten av
mai.
I perioden mai-august er vi i
gang med 2.675 kroner pr. 30.
juni. Vi ligger nå an til å nå i
hvert fall godt over 15.500
kroner og det er klar ny rekord
for LIF. Og igjen – hvis vi hadde
fått med flere ville vi tjent enda
mer.
Totalt av Grasrotpenger har
Lillehammer IF mottatt kr.
79.690,89. Det er nå 42
personer som er med på
Grasrotandelen til LIF nå og det
er jo meget positivt. Imidlertid
med 10 til ville vi tjent betydelig
mer.

Vi har skrevet det mange
ganger at Andrea Leerbeck
ville
klare
kravet
til
deltakelse i hoved-NM i
spyd i løpet av sesongen.
Nå har det skjedd. På et
stevne på Bislett kastet
Andrea to ganger over 40m
og fikk en bestenotering på
40,06.
Det erf tydelig at i Andrea har vi et meget fint
spydtalent. Det har vi ikke hatt på kvinnesiden
siden Anne Sofie Hunstad herjet på 70-tallet og
Elin Rødum på 90-tallet. Under Veidekkelekene
var hun også svært nær 40m. Hun fikk 39,85. Da
har hun nådd sitt første mål. Da blir ny
klubbrekord et nytt mål. Den har Elin Rødum med
42,03.

Nå er mesteparten av
av sargen satt på plass
Rett før Veidekkelekene starten man å slå på sargen rundt banen.
Den er viktig fordi man kan få underkjent rekorder hvis den ikke
er på plass. Nå rakk man ikke helt rundt med den sargen man
hadde med seg, men det var bare sarg for en halv sving som
manglet og det kunne vi kompensere med kjegler.
Da skal vi være ferdig med restitueringen av banen. Det tok sin
tid, men banen er blitt veldig fin og resultatene viser at den er like
rask som tidligere.

Håkon løp en sterk 300m under årets
GKrør-stevne på Stampesletta: 34,53
Etter en tid med skade løp
Håkon Morken 300m på sterke
34,53 under GKrør-stevnet på
Stampesletta. Han løp helt
alene og det var et meget bra
løp for det var ikke langt bak
hans egen personlige rekord.

at noe er på gang blant de
yngste.

Mathilde Brenden Skjellerud
debuterte igjen på løp etter
flere år med skade og hun løp
inn til en bra tid 43,68 på 300m.
Hun ble knepent slått av
Therese Skyttermoen denne
gang.
Cathrine Trøen imponerer om
dagen. Hun løp 100m på 12,49
som er tangering av hennes
personlige rekord. Hun har i år
gått fra 12,78 og ned til 12,49.
Det er meget sterkt.Også på
200m har hun hatt stor
framgang.
Simen Næss Berge var ute etter
å løpe under 16 minutter på
5000m og var nær ved å klare
det, men det ble 16,10,61. To
15-åringer forsøkte sg på
5000m,
nemlig
Marius
Strandberg som løp uner 18
minutter, nemlig 17,59,61 og
Mikkel
Thomassen
fikk
18,02,44. Fine løp av begge to.
Ellers var det svært mange
yngre gutter som deltok for LIF
denne gangen og det er tydelig

Håkon i samtale med trener Svein Johnsen om løpet sitt. De var begge
to meget godt fornøyd. Nå blir det å komme i form og unngå mere
skader.
Deltakelsen i årets GKrør-stevnet
var meget bra. Jeg tror vi skal
komme gjennom disse midtukestevnene med økonomisk god
fortjeneste.

I fjor fikk vi jo ikke arrangert noen
av disse midtukestevnene på
vårparten, da banen ikke var klar.
Det var som vi sa vi tapte nok
bortimot 50.000 på det.

De 41. Veidekkeleker er historie:

Karen Høystad hoppet 1,76 i høyde
Håkon Morken sesongdebuterte
med 10,74 på 100m på Stampesletta
De 41. Veidekkeleker er nå historie og
vi fikk mange meget gode resultater av
LIF-erne. Den som imponerte mest var
Karen Høystad som hoppet 1,76 i
høyde og det er en rekordforbedring
med seks – 6 – cm. Det er virkelig
imponerende. Endelig løsnet det
skikkelig for Karen og da kom virkelig
resultatene. Hun ligger nå på
tredjeplass på seniorlista til forbundet.
Søndag kom Håkon Morken i gang
igjen og han løp en meget sterk 100m
på 10,74 etter at han hadde fått 10,76 i
forsøket.. Han valgte å stå over 200m
på fredag, da det blåste veldig mye og
det var svært kaldt. Det ble annenplass på Håkon denne gangen og vi er
spent på fortsettelsen fordi han har
mye å gå på etter denne starten.
Vi var spente på Ania Zielinkiewicz
som debuterte etter barnefødsel i
januar. Vi ser at Ania har mye å gå på
ennå. Hun var fire sekunder fra kravet
på 800m. Hun fikk 2,18,78, mens hun
på 1500m løp inn til 4,59,95. Ania har
valgt å se bort fra NM i år.

Trener Kolbjørn Høgåsen og Karen Høystad er strålende fornøyd med at
Karen hoppet 1,76 under Veidekkelekene.

En annen som kunne si seg fornøyd
med helgen var Elyas Tesfamichael.
Han løp 800m og kom inn på sterke
2,04,09. Kravet til deltakelse i UM er
2,05,00. Det betyr at Elyas er klar for
UM i Overhalla. En som er nesten klar
for UM er 17 år gamle Olav Høgåsen
som løp 400m på 55,45. Kravet er
54,25. Dette bør kunne gå i løpet av
sommeren. Elyas til venstre og Olav til
høyre.
Elyas til venstre og Olav til høyre løp meget bra på Veidekkelekene.

Sterk 100m av Håkon Morken i hard kamp med Nikolai Jallow fra Tjalve. Begge løp sterkt og Håkon fikk 10,74 i
fianlen etter 10,76 i forsøket.
Mathilde Brenden Skjellerud åpnet
løping igjen og fikk 13,26 og er
dermed kvalifisert for
UM I
Overhalla hun også. Det var
virkelig hyggelig. På bilder ser vi
Mathilde fra starten på 100m. Hun
har nummer 312.
Malin Furuhaug har også svært
småskadet og hun var klar igjen til
Veidekkelekene. Der løp hun på
27,00 på 200m og 12,78 på 100m.
Hun er klar for hoved-NM etter
12,57 på 100m
Cathrine tok 2 seire.

Cathrine Trøen (bildet) har
imponert oss denne sesongen og
hun sikret seg to seire i
Veidekkelekene. Særlig var 100m
til Cathrine sterk. Hun løp inn til
12,51 som var 2 hundredeler bak
persen hennes. Hun var langt
foran nummer to i klassen. Vi har
stor tro på at Cathrine vil hevde
seg veldig bra i UM, junior-NM og
hun er også kvalifisert for hovedNM. Det er meget sterkt. Det er
tydelig at Cathrine tåler treningen
godt.
I VU-spelen i Gøteborg regner vi
med at hun får meget sterk
konkurranse og dermed kan hun
kanskje pynte på persene sine på
Nya Ullevi i Gøteborg.
Tom for sølvmedaljer
Det er riktig mange som skal ha
premier under Veidekkelekene og
denne gangen gikk vi faktisk
tomme for sølvmedajer. Det er
Hamar Media som sørger for at
medaljene blir laget og de er
veldig fine.

Sleggeburet røk i filler.
Det var lagt opp til at vi skulle ha
slegge på programmet, men
dessverre røk sleggeburet i filler
etter an skikkelig vindkule. Vi
måtte dessverre da bare avlyse
øvelsen. Det er aldri hyggelig. Vi
fikk en del ubehagelige telefoner
som: -Dere kunne a låne et bur
eller reparere det. Ja, ja det er ikke
så greit.

Her er man i full gang med å reparere sleggeburet, men like etter at jobben var
gjort kom det et skikkelig og buret revnet. Fra venstre Harald Moen, Per
Harald Jørgensen, Robert Pettersen, Arild Kjæreng og Sølfest Prestetun. Det
ble mange tunge tak på denne gjengen før, under og etter stevnet. Nå må
det kjøpes en del nytt på sleggeburet for neste år.

Gausdal Land-stevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 14. august kl. 18.00

Øvelsesutvalg:
6-8 år:
9-10 år:
11-12 år:
13 år:
14 år:
15-19 år:
Senior:

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

Påmeldingsfrist:
Fredag 10.. august 2018. Påmeldingen sendes adkg@online.no eller online.
Startkontingenten:
6-10 år:
kr. 75,- pr. start
11-19 år:
kr. 85,- pr. start
Senior:
kr. 100,- pr. start
Medlemmer i Lillehammer IF som har betalt medlemskontingenten deltar
GRATIS!
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening, Boks 345, 2602
Lillehammer konto 2000 25 62864.
Premiering:
Det er premie til alle for klassene 14 år og yngre.
Ellers 1/3 premiering av startende.
Hovedsponsor for stevnet er:

Totalseire til både Simen og Hanne
under årets Hamar HOKA maraton
Det ble totale seire både til Simen
Næss Berge og til Hanne Mjøen
Maridal under årets Hamar HOKA
maraton 23. juni. Simen løp 21 km på
tiden 1,13,48 og var hele 4,01 foran
løperen som ble nummer to på
distansen for herrer.
På 10km var Hanne Mjøen Maridal
like suveren. Hun løp distansen på
38,12 og var hele 4,55 foran toeren i
klassen og distansen. Under ser vi
Hanne i fint driv. Hun har hatt en fin
start på sesongen.

Simen Næss Berge fører an under 21-kilometeren på Hamar.
Det deltok omtrent 200 aktive utøvere på Hamar St. Hansaften, der
det ble to flotte seire til Lillehammer IF altså.

Fint løp av Mikkel
Årets Beseggløp hadde med en
utøver fra Lillehammer IF og
det var 15-åringen Mikkel
Thomassen som gjennomførte
løp på tiden 1,38,56. Dermed
vant han klasse 15-19 og ble
nummer 11 totalt i løpet Sterk
innsats med andre ord.
Hvis Mikkel forsøker seg på en
2000m vil han ganske sikkert
kvalifisere seg for UM i
Overhalla
i
månedskiftet
august/september.

Neste stevne på Stampa
er tirsdag 14. august
Neste stevne som går på Stampesletta avvikles tirsdag
14. august fra kl. 18.00. I utgangspunktet skulle stevne
hete Gausdal Land-stevnet, men Gausdal Landhandleri
har avsluttet avtalen med stevnet og har bare skilt rundt
stadion. Vi jobber derfor med en ny sponsor for stevnet
og håper dette skal være på plass før 1. august.
Dette stevnet er meget viktig for de aktive. Det er nesten
det siste stevnet som du kan kvalifisere deg til UM i
Overhalla. Du kan også trolig rekke NM junior som går
24.-26 august i Oslo.

Neste år blir det rimeligere med
mesterskapene for våre aktive
Hoved-NM går på Hamar/junior-NM går i Sigdal
Det blir rimeligere for Lillehammer
IF å være med på banemesterskapene i 2019. Da går nemlig
hoved-NM på Hamar og junior-NM
går i Sigdal, mens man ennå ikke
har funnet noen arrangør for UM.
I tillegg til det skal stafett-NM gå
på Stampesletta med oss selv som
arrangør.
Innendørs blir det imidlertid lange
turer for oss i og med at hovedNM skal avvikles i Haugesund og
UM skal gå i Ulsteinvik
Når det gjelder våre egne stevner
neste år vil de trolig avvikles slik.
Styret har ikke behandlet dette
ennå.
7. mai Birkebeineren Hotellstevnet
21. mai Strandtorget-stevnet
25.-26. mai NM stafetter
4. juni GKrør-stevnet
20.-23. juni Veidekkelekene
13. august nasjonalt stevne
3. september Veidekkestevnet
21. sept. GD-lekene
22. sept. Hamar Mediastevnet
1. okt. Fjellpulken-mila
Av andre interessante mesterskap
er NM terrengløp kort løype som
går6. og 7. april i Larvik.
Motbakke-NM avvikles i Valldal
23. juni, mens 31. august skal NM
i maraton avvikles i Stavanger.
Lerøylekene skal avvikles 7. og 8.
september og gjelder klassene 13
og 14 år.

Strandtorget-stevnet, som disse guttene deltar i går trolig 21. mai neste
år.
NM terrengløp lang løype skal
arrangeres 20. oktober.
Av andre arrangementer vi pleier å
være med på er Holmenkollstafetten og den avvikles 11. mai
neste år. Tyrvinglekene pleier å
være uken før Veidekkelekene og
VU-spelen uka etter.
Birkebeienerløpet går lørdag 15.
juni og det vil nok bety noe for
Tyrvinglekenes deltakelse på de
lange løpene. Det er nok mest fra
klassene 12-16.

Ungdomsmesterskapet ute er det
ingen som har tatt på seg ennå.
Det skal avvikles 31. august til og
2. september og er et meget viktig
stevne for 15-19 åringene. Sist vi
arrangerte UM var i 2013.
Den største utfordringen den gang
var at det er 24 klasser med lange
kast. Det vil si 8 klasser med
slegge, 8 med diskos og 8 med
spyd og for veldig mange skal
dette avvikles fra samme sving.
Hvis man da ikke har en egen
kastbane.

Smart løsning rundt kuleringen på Nadderud

Et smart tiltak som Tyrving IL har gjort på Nadderud. Her ser dere kuleringen har en egen treplatting rundt seg. Det
var virkelig smart. Det blir mye renere og enklere å holde rent i området rundt ringen. Dette må vi kunne lage på
dugnad på Stampesletta også. Et lurt tiltak var dette.

Karen over 1,70 i VU-spelen
Fin 1500 av Iris T. Brandhaug
Karen Høystad hoppet igjen over
1,70 i høyde, da hun deltok i VUspelen i Sverige. Med det resultatet ble hun nummer fem i kvinner
senior.

5,03,10, mens hun ble nummer 14
på 600m med 1,47,97. (Bildet
under)

VU-spelen er enormt stort og litt
av en prøvelse for arrangøren:

Cathrine Trøen løp på 12,50 0g
12,51 i forsøk og finale og ble
nummer syv i jenter 17. Hun stilte
imidlertid ikke på 200m.
Malin Furuhaug (J16) ble nummer
14 i jenter 16 med 12,93 og heller
ikke hun stilte på 200m.
13 år gamle Iris Tollann Brandhaug
satte ny pers på 1500m med tiden

13,72 på 100m, mens hun løp inn
til 27,37 på 200m, men her var
vinden litt for sterk (2,2).

Mathilde Brenden Skjellerud
deltok også i Gøteborg. Hun fikk
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