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Årsmelding for 2018 
for Lillehammer Idrettsforening 

 

NM-medalje 
  til Håkon  

Årsmøtet holdes på klubbhuset mandag 11. februar kl. 19.00. 

Årsmelding behøver du ikke ta med på møtet.  

Du får utlevert nytt.  

 

Årsmelding 2018 – Årsmelding 2018 – Årsmelding 2018 

 

Marthe Katrine Myhre ble norgesmester i maraton. Her intervjues hun av TV etter seieren i Oslo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Lillehammer Idrettsforenings 

årsmøte for 2018 
(11. februar 2019) 

Lillehammer Idrettsforening avvikler sitt årsmøte mandag 11. februar 2019 kl. 19.00 i 
klubbhuset på Stampesletta. 

 
 SAKLISTEN: 
  

1 Åpning 
 

2 Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av saklisten 
Valg av dirigent og sekretær 

 
3 Årsmelding 2018 
 
4 Regnskap 2018 

 
5 Innkomne forslag 
 
6 Fastsettelse av kontingent for 2019 
 
7 Rammebudsjett for 2019 
 
8 Valg av: 

Leder 
Nestleder 
Kasserer 
2 styremedlemmer 
1 varamedlem 
 
Leder sport 
Leder økonomi 
Leder arrangement 
Leder utdanning 
Leder drift 
 
1 revisor 
 
3 medlemmer i valgkomiteen 
2 representanter til Lillehammer Idrettsråds årsmøte 
Inntil tre representanter til krets- og forbundsting 
 

9 Utdeling av medaljer/premier 
 
10 Bevertning 

 

 



3. Beretning fra styret og komiteer 
 
Styret og komiteer – tillitsmenn og kvinner: 

 
Styret 
Leder     Harald Moen 
Nestleder    Erik Skjellerud 
Kasserer    Gustav Follerås        
Sekretær    Arild Kjæreng 
Styremedlem    Mari Holø Brenden 
Styremedlem    Liss Tove Ngoma 
Styremedlem    Simen Næss Berge 
Varamedlem    Kjetil Skotte 
 
Leder sport    Gustav Follerås 
Leder økonomi   Gustav Follerås 
Leder arrangement   Arild Kjæreng 
Leder utdanning   Kolbjørn Høgåsen 
Leder drift    Per Harald Jørgensen 
 
Sportsutvalg 

 Leder     Gustav Follerås 
 Medlemmer    Morten Trøen 
      Reinhard Kuhs 
      Kolbjørn Høgåsen 
      Simen Næss Berge 

Jørn Karlsen 
      Kristof van Buggenhout 
      Petter Johansen 
       
 Arrangementsutvalg 
 Leder     Arild Kjæreng 
 Medlem    Harald Moen 
  
 Økonomiutvalg 
 Leder     Gustav Follerås 

Medlemmer    Harald Moen 
      Arild Kjæreng 
      Erik Skjellerud 
       
 Utdanningsutvalg 
 Leder     Kolbjørn Høgåsen 
 Medlem    Arild Kjæreng 
 
 Driftsutvalg 
 Leder     Per Harald Jørgensen 
 Medlemmer    Robert Pettersen      
      Sølfest Prestetun 
      Harald Moen 
      Arild Kjæreng 
 
 Revisorer 
      Knut Korsæth       

Jo H. Lunde 



 
 Friidrettsskolen 
 Ledere     Liss Tove Ngoma  

      Mathilde Brenden Skjellerud 
Hjemmesiden 
Redaktør     Simen Næss Berge 
 
LIF-avisa 

 Redaktør     Arild Kjæreng 
   

Statistikkutvalget 
 Statistikkførere    Arild Kjæreng 
       Kolbjørn Høgåsen 
 
 Valgkomite 
 Medlemmer     Ronny Bakken 
       Jørn Karlsen 
        
 Tillitsverv i Oppland Friidrettskrets 
 Styremedlem     Henning Morken 
 

 Prestasjoner: 
Innendørs i hovedmesterskapet sikret Håkon Morken seg bronse på 200m., mens Karen Høystad og Hallgeir 
Høgåsen sikret seg sølv og bronse i høyde under ungdomsmesterskapet. Bra innsats av alle tre. 
 
I utendørs-NM på bane  overrasket  Karen Høystad alle med å sikre seg sølvmedaljen i høyde. Hun hadde for 
øvrig en sterk sesong med ny pers. på 1,77. 

 
NM-gullet i år sikret Marthe Katrine Myhre seg ved å vinne maraton-NM som var lagt inn i Oslo Maraton, slik 
at hun vant både NM og Oslo maraton. Hun er nummer to på LIF-statistikken gjennom alle tider på maraton-
distansen. 
 
Hanne Mjøen Maridal deltok i ungdomsklassen i motbakke-NM og sikret seg en flott tredjeplass i øvelsen, 
med andre ord bronsemedalje. 
 
I seriene til Norges Friidrettsforbund ble damelaget nummer 9 i 2. divisjon og beholdt fint plassen i divisjonen, 
mens herrelaget ble nummer 13 og rykker ned i 3. divisjon igjen. 
 
I Holmenkollstafetten imponerte damelaget vårt med en sterk 6. plass  og herrelaget som også i år fikk en del 
avmeldinger på laget i siste liten klarte å berge plassen i eliten ved å bli nummer 14. 
 
I utesesongen er det satt 6 nye klubbrekorder. 
 

Representasjonsoppgaver: 
Lillehammer IF var representert under Nordisk/Baltic Championship i Gävle i Sverige der hun ble nummer 7 i 
høyde, men med ny flott pers 1,77. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Arrangementer: 
2018-sesongen gikk meget greit med tanke på avviklingen av våre stevner på Stampesletta. Alt gikk etter 
planen og vi fikk en sesong med full uttelling både aktivt og økonomisk. Vi klarte å skaffe sponsorer til alle 
våre stevner  og dermed ble det gode overskudd fra de alle midtukestevnene, GD- og Hamar Mediastevnet. 
I 2017 startet vi med Stampamila, som i år fikk nytt navn, «Fjellpulkenmila» med en øvelse 10.000m.  I 2017 
var det 7 deltakere, men i 2018 var det hele 50 deltakere og vi måtte dele det opp i to løp, for å kunne 
håndtere avviklingen. Hvis påmeldingen øker neste år må vi antageligvis kjøre 3-4 10.000 metere.  
 
Det som skuffer oss litt er deltakelsen i Veidekkelekene som i år var rundt 800 deltakere. Det er dessverre for 
få til å kunne få et økonomisk brukbart stevne. I år ble overskuddet rundt 80.000. Vi må gjøre tiltak som får 
oss opp på 11-1200 deltakere igjen. Da vil vi kunne være fornøyd  med både deltakelse og økonomi. 
 

 



Sponsorer/samarbeidspartnere: 
USBL ble vår nye hovedsponsor for sesongen 2018 og vi klarte på slutten av året å finne ny bankforbindelse i 
og med at DNB ikke lenger ønsket å være samarbeidspartner. Nå er det Sparebank 1 Gudbrandsdal som er 
blitt vår nye bankforbindelse.  Vi klarte å skaffe til veie nok sponsorer slik at det ble et overskudd på 
foreningens regnskap. Det er vi fornøyd med. 
 
Vi hadde for øvrig mange samarbeidspartenere i 2018. Veidekkelekene er en meget stor bidragsyter, videre 
Intersport Lilletorget, Strandtorget, Birkebeineren Hotell og Apartments, Babybanden, GKrør, GD, 
Rørosvinduer,  Ikomm, Kiwi, Eidsiva Energi, Hamar Media, Fjellpulken og ikke minst Lillehammer kommune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Rekruttering/Friidrettsskolen/Friidrettsuka: 
Det ble arbeidet meget hardt for å få til både friidrettsskolen og friidrettsuka. Fra etter Veidekkelekene kom vi i 
gang med Friidrettsuka. Dette tiltaket er veldig positivt og rundt 25 jenter og gutter var med på Uka. Mathilde 
Brenden Skjellerud og Liss-Tove Ngoma sto for arrangementet og vi fikk bare lovord fra deltakere og foreldre. 
Friidrettsskolen ble startet til vanlig tid og det ble derfor en fin sesong for de unge. Uka før skolen startet igjen 
hadde vi en nye friidrettsuke med ikke riktig så mange som uka før ferien startet, men det var bra med 
deltakere likevel. Det var en brukbar suksess. 
 
Stor takk til Mathilde og Liss-Tove og deres unge hjelpere som sørget for gjennomføringen av disse tiltakene. 
 
I hele 2018 har vi hatt fin trening for de yngste ved Jørn Karlsen, Kristof van Buggenhout og Petter Johansen. 
 

Dugnader: 
Birkebeinerarrangementene og Veidekkelekene er de virkelig store dugnadene for Lillehammer IF. Disse gir 
oss gode inntekter som vi er avhengig av for å få regnskapet i havn. I tillegg til disse store jobbene har vi hatt 
flere mindre tiltak i forbindelse med oppgradering av banen. Vi har alle midtukestevnene og vi har hatt 
rehabilitering av gjerdet rundt banen. 
 

Klubbhuset, banen m.m.: 
Klubbhuset er viktig for  foreningen. Selve kafeen brukes til alle slags møter og under Veidekkelekene er den 
helt uvurderlig. Vi har noe leieinntekter på klubbhuset og det er nærmest faste inntekter. Vi kan nok kanskje få 
enda mere inntekter, men det gjør at vi må ha mye mer dugnader på huset. Vi retter en takk til alle de som 
har hjulpet til med alt mulig vedrørende klubbhuset 
 
Når det gjelder banen, så er den nå helt restituert og ser meget fin ut og resultatene etter det først året var 
positive. Banen er fortsatt like rask.  Før NM  må i streke opp noe som følge av regelendringer. 

 
Organisasjon: 
Styret har hatt syv styremøter i løpet av 2018. Vi har i underkant av 400 medlemmer. Vi har imidlertid 
problemer med å få inn medlemskontingent for medlemmer som ikke er aktive utøvere. Det er vel omtrent 
som i fjor. Foreningen blir 100 år 28. mai som er stiftelsesdatoen.  
 

Hjemmesiden, LIF-avisa m.m.: 
Hjemmesiden til Lillehammer IF fungerer bra, med egen Facebook-sider. LIF-avisa kom ut med 12 nummer i 
2018 også og i tillegg ble det laget en årbok for 2018 og et spesialnummer om LIF’s deltakelse i 
Holmenkollstafetten. Årboka for Lillehammer 2018 og rapport om  Holmenkollstafetten  ligger ute på 
hjemmesiden som er fått ny adresse www.lillehammerif.no.   
 

Æresbevisninger: 
På årsmøtet i fjor ble Liv Krokan Murud, Anne Marie Pettersen og Einar Haugen  tildelt foreningens 
fortjenestemedalje. For 2017 ble Mathilde Brenden Skjellerud  tildelt tillitsvalgtstatuetten. På årsmøtet 11. 
februar blir nye vinnere av fortjenestemedaljen utdelt samt vinneren av tillitsvalgtstatuetten for 2018. 
 
Vi har 14 personer i Lillehammer IF som er tildelt æresmedlem skap og i alt har nå over 100 personer fått 
fortjenestemedaljen. 
 

Økonomi: 
Økonomisk ble det ikke noe stort år. Vi har riktig nok et overskudd på i underkant av 30.000 kroner, men det 
er nok i minste laget for at vi skal kunne bygge oss opp en økonomi som er tilfredsstillende. Dette skyldes nok 
at Veidekkelekene ikke ga noe stort økonomisk overskudd. Her er vi nødt til å gjøre en større innsats i 2019. 
Res 

http://www.lillehammerif.no/


Resultatet  fra Birkebeinerrennene var også mindre enn forventet. Dette skyldes at medlemmene slutter litt for 
dårlig opp om arrangementene. Vi fikk også en del utgifter i forbindelse med  kloakken til klubbhuset. Vi måtte 
kjøpe helt ny pumpe og dette kostet oss godt over 20.000 kroner 
 
Til 2019-sesongen ser det litt lysere ut økonomisk. Vi har fått noe mere på sponsorsiden og vi har tro på at 
det skal være mulig å få større inntekter fra Veidekkelekene. 
 

Avslutning: 
Vi kan vel trygt si at det har vært et godt år for Lillehammer Idrettsforening i 2018. De aktive har prestert bra i 
det forskjellige mesterskap og stevner. Vi har hatt deltakere på landslag og det er selvsagt veldig positivt. 
Stevnene våre har gått meget bra og vi har fått inn alle inntektene fra disse stevnene.  Stevneprogrammet 
vårt på Stampesletta er krevende, men vi besto denne jobben med glans også denne sesongen. 
Funksjonærstaben vår trenger å bli økt med tanke på framtidige arrangementer og skal vi ta på oss større 
mesterskap i framtiden må vi få utdannet flere både krets- og forbundsdommere. 
 
Økonomisk kom vi oss brukbart i land, men det kreves at vi står på og får med sponsorer. Det er mange 
firmaer som har vært med oss lenge og vi har nå fått med oss noen nye. På slutten av 2018 fikk vi ny 
bankforbindelse. Etter nær 100 år med  DNB (og deres forløpere) har vi fra 2019 fått avtale med Sparebank 1 
Gudbrandsdal. De er også hovedsponsor for NM stafetter som vi skal ha i mai måned. 
 
Endelig er banen fornyet og den ble virkelig fint. En stor takk til Lillehammer kommune for dette. Det gjenstår 
fortsatt noe småtteri med strekingen av banen, men det er så lite at det tar vi på oss selv. Vi trenger ikke 
«spesialister» fra andre land på det. Sleggeburet ble dessverre tatt av vinden dagen før vi skulle ha Veidekke-
lekene og vi måtte avlyse denne øvelsen. Det var selvsagt ikke populært. Nå sørger Lillehammer kommune 
for at sleggeburet blir   inntakt  igjen, slik at det skal være klart til Veidekkelekene i år. Stor takk til kommunen 
for dette. 
 
Da gjenstår det å takke alle både de aktive, våre tillitsvalgte, våre dugnadshjelpere/funksjonærer, våre 
sponsorer/samarbeidspartnere, presse/media  for den viktige hjelpen vi får til å gjennomføre nye aktive år for 
Lillehammer IF. 28. mai 2019 fyller vi 100 år. Det blir en stor begivenhet  for oss. Vi har fått NM stafetter av 
NFIF som vårt jubileumsarrangement  og det skal avvikles 25. og 26. mai. Da håper vi på at vi stiller med flere 
lag som representerer Lillehammer IF. 
 
Lillehammer februar 2019 
Styret i Lillehammer IF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              



Rapport fra Sportsutvalget: 
Medlemmer i sportsutvalget: Jørn Karlsen, Kristof Van Buggenhout, Simen Næss Berge, Petter Johansen, 

Morten Trøen, Reinhard Kuhs, Kolbjørn Høgåsen og Gustav Follerås. 

I begynnelsen på 2018 var det en noe splittet trenerstab. Trenerne kjente ikke godt til hverandre og arbeidet 

for seg selv. Spesielt klubbens barnegruppe savnet oppfølging og visste lite om klubben – til tross for at de 

hadde vært med i seks måneder. Gjennom året har det vært jevnlige møter og i dag samarbeider gruppene 

godt. Vi har flere utøvere som veksler mellom gruppene og klubben kan i dag skilte med et helårstilbud fra 8 

år og oppover. Det er et bedre sportslig tilbud i dag enn det var for ett år siden, og i skrivende stund blir det 

enda bedre i form av ny trener som også vil kunne trene utøvere på de tekniske øvelsene.  

Det er ikke bare trenerne som har gjort en god jobb i år, våre utøvere har også prestert svært godt. Det er for 

mange enkeltprestasjoner til at alle kan nevnes, men klubbens utøvere har prestert godt både på korte og 

lengre distanser i løp. LIF sliter fortsatt med bredden på de tekniske øvelsene, men kan i år vise til 

topprestasjoner i høyde med sølv på NM. LIF har nå lykkes i å få på plass en svært flink trener på de tekniske 

øvelsene, så kanskje vil også denne delen heves i 2019.  

Holmenkollstafetten ble en suksess for LIF. Damelaget løp inn til en sterk 6. plass i eliteklassen og herrelaget 

ble nummer 14 i samme klasse. Dermed stiller vi i eliteklassen også i 2019. I tillegg stilte vi med et juniorlag 

som klarte en meget sterk 4.plass i gutteklassen – ikke langt unna pallen. Med tanke på hvor mye sykdom vi 

fikk rett før stafetten, og ikke minst den lave alderen på utøverne, lover dette veldig bra for de kommende 

årene.  

Rekruttering til klubben har vært svingende i 2018. Vi har ungdomsgrupper som vokser, men samtidig ser vi 

at vi har færre med på de minste gruppene. Vi må innse at våre rekrutteringsprosjekter, friidrettskolen og 

friidrettsukene, kunne blitt enda større i omfang. Vi må bli flinkere til å markedsføre disse arrangementene og 

få opp deltakerantallet. Gateløp klarte vi dessverre ikke å arrangere i år, dette har tidligere vært et populært 

arrangement for de yngste som vi burde få i gang igjen. Situasjonen i dag er at vi har nok trenere, men gjerne 

skulle hatt flere medlemmer. 

Gustav Follerås 

Rapport fra Økonomiutvalget:  
Medlemmer i økonomiutvalget: Arild Kjæreng, Harald Moen, Erik Skjellerud og Gustav Follerås. 

2018 ble et godt økonomisk år for LIF. Vi fikk på plass hovedsponsor, USBL, i tillegg til flere andre sponsorer. 

Likevel opplevde vi noe stram likviditet i august-måned, uten at dette skapte store problemer. Regnskapet 

balanserer og viser et overskudd på 22 286 kr. 

Veidekkelekene gikk i overskudd på 45 898 kr og er en viktig inntekt for LIF. Overskuddet er lavere enn 

tidligere år og skyldes færre deltakere, lavere omsetning i kiosken og høyere utgifter i forbindelse med halleie 

og tidtaking.  

Klubbens overskudd må ses i sammenheng med betydelige utgifter i 2018. Det ble installert ny pumpe til 

kloakken til 18 000 kr og det ble handlet inn hekker, matter og annet nødvendig treningsutstyr for over 30 000 

kr. I tillegg har vi forhåndsbetalt treningsleir i påsken og innendørs NM i Haugesund til en sum over 30 000 kr.  

LIF har inngått en avtale med NTG-U som gjør at vi kan benytte deres treningsutstyr i Håkons Hall – en avtale 

som sparer klubben for nærmere 18 000 kr årlig. Videre har klubbens tirsdagsstevner gitt et større overskudd 

enn tidligere, og det er grunn til å tro at enkelte av stevnene kan gi enda større overskudd.  

I forberedelsene av året 2019 har økonomiutvalget sørget for flere sponsorer og kan vise til 178 000 kr i 

sponsorinntekter for 2019 – en økning på 31 000 kr fra 2018. Dette gjør at økonomiutvalget ser lyst på 2019. 

Gustav Follerås 

  
 

 



Rapport fra Arrangementsutvalget: 
Utvalget har bestått av: 
Harald Moen (økonomi) 
Arild Kjæreng (leder) 
2018-sesongen ble en meget aktiv sesong på arrangementssiden. Vi hadde på plass alle våre vanlige stevner 
og det ble også plass til noe nytt. GD-lekene delte vi opp, slik at lørdagen het GD-stevnet og søndag 
Hamar/Media-stevnet. Dette var en suksess. Deltakelsen ble mye større og økonomisk ble det også mye 
bedre enn i de siste årene. I tillegg til dette arrangerte vi første søndag i oktober «Fjellpulkenmila» med meget 
flott deltakelse. Dette bare 10.000m og vi fikk hele 50 deltakere mot 7 året før. Stevnet ble en fin suksess og 
ble godt mottatt av deltakerne. Derfor har vi stor tro på at det kan bli noen flere deltakere i 2019. 
 
Det blir ikke noen endringer i stevneprogrammet i 2019 bortsett fra NM stafetter som blir vårt 
jubileumsprogram. 

 
Følgende stevner hadde vi på Stampesletta. 

             
Birkebeineren Hotell-stevnet  
Strandtorget-stevnet 
GKrør-stevnet    

      VEIDEKKElekene arrangert for 41. gang 
VEIDEKKEstevnet 
Eidsiva-stevnet 
GD-lekene arrangert for 31. gang. 
Hamar Media-stevnet 
Fjellpulkenmila 

             Romjulssprinten 2. juledag ble arrangert for  31. gang. 

 
Funksjonærmessig har det gått meget bra. Vi slet litt under  Veidekkelekene og måtte derfor leie inn noen fra 
andre foreninger. Det er å håpe at vi klarer denne jobben i 2019.  Men vi er avhengig at staben vår sier ja når 
vi setter dem opp. 

 
En stor takk til alle våre funksjonærer og aktive for en fin sesong. 

 
Vel møtt til en ny sesong på Stampesletta. 

 
Januar 2019 
Arild Kjæreng 
Leder arrangementsutvalget 
 

Rapport fra utdanningsutvalet: 
 Morten Trøen  har  teke  trenar 1 kurs, flott! 

Det er generelt behov for fleire godkjente dommarar og personar med formell trenarkompetanse i klubben. 

Det vart derfor prøvd å arrangere kretsdommarkurs på Lillehammer 2. og 30. mai med Jan Olav Hay som 

instruktør. Det var berre ein  påmeld og kurset vart følgjeleg avlyst.  

Januar 2019 
Kolbjørn Høgåsen 
Leder utdanningsutvalet 

 
 

Rapport fra driftsutvalget 
Utvalget har bestått av: 
Per harald Jørgensen, leder 
Robert Pettersen 
Sølfest Prestetun 
Harald Moen  
Arild Kjæreng 
 
Ikke mye å melde fra vårt ståsted: 



Utstyret begynner å bli slitt – det måtte mindre investeringer til for kompletering av målebånd samt annet 

småtteri. Problemet er for mange har tilgang til lageret og de færreste legger tilbake gjenstander der de hører 

hjemme.  Det blir derfor mye tid som med til å rydde / finne igjen ting det er bruk for ute. 

Gjerdet rundt bana er fullført og vi står antakelig foran en del investeringer på klubbhuset; lekkasjen på taket 

må ordnes når det blir bart, og det ser ut for at det må gjøres en gjennomgang på det elektriske anlegget – 

som har vist seg å svikte. 

Januar 2019 
Per Harald Jørgensen 
Leder driftsutvalget 

Rapport fra Statistikkutvalget: 
Statistikkutvalget har bestått av: 
Kolbjørn Høgåsen 
Arild Kjæreng 

 

Sesongen 2018 ga oss ingen nye klubbrekord innendørs, men utendørs fikk vi noen nye klubbrekorder: 
                 

G11:       Tinis Koblar           600m                       1,52,79 
  Lauritz Grønvold Menkerud  1500m   5,15,03 

         G17  Hallgeir Høgåsen   Høyde u.t.  1,49 
J13:       Iris Tollan Brandhaug   600m   1,45,07 

    
Utvalget har også med uttak av premievinnere for LIF’s årspremier/vandrepremier og er med på 
gjennomføringen av avslutningssammenkomsten etter sesongen. Årspremiene ser dere i  Årboka for 2018 
som er lagt ut på hjemmesiden www.lillehammerif.no   

 
Januar 2019 
Arild Kjæreng 
Statistikkutvalget 

 

LIF-avisa: 
Også i 2018 ble det gitt ut 12 nummer av LIF-avisa, en i hver måned, og dermed er vi kommet opp i LIF-avis 
nummer 323. Avisa blir lagt ut på hjemmesiden vår www.lillehammerif.no. Nå er det bare 3 papirkopier som 
blir laget og sendt ut. 
 
I tillegg til avisene er det laget LIF-kalenderen som nå inngår i Årboka 2018 sammen med «Alt om 
Holmenkollstafetten». Årboka ligger ute på hjemmesiden. 

 
Januar 2019 
Arild Kjæreng 
Redaktør 
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Lillehammer Idrettsforening 

Samarbeidspartnere 
 

 

Hovedsponsor: 
 

 
 

 

Stevnesponsorer: 
 

 
 

              

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

 

Utstyrssponsorer/bankforbindelse: 
 

            
 

 

Øvrige samarbeidspartnere: 
 

        
 

 
CIRCLE  K  MENKE RUD 

https://usbl.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 

 


