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Ildsjeler som holder på og 
ikke gir seg etter noen år, 
de er viktige for klubbene 

Hans Bjørner Doseth skrev i en kommentar i GD at det går 

  nedover med friidretten i  vårt distrikt. Det er bare noen få 
  enslige svaler  som holder et brukbart nivå. I hele Gudbrands-
  dalen er det vel bare Gausdal og LIF som driver med friidretten. 
 Det er for dårlig når vi tenker på at får en del år siden var det 
aktivitet i alle kommuner i dalen. Men klubbene og friidretten døde ut etter 
 hvert som ildsjelene ga seg. Derfor er dette personer som 
 klubbene bør ta vel vare på om man ønsker stabilitet/bra miljø. 

I Lillehammer IF har vi en ildsjel av de aller største, nemlig Svein Johnsen og i 

tillegg til å være en stor miljø-skaper har han den kompetansen som skal til for å få 
til dyktige utøvere. I de 40 årene og vel så det som han har holdt på i Lillehammer 
IF har han skapt mange dyktige utøvere. Nå har han trappet ned noe, men han er 
fortsatt til stor hjelp for sprintgruppene. 

Selvsagt har vi flere ildsjeler i foreningen. Trygve Bjark og Reinhard Kuhs har lagt 

ned utrolig mange timer for Lillehammer IF på trenersiden. Morten Trøen er også 
på god vei til å bli en ildsjel. Det samme gjelder våre to som tar seg av de aller 
yngste, Jørn Karlsen og Kristof van Buggenhout. 

Vil vi i framtiden kunne nyte godt av ildsjelenes arbeid? Jeg tror ikke det. I dagens 

samfunn er det helt tydelig at det er vanskeligere å få folk til å gjøre noe for flere. 
Det er lettere å konsentrere seg om sin egen sønn eller datter og når de ikke orker 
mer, vil prioritere andre ting, forsvinner også foreldrene. Jeg håper jeg tar feil, men 
tror dessverre ikke det. 

Ildsjelene er også viktige for økonomien i klubbene. Lillehammer IF har ikke et 

økonomisk fundament som kan lønne trenere. Da må noe skje fra det offentlige og 
det har jeg liten tro på. Da er det ildsjelene som tar seg av administrasjonen etc. 
som trår til og de er også meget viktige. Gudbrandsdølen Dagningen deler ut en 
pris, Tillitsvalgtekruset. Kanskje burde det skifte navn til «Ildsjelprisen». 

En annen sak er at vi kan gratulere Marthe Katrine 

Myhre med en flott seier under Bornholm 5-dagers. 
Opplegget er at man i løpet av fem dager skal ha 
gjennomført en maraton på 42 km. De forskjellige 
etappene er satt opp slik at de til sammen skal bli 42 
km. Dette burde være et opplegg som flere av våre 
langløpere bør være med på neste år i 2019. Det går 
fra 22. til 26. juli. Kanskje kunne vi lage en skikkelig 
miljøtur av dette opplegget. 

Nå nærmer det seg de forskjellige mesterskapene og for de som ikke er kvalifisert 

begynner det nå å haste. Første mesterskap er hoved-NM som går midt i august og 
deretter er det junior-NM som går på Bislett med BUL som arrangør UM går så i 
månedsskiftet august/september i Overhalla. Vi har mange som er kvalifisert, men 
det er fortsatt muligheter til å klare kravene. 

På grunn av at Gausdal Landhandleri ikke ønsket å være sponsor for stevnet vårt 

14. august har vi latt det gå over til Eidsiva som har vært stevnesponsor tidligere. 
Derfor blir stevnet tirsdag 14. august kalt Eidsiva-stevnet. 

Lillehammer august 2018   
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Håkon og Tormod forbedrer seg stadig   
Flott sesongstart av Sondre på 100 m 
 
Håkon Morken og Tormod 
Hjortnæs Larsen forbedrer 
seg stadig på sprinten etter 
hvert som stevnene blir 
avviklet. Torsdag 4. juni løp 
Håkon inn til 10,70 på 
100m, mens Tormod 
Hjortnæs Larsen fikk 10,88. 
Den tredje sprinteren, 
Sondre Mulongo Nyheim 
startet sesongen med flotte 
11,14, men det var litt for 
mye medvind i løpet. Det 
var imidlertid svært 
oppløftende sesongstart 
for Sondre. Nå må han bare 
få konkurrert en del, så 
kvalifiserer han seg for 
hoved-NM. 
 
Tormod Hjortnæs Larsen var 
den eneste av de tre som 
deltok på 200m, der han ble 
klokket inn på 21,98, men 
medvinden var imiodlertid for 
sterkt til at løpet kan 
godkjennes. 
 
Karen Høystad var den 4. av 
LIF-erne som deltok og hun 
fortsetter å imponere. Hun ble 
nummer seks med 1,71. 
Dette betyr at det kan bli en 
spennende NM-konkurranse 
for Karen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkon forbedret seg ytterligere på 100m i Boysen memorial til 10,70. 

 



Vi er i full gang med  å sikre 
serieresultater i 2. divisjonen 

Håkon og Karen har de høyeste poengsummene 
 

Så er vi kommet godt i gang med 
å sikre oss resultater og poeng i 
forbundets serier, der både 
dame- og herrelaget vårt ligger i 
2. divisjon.  Håkon Haugens 100m 
på 10,70 gir 921 poeng, mens 
Karen Høystads 1,76 i høyde gir 
825. Begge resultat-ene er langt 
foran de andre. 

På herresiden har Tormod 
Hjortnæs Larsen sikret seg to 
resultater på over 800 poeng, 
mens på damesiden er det bare 
Karen som har over 800 poeng. 
Cathrine Trøen har to resultater 
over 700 poeng. Ellers har Andrea 
Leerbeck over 700 og det samme 
har Hanne Mjøen Maridal og 
Malin Furuhaug. 

Så langt i sesongen har vi fått 18 
resultater med til sammen 11705 
poeng på herresiden, mens på 
damesiden har vi 15 resultater 
med til sammen 9802 poeng. Vi 
har lov til å ha 25 resultater, 
hvorav 13 er obligatoriske og 12 
er fritt valgte. 

 

Elyas er med og teller på 800m i 
den obligatoriske delen i herrer. 

 

Følgende resultater så langt. 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMER 2. DIVISJON: 

100m  Cathrine Trøen   12,49  761 
200m  Cathrine Trøen   25,77  744 
800m  Ania Zielinkiewicz  2,18,78  682 
1500m  Ania Zielinkiewicz  4,59,95  612 
Høyde  Karen Høystad   1,76  825 
Spyd  Andrea Leerbeck  40,06  702 
Kule  Mathilde B. Skjellerud  8,75  493 
 
3000m  Hanne Mjøen Maridal  10,08,88 718 
100m  Malin Furuhaug  12,57  746 
100m  Mathilde Brenden Skjellerud 13,26  627 
1500m  Iris Tollan Brandhaug  5,03,10  595 
100m  Maria Bøe Tesfamichael 13,83  536 
Høyde u.t. Cathrine Trøen   1,22  576 
Høyde u.t. Karen Høystad   1,25  609 
Høyde u.t. Solveig Høgåsen  1,22  576 
 
Dette gir til sammen                 9802  
 
HERRER 2. DIVISJON: 
 
100m  Håkon Morken   10,70  921 
200m  Tormod Hjortnæs Larsen 22,61  791 
400m  Tormod Hjortnæs Larsen 48,74  850 
800m  Elyas Tesfamichael  2,04,09  613 
1500m  Simen Næss Berge  4,18,41  606 
5000m  Simen Næss Berge  16,10,61 625 
10000m Arne Mjelde Sæther  32,19,55 719 
Høyde  Hallgeir Høgåsen  1,65  511 
 
3000m  Gishe Abdi  Wako  8,48,55  734 
100m  Tormod Hjortnæs Larsen 10,88  873 
400m  Olav Høgåsen   55,45  550 
3000m  Simen Næss Berge  9,29,26  584 
10000m Simen Næss Berge  33,21,17 662 
800m  Isak Skari Berger  2,11,56  503 
800m  Olav Høgåsen   2,12,04  496 
Høyde u.t. Hallgeir Høgåsen  1,49  661 
Høyde  u.t. Olav Høgåsen   1,35  503 
Høyde u.t. Kolbjørn Høgåsen  1,35  503 
 
Dette gir til sammen              11705 
 
 
 
 
 



 

Østlandsmesterskap 

Dette er et åpent mesterskap for 

Oslo, Akershus, Østfold, Oppland, 

Hedmark, Buskerud, Vestfold og 

Telemark. 

Øvelsesprogrammet: 

MS/KS: 100, 200,400, 800, 1500, 

5000, 100/110 m hekk, 3000m 

hinder, diskos, slegge, spyd, 

lengde, høyde og stav. 

15-19 år: UM-øvelsene 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tormod vant 100m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

11 år: 60, 600, hinderløype, kule, 

liten ball og lengde.  

12-14 år: 60, 200, 600, kule, lengde, 

spyd, høyde og korthekk 

Det blir fartsholdere i seniorklas-                                                                 

sene,  så  langt det er mulig. For 

sprint og løp kan man melde seg på 

i KS/MS fra og med man er 17 år. 

Man forsøker å få til medvinds-

løping.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
Grasrotandelen ga Lille-
hammer IF for året 2017 kr. 
10.335,97. Dette er det nest 
beste vi har oppnådd siden 
starten i 2009. I det første 
tertialet i 2018 som gjaldt fra 
1. januar og ut april fikk vi  kr. 
5.191,-. 
 
I perioden mai-august, som vi  
er i gang med, ligger vi på 
3.641,- kroner pr. 28. juli. Vi 
ligger nå an til å nå i hvert fall 
godt over 15.500 kroner og 
det er klar ny rekord for LIF.  
Pr. 27. juli har vi nådd kr. 
8.800,-. 
 
Totalt av Grasrotpenger har 
Lillehammer IF mottatt kr. 
79.690,89. Det er nå 44 
personer som er med på 
Grasrotandelen til LIF. 
 

 

Tormod vant 100m 
på sommerstevnet 
til Oslo Friidrettskrets 
 
Under et løpsstevne på Bislett i 
midten av juli løp Tormod 
Hjortnæs Larsen inn til 11,14 på 
100m med litt motvind. Dette 
holdt til seier på distansen. 
Tormod har 10,88 fra tidligere i 
sommer. 

 

Nytt «Friidrett» klart 
med reportasje om 

Veidekkelekene 
 

Nr. 3 av bladet «Friidrett» kan nå 
leses og det er en sides lesning 
om Veidekke-lekene og i samme 
nummeret er det stor reportasje 
om Oda Utsi Onstad som trener 
sammen med LIF-erne. Hun gir 
stor honnør til Svein Johnsen 
som har gitt henne mange gode 
råd og sammen med LIF-erne har 
hun fått mer fart på beina. 
Det er mange  fine bilder fra 
Stampesletta i «Friidrett». 

Kristin Størmer Steira 
er klar for LIF fra 1/7. 
 
Da er det klart at Kristin Størmer 
Steira er klar for Lillehammert IF. 
Hun har meldt flytteovergang og 
er dermed klar for LIF fra 1. juli. 
Dette blir en klar forsterkning for 
vårt lag i Holmenkollstafetten 
neste år. Damelaget vårt ble 
nummer 6 og det er klart at med 
Kristin på laget vil vi kunne stile 
mot en enda bedre plassering. 
Men Kristin kan også løpe meget 
sterkt på bane, slik at dette er en 
meget spennende overgang for 
oss. 
 
Vi regner dermed også at vi kan få 
med oss Devon Kershaw på 
herrelaget vårt, som også vil være 
en klar forsterkning. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.friidrett.no/k/oppland-og-hedmark/nyheter/ostlandsmesterskapet-pa-jessheim/
https://duett.no/


Steinar og Brit har flest  
løp på bestelagene våre 

i Holmenkollstafetten 
 
Vi har akkurat lagt ut historien om LIF i Holmenkoll-
stafetten og opp gjennom årene er det mange som har 
representert Lillehammer IF. 3175 starter har vi hatt og vi 
har deltatt med herrelaget vårt hele 78 ganger i denne 
populære stafetten. På damesiden har vi deltatt fra 1980 
og det ert totalt 33 ganger. Det har vært år som vi ikke 
har klart å stille damelag. 
 
Blant guttene er det Steinar  
Bakken som har løpt flest  
ganger. Han har deltatt  
21 ganger og det er impo- 
nerende. Deretter følger  
Rex Hinchliffe med 19 løp  
og Jan Olav Riise har 18.  
En annen veteran som  
har mange deltakelser er  
Leif Onshus som har løpt  
17 ganger på bestelaget vårt. 
 

Blant damene er det Brit 
Pettersen Tofte som har flest 
deltakelser, i alt 14 ganger. 
Nærmest følger Liv Hilde Drugli 
som har løpt 11 ganger og 
deretter er det Oddrun 
Hovsengen med 10 deltakelser 
og  Trine  Rugsveen   (8).     

Den av dagens aktive som har flest løp er Thea Krokan 
Murud med syv løp. Hun kan fort ta igjen Brit etter hvert. 
 
2019 blir et spennende år med hensyn til Holmekoll-
stafetten. Da er klubben 100 år og vi satser på å få med 
de to elitelagene, juniorlag for gutter og jenter og 
veteranlag for menn. Fem lag ville være en fin jubileums-
gave fra de aktive. 
 
Oppmennene for lagene er allerede pekt ut da er det 
bare å starte jobben med å få til to sterke elitelag. Målet 
vårt for elitelagene må være en plass blant de 3-4 for 
damer og blant de 10 beste for herrene. 

 

Håkon fikk 10,96 på Bislett 
Simen 33,21,17 på 10.000m 

 
Håkon Morken fikk det ikke til under Sommerstevnet 
som Oslo Friidrettskrets avviklet på Bislett 18. juli. 
Hanløp 100m på 10,96 i forsøket og fikk 11,11 i 
finalen. Han var påmeldt på 200m også, men startet 
ikke. 
 
Simen Næss Berge debuterte på 10.000m og løp inn 
til 33,21,17, mens Andrea Leerbeck kastet spydet 
38,17, som er et par meter bak persen hennes. 

 

Simen Næss Berge har 
laget ny hjemmeside 

for Lillehammer IF 
 
Lillehammer IF har fått ny hjemmeside. Adressen dit 
er www.lillehammerif.no. Det er Simen Næss Berge 
som står bak siden og vi synes han har laget en 
meget fin og enkel side å forholde seg til. Etter hvert 
skal vi få opp mye stoff om Lillehammer IF. Er det 
noen som ønsker seg noe spesielt, så si i fra til 
Simen eller noen i styret. Så skal vi se om vi kan 
etterkomme det. 
 
Nå synes jeg dere skal gå inn og gjøre dere kjent 
med siden. Send gjerne bilder som vi kan benytte på 
hjemmesiden. 

 

Gausdal Landstevnet er 
blitt til Eidsiva-stevnet 

 
Gausdal Landstevnet som skulle avvikles 14. august 
2018 har fått nytt navn og dermed ny sponsor. Det er 
endret til Eidsiva-stevnet. Dette er rettet i Sports-
admin og i dette nummeret av LIF-avisa kan du se 
påmeldingen og øvelsesutvalget for stevnet som 
avvikles tirsdag 14. august kl. 18.00. 

 

 

 

 

2019 

http://www.lillehammerif.no/
http://www.holmenkollstafetten.no/velkom.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Øvelsesutvalg: 
6-8 år:  60m – lengde – liten ball 
9-10 år:  60m – 600m – lengde – liten ball 
11-12 år:  60m – 200m – 600m - lengde – spyd 
13 år:   100m – 200m – 600m – lengde - spyd  
14 år:   100m – 200 m – 800m – lengde – spyd 
15-19 år:  100m – 200m – 1500m – høyde – spyd 
Senior:  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: 
 

 
 

 

mailto:adkg@online.no


 

Glade barn i friidretts-uka til LIF 
På bildet ser vi glade barn som har vært med på Lillehammer IF’s friidrettsuke 
rett etter at Veidekkelekene var avsluttet. Stor honnør til våre unge utøvere som 
tar seg av dette vært eneste år. Nå gleder vi oss til uka før skolen starter. Da blir 
det ny friidretts-uka for de unge. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



UNGDOMSMESTERSKAPET 
FRIIDRETT 2018 

 

Overhalla IL ønsker velkommen til UM i friidrett på Svenningmoen idretts- 
og fritidspark i Overhalla. 

 

  31. august – 2. september 2018    Velkommen! 
  Mesterskapet er for klassene     Overhalla IL 

  j/g 15 år, 16 år, 17 år og 18/19 år. 
 
  Informasjon om konkurranseregler, påmelding, 
  overnatting, forpleining og transport samt løpende 
  nyheter om stevnet, finnes på vår hjemmeside. 
 

 www.um2018.no 
 
  Her finner du også kontaktinfo til hovedkomieens 
   medlemmer. 

 

 

Junior-NM på Bislett 24.–26. august 2018 
IL i BUL er arrangør av årets Junior-NM i friidrett som går føre seg på Bislett 
stadion i slutten av august. Dette blir ei storstilt festhelg for utøvarar frå heile 
landet, klubben og alle frivillige som bidrar. Under finn du lenkjer til 
arrangementet si heimeside og Facebook-side, og også lenkje til påmelding. 

Heimeside: http://www.jrnmfriidrett.no/ 

Facebook: «Junior NM Friidrett 2018» https://www.facebook.com/jrNM18/ 

Påmelding: https://mi.nif.no/Event#321864-011 

 

 

http://www.um2018.no/
http://www.jrnmfriidrett.no/
https://www.facebook.com/jrNM18/
https://mi.nif.no/Event#321864-011
http://www.jrnmfriidrett.no/
http://www.um2018.no/


Marthe Katrine Myhre vant 4 
av 5 løp i Bornholm 5-dagers! 

 

Marthe Katrine Myhre, LIF’s nye 
langløper som meldte overgang fra 
Gjøvik til LIF denne sesongen, vant 
det tøffe løpet Bornholm 5-dagers. 
Løpet går ut på å løpe en maraton i 
løpet av fem dager. Løpet var delt 
opp i 5 etapper med forskjellig 
lengde, men totalt ble det 42 km. 
Marthe Katrine løp meget sterkt og 
vant de fire første etappene og 
totalt var hun over nesten tre 
minutter foran nummer to, som 
var Charlotte Karlsson fra Sverige. 

Løpet var lagt opp slik. Første 
etappe var i Hasle og det var en 
10km lang løype. Marthe vant med 
tiden 36,32 og hun var 7 sekunder 
foran nummer to Charlotte 
Karlsson fra Sverige. På tredjeplass 
kom Louise Laursen fem sekunder 
bak henne igjen. 

2. etappe var den korteste etappen 
og var på 5,8 km. Her ble det en 
klar seier til Marthe med tiden 
24,14 og hun var 70 sekunder 
foran nummer to som var Louise 
Laursen. På tredjeplass kom 
Elisabeth Karlsson 7 sekunder bak 
Louise igjen. Dette løpet gikk ved 
Duodde. 

Den 3. etappen som gikk ved 
Almindingen  og var 7,8 km lang. 
Her løp Marthe på 29,41, 11 
sekunder foran Charlotte Karlsson 
og med Louise Laursen på 3. plass. 

Den femte etappen ble svært av-
gjørende. Her avgjorde Marthe det 
hele ved å vinne etappen som gikk 
ved Hammaren med ett minutt og 
19 sekunder. Dermed var hun tre 
minutter foran nummer to foran 
det siste løpet. Marthe løp på 
33,26, mens Louise Laursen ble 
nummer to med 34,45. Charlotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlsson ble nummer tre med 
34,51. 

Den siste etappen som gikk ved 
Rønne og ble avsluttet fredag 27. 
juli på Rønne Stadion, var på 10km 
og dette løpet vant Charlotte 
Karlsson foran Louise Laursen og 
med Marthe Katrine på en 
tredjeplass. Tidene var 36,27, 
37,02 og 37,04. 

Det var den danske klubben Viking 
som er arrangør av dette løpet som  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ble avviklet for 25. gang i år. Vi tror  

dette kunne være en flott 
konkurranse for våre mange 
langløpere å være med på.  

Arrangementet for 2019 er klart og 
man kan melde seg på. Vil du vite 
mer om dette løpet kan du gå inn 
på www.etape-bornholm.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

Her løper Marthe Katrine Myhre under svært idylliske forhold i Bornholm 

5-dagers. 

 

http://www.etape-bornholm.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem kan lage det 
fineste merke/logo 
til NM stafetter i 19 

 
Neste år, 2019, skal Lillehammer IF arrangere NM 
i banestafetter siste helgen i mai. I den 
forbindelse ønsker vi å få laget en logo/merke for 
mesterskapet. Er det noen i Lillehammer IF som er 
så kreative at de kan få laget et forslag? Det beste 
forslaget blir valgt og det vanker en premie til 
vinneren. 
 
Frist for innlevering er 1. september. Du kan lage 
flere forslag hvis du ønsker det. Noen krav må vi 
ha og det er at vi skal ha med hovedsponsor for 
mesterskapet og en stafettpinne må også med for 
å markere at det er stafettmesterskap. LIF’s logo 
bør også med. Hovedsponsor er ikke funnet ennå, 
slik at det må settes av plass til det. 
 
Forslaget sender du til adkg@online.no. Vi håper 
på mange gode forslag. 
 
 
 
 

Bare en ny klubbrekord 
satt så langt i sesongen 

 
Så langt i sesongen er det bare satt en ny klubbrekord, 

nemlig Iris Tollan Brandhaug som har satt ny 
klubbrekord på 600m i jenter 13 år. Hun har løpt på 

1,45,07. Iris er slett ikke langt etter klubbrekorden på 
1500m i denne klassen også, så kanskje kan vi få ny 
rekord også der. 

Da nærmer det seg 
Birkebeinerrittet! 
 
Den 25./26.  august avvikles Birkebeiner-rittet 
og det er det siste av Birken-arrangementene 
dette året. LIF har som vanlig ansvaret for 
matstasjon i mål og det er ganske mange 
personer vi trenger å ha med for å kunne dekke 
jobben. Opplegget er slik: 
 
Fredag 24. rigging av matstasjon (10 pers.) 
Lørdag 25. matstasjon i mål 08-14.00 (32) 
Lørdag 25. matstasjon i mål 14-20.00 (18) 
Lørdag 25. pinsutdeling 10-15.00 (6) 
Lørdag 25. pinsutdeling 14.30-19.30 (5) 
Søndag 26. pinsutdeling 10-15.00 (6) 
Søndag 26. matstasjon 10-15.30 (22) 
 
Slik er det lagt opp og i parentes ser vi hvor 
mange vi trenger til jobben. 
 

Derfor alle LIF-ere og venner av 
LIF meld dere til tjeneste. Det er 
viktig! 
 
 
 
 

Forbundet har startet 
med å registrere våre 

forbundsdommere 
Dommersjefen i Norge i friidrett, Nils Kr. Wiig 
har startet arbeidet med å «renske» opp blant 
våre forbundsdommere. Grunnlaget han har 
sendt ut til kretser og enkeltpersoner viser at 
det virkelig er på tide å gjøre noe her. 
 
Fra vår klubb var det veldig mange som er 
gått bort som fortsatt var registrerte og derfor 
var det virkelig på tide å få gjort noe her. Nye 
forbundsdommere fra klubben var heller ikke 
registrert. Nå er de nye også sendt inn og nå 
ønsker man å holde orden på disse 
personene. Et fint tiltak fra NFIF. Nå vil det 
kunne bli skikkelig orden. 
 

 

Vi har over 45 års erfaring, dyktige medarbeidere og en moderne 
maskinpark. Det gjør oss til en solid og trygg aktør i bransjen. 

Familiebedriften ble etablert i 1969 av Per Løype og ble i 1982 et 
aksjeselskap. Siden den gang har vi vokst gradvis både i omsetning 
og størrelse. I dag er det Ånung Løype som er daglig leder. 
Bedriften har i dag  37 ansatte. Omsetningen for 2016 var 85 mill. 
kroner. 

Vi utfører alle typer anleggsarbeider og kan om ønskelig bidra helt 
fra planleggingsfasen for både private og offentlige utbyggere. Vårt 
arbeidsområde er hovedsakelig Gausdal, Lillehammer, Øyer, 
Ringebu, Nord-Fron, Gjøvik og Ringsaker. 

Vi holder til i kontorlokaler i Østringsvegen 1 - Segalstad Bru, og har 
verksted/lagerbygg i Baklivegen i Østre Gausdal. 

 

mailto:adkg@online.no
https://www.loype.no/
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https://usbl.portal.bbl.no/
https://www.fjellpulken.no/
https://www.swix.no/
https://duett.no/


                                                                                                                                                            

Vi bygger for mennesker 

 

 

Veidekke Entreprenør AS 

Fakkelgården 

2624 Lillehammer 

    Tlf.: 61 26 54 50.no 

 

 


