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AKTUELT

Da kan vi ønske velkommen til året 2019 og til et

godt år for Lillehammer Idrettsforening. For LIFavisa går vi inn i den 34. årgangen og det er avis
nr. 322 siden vi startet med LIF-avisa i 1987. Om
LIF-avisa overlever 2019 vet vi ikke, men vi har
Redaktør LIF-avisa nå en hjemmeside som fungerer veldig bra. Hva
Arild Kjæreng
skal vi da med LIF-avisa?
Vi tror at avisa har sin misjon enda og da særlig for LIF-ere som
ikke lenger bor i Lillehammer. Så – foreløpig fortsetter vi med å
gi ut avisa. Nå lager vi bare 3 papiraviser. Resten går på e-post.

Romjulssprinten ble avviklet for 31. gang og vi er
egentlig litt imponert at den har klart å holde seg i alle disse
årene. Romjulssprinten 2018 viser at man har trent bra i høst og
desember og det lover godt for innendørssesongen 2019 og
senere for utendørssesongen. Hyggelig var det å se Marit
Aarvåg Storaker i virksomhet igjen. Og hvilket «comeback» hun
fikk. 7,80 er sterkt, men Cathrine Trøen var beste jente med
meget sterke 7,70. Hun er dermed nummer to på innendørsstatistikken til LIF.
Rett før nyttår mottok vi vel 50.000 kroner i
momskompensasjon. Dette er virkelig viktige penger for idrettslagene. Vi fikk en del mindre enn i fjor, men det skyldes at vi har
brukt mindre penger også dette året. Når det gjelder
Grasrotandelen har vi for første gang passert 16.500 kroner. Det
er jo meget bra. I alt er 46 spillere med på opplegget. Det er en
fin økning. Totalt ble det 16.843,90.
Da er alle stevnene våre for 2019 godkjent av kretsen og

vi kan lage vår egen terminliste for stevnene på Stampesletta for
dette året. Opplegget blir litt mer enn i fjor i og med at vi fikk NM
stafetter som vårt jubileumsarrangement. LIF er 100 år 28. mai i
år. Det som virkelig kan bli spennende denne sommersesongen
er «Fjellpulkenmila». Der var det 50 påmeldte i 2018 og får vi en
50% økning vil det bety at vi må kjøre 3 og kanskje 4 milløp
denne dagen.

Da er vi i gang med innendørssesongen. Til helgen
deltar 9 utøvere fra LIF på Dialoglekene i Drammen. Vi har med
blant annet tre 13-åringer og det skal bli spennende å se
hvordan de klarer seg. Lykke til.
Lillehammer januar 2019

Arild Kjæreng

Lillehammer IF fikk kr. 51.336,i momskompensasjon for 2017
Lillehammer IF ble tildelt 51.336
kroner i momskompensasjon for
2017. I fjor fikk vi 62.574 kroner,
slik at det ble noe mindre enn for
2016. Likevel er dette et meget
vesentlig beløp for Lillehammer
Idrettsforening. Årsaken til at det
er blitt mindre er at Veidekkelekene ble en del dårligere med
hensyn til økonomi.
Totalt fikk lagene i Norge hele
377.099.577 millioner kroner til
fordeling og Oppland fylke fikk
11.676.464 millioner kroner.
Totalt var det 293 foreninger i
Oppland som hadde søkt om
midler og stort får vel alle som
har søkt om kompensasjon.

LIF fikk 51.336 kroner i momskompensasjon for 2017.

Alle stevnene våre godkjent
Da er alle stevnene våre for neste år godkjent av kretsen
og da blir de slik som vi hadde foreslått. Vi vil komme
tilbake til hvert stevne etter hvert som det nærmer seg
arrangementet.
Første stevne nå er Birkebeineren Hotell-stevnet og det
går 7. mai på Stampa. Det er nok mulig at vi arrangerer
et innendørsstevne eller to i januar/februar. Det må vi
komme tilbake til utover vinteren.

Andrea Leerbeck
får Oppland FIK’s
propagandapremie
Andrea Leerbeck, LIF’s gode spydkaster
klarte kravet til kretsens propagandapokal, da hun kastet spydet 40,06 i fjor.
Kravet er 40 meter.
Andrea hadde en fin sesong, men hun
Hadde håpet på å nå litt lenger enn 40,06.

Fire «utlendinger»
hos Lillehammer IF
kan delta i NM-ene
Lillehammer IF har flere som
kommer fra land utenom Norge med
som medlemmer og de ønsker å
delta i NM-ene. Vi har fire aktive som
får denne muligheten, nemlig Gishe
Abdi Wako, Ania Zielinkiewicz, Arek
Zielinkiewicz og Elyas
Tessfamichael

Årboka for 2018 ligger
ute på hjemmesiden
Den årlige «Årboka» som LIF gir ut ligger nå
ute på hjemmesiden. I den kan du lese
diverse statistikker, klubbrekorder, premievinnere, medaljevinner i NM.
Det samme gjør historien om LIF’s prestasjoner i Holmenkollstafetten. I 2019 deltar
LIF for 79. gang i denne populære stafetten.

SpareBank 1 Gudbrandsdal blir
hovedsponsor for stafett-NM
Sparebank 1 Gudbrandsdal blir
hovedsponsor for årets stafett-NM
som avvikles på Stampesletta 25.
og 26. mai. Dermed er vi kommet
godt i gang med å skaffe økonomi
til årets NM stafetter som blir LIF’s
jubileumsarrangement – LIF er 100
år i år.
Samtidig med at dette er i boks har
også Pål Sjetne, regionleder for
USBL i Oppland og Hedmark, sagt
ja til å være leder av
hovedkomiteen for mesterskapet.

Pål Sjetne
I disse dager jobbes det hardt for å
finne personer til hovedkomiteen og
det håper vi skal gå greit. Det er for
øvrig 7. gangen Lillehammer IF
arrangerer stafett-NM. Sist var i 1999.
Vi har arrangert dette mesterskapet i
1960, 1974, 1976, 1982, 1991 og
1999. I 1982 var mesterskapet åpning
av fast dekke på Stampesletta.
Øvelsene i stafett-NM er noe
annerledes enn det vi hadde sist vi
arrangerte mesterskapet. Selvsagt er
de vanlige øvelsene som 4x100m for
både kvinner og menn, 4x400m for
begge kjønn, 4x800m for kvinner og
4x1500m for menn. I tillegg har vi nå
fått juniorklasse under 19 år på
4x100m, mixstafett på 4x800m senior
og junior og så er det UM jenter og
gutter 15-16 år som kan løpe 4x100m
og 4x600m.

Lillehammer IF bør kunne stille med
lag i de fleste av stafettene og vi bør
kunne hevde oss meget bra
Vi har et junior-lag på 4x100 meter for
damer, et 4x800m lag for damer senior
og hvis vi fikk med oss Michael
Rosenberg og Sondre Mulongo
Nystrøm ville vi ha et meget godt på
4x100m for herrer.
Det sysles også med tanken om å
arrangere en 100m for 13-14 åringer
og en 800m for de samme klassene.
Dette blir invitasjonsløp, det vil si at vi
inviterer 8 jenter og 8 gutter på 100m
og det samme for 800m. Det tror vi kan
bli en liten godbit. Vi har mange i vårt
distrikt som er gode i nettopp disse
klassene.

Det vil bli laget en egen logo for
mesterskapet. I tillegg vil dette mesterskapet være en del av feiringen av
Lillehammer IF’s 100 år jubileum.
Noen endringer blir det også på
merkingen
av
banen.
Det
internasjonale friidrettsforbundet har
vedtatt at vekslingsfeltet på 4x100m og
de to første vekslingene i 1000m
stafett skal være 30m. Det betyr at den
10 meteren før vekslingsfeltet som ble
brukt som reaksjonsfelt blir nå med i
vekslingsfeltet. Derfor må vi gjøre noen
små endringer på merkingen før
mesterskapet til sommeren. Dette
hadde dessverre merkerne ikke fått
med seg da de merket opp igjen i
sommer.

Denne flotte jentegjengen vil kunne være et sterkt stafettlag på 4x100m
for junior: Cathrine Trøen, Eir S. Nyfløt, Malin Furuhaug og Maria Bøe
Tesfamichael.

Cirkel K Menkerud er
ny samarbeidspartner
for Lillehammer IF
Grasrotandelen ga Lillehammer
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,-, mens vi i det andre
tertialet fikk inn kr. 5.507,30. Det
betyr at vi pr. utgangen av
oktober har passert det vi fikk inn
i hele 2017.

Cirkel K Menkerud er blitt ny samarbeidspartner for Lillehammer IF. For de
som ikke vet det ligger den tradisjonsrike bensinstasjonen i Søre Ål. Vi
oppfordrer alle våre medlemmer til å få seg Cirkel K kort og fylle på
Menkeruds bensinstasjon.
Cirkel K Menkerud ønsker seg skiltreklame på stadion. Dette betyr at vi har
økt sponsorbudsjettet vårt en del, men det er plass til flere.

Nå er det en realitet. Beløpet for
2018 passerer 16.000 og det er
det meste vi har fått noe år. Da
må det bli kr. 5.300 på det siste
tertialet som går fra 1. september
og ut året. Vi nådde i 3. tertial
med 6.143,85 pr. 31. desember.
Total er vi kommet opp i kr.
16.843.01 og dette er det høyeste
vi tidligere har mottatt for et helt
år.
Totalt av Grasrotpenger har
Lillehammer
IF mottatt
kr.
96,524,86. Det er pr. 2018. Det er
nå 46 personer som er med på
grasrotandelen til LIF.

Innkalling til Friidrettstinget 2019
Friidrettstinget er Norges Friidrettsforbunds årsmøte og
arrangeres 30. og 31. mars 2019 i Bergen. Det vil også bli
et forprogram fredag 29. mars.

CIRCLE K MENKERUD

Innbydelse til Skedsmolekene 2019
Tid: Lørdag 26. januar 2019 kl. 10.00. Sted: Skedsmohallen – Lillestrøm
Arrangør: Romerike Friidrett

ØVELSER:
J+G 7-9 år:
G+J 10-12 år:
G+J 13-14 år:
G+J 15-19 år:
Jr./Senior:

60m – lengde
60mHK –sralnitram@hotmail.com
60m – lengde – kule
60mHK –Tlf:
60m
– høyde
995
55 514– kule
60mHK – 60m – høyde – lengde – kule
60mHK - 60m – høyde – lengde – kule

Påmeldingsfrist er 22. januar 2019
Startkontingent for de yngste er 100 kroner pr. utøver
for klasse og kr. 100 pr. øvelse for 11 år og eldre.
Etteranmelding er kr. 150,- pr. øvelse.
Tidsskjema og startlister finnes på hjemmesiden vår:

UM innendørs
går i Ulsteinvik
Årets UM innendørs skal
avvikles i den nye fine
hallen i Ulsteinvik. Dette
mesterskapet skal avvikles
1.-3. mars og Lillehammer IF satser på å
være representert i dette mesterskapet.
Det er Dimna IL som er arrangør og UM kan
du lese om på hjemmesiden:

www.nmdimna.no

WWW.romerikefriidrett.no
ROMERIKE FRIIDRETT
V/Lars Martin Dahle
E-post:
sralnitram@hotmail.com
Tlf.: 995 55 514

NM INNENDØRS
HAUGESUND 2.-3. FEBRUAR 2019
Haugesund Idrettslag friidrett inviterer til NM innendørs
og NM hopp uten tilløp i DeepOcean Arnena lørdag 2.
og søndag 3. februar 2019.
Høyde og lengde u/tilløp har følgende klasser:
KJ19, MJ19 (født 1999 og senere) KS og MS.
Øvelsesprogram/dagsprogram og annen relevant
Informasjon legges ut på vår hjemmeside:
https://nmhaugesund2019.no/
Her vil vi legge ut nyheter etter hvert som mesterskapet
nærmer seg.
ONLINE PÅMELDING
Påmeldingsfrist: 23. januar 2019.

Thon Hotels
Tyrvinglekene
8-10 februar
Årets Tyrvingleker innendørs avvikles 8.-10. februar i den flotte storhallen,
i Bærum Idrettspark.
0Etter bare noen få år
er dette stevnet blitt det største innendørsstevne i
Norge. Tidligere var «Bamselekene» det største,
men nå har Bærumsklubben tatt over.
Påmeldingsfristen er satt til 1. februar og det er viktig
at den overholdes – ellers blir det dobbelt startkontingent.
I tillegg til Tyrvinglekene skal det arrangeres en
nordisk innendørslandskamp som avvikles fra kl. 13.30
på søndagen.

Grasrotandelen ga oss 16.843 kroner
46 personer er med på opplegget
Lillehammer Idrettsforening
ble for første gang med på
Grasrotandelen i 2009. Da
var det 12 personer som
var med og det ga
foreningen 3.975,50 i inntekter. Året etter var det
nesten doblet seg og i 2015
kom vi for første gang over
10.000 kroner.
I 2018 har Norsk Tipping
økt prosenten lagene får
med to prosent fra 5 til 7
prosent og dette har gitt oss
et beløp på 16.843,01 kr.
Dette er meget positivt og nå
kan vi ganske sikkert
budsjettere med beløp
mellom 16 og 20.000
kroner for neste år.

Nå er det i alt 46 personer
som gir sin grasrotandel til
Lillehammer IF. Det er en
meget fin utvikling.

begynner å bli et stort beløp
og allerede i løpet av første
tertial i 2019 vil vi passere
100.000 kroner.

Her er fordelingen av det vi
har fått siden starten i 2009.
2009: 3.975,50 12 pers.
2010: 7.932,75 30 pers.
2011: 8.465,80 36 pers.
2012: 8.721,35 35 pers.
2013: 8.424,60 33 pers.
2014: 9.150,00 37 pers.
2015: 10.288,85 39 pers.
2016: 12.396,07 40 pers.
2017: 10.335,97 41 pers.
2018: 16.843,01 46 pers.
Dette betyr at vi har mottatt
I alt 96.533,90 kroner
siden starten i 2009. Det

Bli Grasrotgiver du
også. Da støtter du
din lokale forening.

Steffen Aabel er ansatt i
Norges Friidrettsforbund
Steffen Aabel er ansatt som prosjektleder for sponsorer og
markedsarbeid i Norges Friidrettsforbund. Han har siden
2013 vært ansatt i rådgivingsselskapet Aon, og har også
hjulpet flere av Norges fremste toppidrettsutøvere med
sponsorer og media gjennom selskapet sitt TheGreatestWin.
Steffen Aabel er ansatt som prosjektleder for sponsorer og
markedsarbeid i Norges Friidrettsforbund. Hovedansvaret hans vil
ligge på aktivering av avtalen med generalsponsoren Extra, men han
vil også jobbe mye innen annet sponsorarbeid og markedsføring.
Steffen var tidligere ansatt i rådgivingsselskapet Aon, og har siden
2017
jobbet
med
flere
toppidrettsutøvere
igjennom
enkeltmannsforetaket TheGreatestWin, hvor han primært har bistått
med å hente sponsorer, samt jobbet med mediehåndtering og sosiale
medier.

Steffen Aabel ansatt i NFIF som prosjektleder for sponsorer og
markedsarbeid.

Sterke sprintresultater av jentene
Ingen av guttene deltok i stevnet
Cathrine Trøen med seier blant jentene etter 7,70
Det var LIF-jentene som dominerte årets Romjulssprint. De
oppnådde meget sterke resultater. Ingen av våre senior
sprintere deltok og da ble det
jentenes dag i Håkons Hall.
Cathrine Trøen er i godt slag
allerede og viser meget lovende
takter. Denne gangen ble det 7,70
og dermed opp på annenplass på
innendørsstatistikken til LIF. Det
er bare Trine Rugsveen som er
bedre. Marit Aarvåg Storaker
fulgte fint opp. Hun var fjorårsvinneren. Denne gang fikk hun
7,80.
Den tredje av LIF-jentene som
løp sterkt var Malin Furuhaug
som løp inn til 7,85. Det er sterkt
av 16-åringen.

Sprintvinnerne, Marcus og Cathrine.

I mangel av sprintere på
herresiden fra LIF var det Oriongutter som løp raskest. Marcus
Henriksen løp inn til 7,42 og var
to hundredeler bedre enn
Aleksander Haug. Dermed var
det Cathrine og Marcus som
sikret seg aksje i vandrepokalene.

Det er tydelig at 12-åringene
blant jentene som trener med de
eldste jentene har fått et løft. Det
virker meget lovende.

Hallgeir Høgåsen deltok i høyde
uten tilløp og hoppet denne
gangen 1,45 og det er 4cm bak
persen. Vi regner med at det
resultatet klarer han i løpet av
2019.

På den lengste distansen 692m
løp Elyas Tesfamichael Negassi
meget bra og kom inn på tiden
1,55,92 foran Hallgeir Høgåsen
som fikk 2,04,63.

Blant de yngre jentene var det 12
år gamle June Hauan som var
best med 8,75. Med det rsultatet
ble hun beste jente på 60m blant
de som var 14 år og yngre. Flott
løp av June. Elise Haug Karlsen
fulgte fint opp med 8,98.

under 1,50
sommeren.

på

600m

Resultatene finner du på de
neste sidene.

Blant guttene var det Gausdals
Finlay Benjamin Olav Knox som
fikk bestemannspremien med
9,05 på 60m.

Ellers er det knallhard kamp
mellom Tinus Koblar og Lauritz
Grønvold Menkerud på den
lengste distansen. De fikk 2,11,74
til Tinus og Lauritz 2,11,85. Dette
er tider som helt klart gjør at vi
regner med at de begge to løper

til

Finlay fra Gausdal var rask.

Romjulssprinten 2018
Resultater Romjulssprinten Håkons Hall 26. desember 2018.
Gutter 9 år 60m:
Amund Flasnes
Filip Melbø-Hammershaug
Silas van Buggenhout-Mogensen

Lillehammer IF
Lillehammer IF
Lillehammer IF

11,03
9,57
10,01

Gutter 10 år 60m:
Finlay Benjamin Olav Knox
Gausdal FIK
Florian van Buggenhout-Mogensen Lillehammer IF

9,05
9,60

Gutter 11 år 60m:
Henrik Melbø-Hammershaug
Sebastian Skar Nylund
Nataniel Haanshus

Lillehammer IF
Lillehammer IF
Lillehammer IF

8,99
9,09
9,71

Menn senior 60m
Markus Hneriksen
Alexander Haug
Kristof van Buggenhout

FIK Orion
FIK Orion
Lillehammer IF

7,42
7,44
8,02

Jenter 10 år 60m:
Linnea Strandheim
Sigrid Pedersen
Linnea Haug Karlsen

Lillehammer IF
Gausdal FIK
Lillehammer IF

10,00
9,66
11,31

Jenter 12 år 60m:
June Hauan
Elise Haug Karlsen
Inger Marie Antonsen

Lilehammer IF
Lillehammer IF
Lillehammer IF

8,75
8,98
9,11

Jenter 13 år 60m:
Mia Prøsch Johnsen

Lillehammer IF

8,68

Jenter 16 år 60m:
Malin Furuhaug

Lillehammer IF

7,85

Jenter 17 år 60m:
Cathrine Trøen

Lillehammer IF

7,70

Kvinner senior 60m:
Marit Aarvåg Storaker
Marthe Sand

Lillehammer IF
Kongsvinger IL

7,80
8,14

1,30
xo

Lillehammer IF
1,35
xxx

1,30

Gutter 17 høyde uten tilløp:
Hallgeir Høgåsen
1,20
1,25
1,30
1,35
o
o
o
Elyas Tesfamichael Negassi
0,90
0,95
1,00
1,05
o
o
o
xxo

Lillehammer IF
1,40
1,45
o
o
Lillehammer IF
1,10
1,15
o
xxx

Gutter 11 år høyde uten tilløp:
Nataniel Haanshus
0,80
0,85
0,90
0,95
o
o
o
p

Lillehammer IF
1,00
1,05
1,10
xxo
xxo
xxx

MV Høyde uten tilløp:
Kolbjørn Høgåsen
1,15
1,20
1,25
o
o
o

1,50
xxx

1,45
1,10

1,05

Romjulssprinten 2018
Sebastian Skar Nylund
0,80
0,85
0,90
o
o
o

Lillehammer IF
1,00
1,05
xxo
xxx

1,00

Jenter 10 år 150m
Linnea Strandheim

Lillehammer IF

25,33

Jenter 12 år 150m
June Hauan
Elise Haug Karlsen

Lillehammer IF
Lillehammer IF

22,51
22,73

Jenter 13 år 150m
Mia Prøsch Johnsen

Lillehammer IF

22,10

Jenter 14 år 150m
Malene Hagen Lie
Andrine Sletten Ruud

Gausdal FIK
Gausdal FIK

21,63
24,32

Gutter 9 år 150m
Filip Melbø-Hammershaug
Silas van Buggenhout-Mogensen
Amund Flasnes

Lillehammer IF
Lillehammer IF
Lillehammer IF

25,05
27,21
31,03

Gutter 10 år 150m
Finlay Benjamin Olav Knox
Gausdal FIK
Florian van Buggenhout-Mogensen Lillehammer IF

21,14
23,12

MV 150m
Kristof van Buggenhout

Lillehammer IF

20,02

Gutter 9 år 692m
Amund Flasnes

Lillehammer IF

2,48,63

Gutter 10 år 692m
Finlay Benjamin Olav Knox

Gausdal FIK

2,20,43

Gutter 11 år 692m
Tinus Koblar
Lauritz Grønvold Menkerus
Sebastian Skar Nylund
Nataniel Haanshus
Henrik Melbø-Hammershaug

Lillehammer IF
Lillehammer IF
Lillehammer IF
Lillehammer IF
Lillehammer IF

2,11,74
2,11,85
2,19,84
2,20,22
2,23,94

Gutter 17 år 692m
Elyas Tesfamichael Negassi
Hallgeir Høgåsen

Lillehammer IF
Lillehammer IF

1,55,92
2,04,63

MV 692m
Erik Thoresen

Lillehammer IF

2,25,46

Jenter 14 år 692m
Malene Hagen Lie
Andrine Sletten Ruud

Gausdal FIK
Gausdal FIK

2,16,33
2,19,83

0,95
xxo

Arrangør:
Lillehammer Idrettsforening
Onsdag 26. desember 2018 kl. 13.00
Arrangert for 31. gang.

9 LIF-ere deltar i Dialoglekene i Drammen søndag
Da er vi for alvor i gang med innendørssesongen. Søndag deltar vi med ni jenter i Drammen
under Dialoglekene. Det er gruppa til Morten
Trøen og Svein Johnsen som tester formen.
Det skal bli spennende å se hvordan de står
sammenlignet med andre utøvere.
Tre 13-åringer er med denne gangen June
Hauan, Elise Haug Karlsen og Inger Marie
Antonsen. Alle tre skal løpe 60 og 100m og
Inger Marie løper også 600m.
Også er det spennende å se Maria
Tesfamichael i gang igjen og det samme med
Eir Storrustløkken Nyfløt. En ny utøver er med i
LIF og det er 16 år gamle Ågot Brandslien.

June Hauan fikk bestemannspremien blant jenter 10-14 år.

Disse har napp i vandrepokalene
på 60 meter i Romjulssprinten

Årboka for 2018 er nå
ute på hjemmesiden

Det er satt opp to flotte pokaler til de beste på
60m under Romjulssprinten. På damenes premie
er det følgende som har napp i pokalen:

Hvert år gir foreningen ut Årboka som
omhandler det som har skjedd opp gjennom
årene. Her kan du lese om vinnere av LIF’s
premier, LIF-statistikk både inne og ute og
hvem som har tatt NM-medaljer opp gjennom
årene.

2015 Therese Skyttermoen
2016 Ingvild Hjortnæs Larsen
2017 Marit A. Storaker
2018 Cathrine Trøen

Ta en titt på Årboka. Da vil du få et godt
innblikk i den foreningen du er en del av.

På mennenes pokal har følgende aksje i pokalen:
2014 Tormod Hjortnæs Larsen
2015 Michael Rosenberg
2016 Michael Rosenberg
2017 Håkon Morken
2018 Marcus Henriksen

Lillehammer Idrettsforening
Samarbeidspartnere
Hovedsponsor:

Stevnesponsorer:

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

Utstyrssponsorer/bankforbindelse:

Øvrige samarbeidspartnere:

CIRCLE K MENKE RUD

Vi bygger for mennesker
Veidekke Entreprenør AS
Fakkelgården
2624 Lillehammer
Tlf.: 61 26 54 50.no

E-post: disterostland@veidekke.no

28. mai 2019
fyller
Lillehammer IF
100år

