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Da

er styret nesten fulltallig etter stor innsats

for å få på plass personer som vil hjelpe til. Spesielt har det vært vanskelig med sportslig leder og
kasserer. Jørn Karlsen har imidlertid sagt ja til å ta
sportslig leder jobben og det er vi svært fornøyde
Redaktør LIF-avisa
med. To nye styremedlemmer og nytt varamedlem
Arild Kjæreng
er også meget positivt. Da kan styret komme i gang
for alvor i denne viktige sesongen for Lillehammer IF.

A

nisa Buras begynte i Lillehammer IF
for fullt i fjor og har allerede gjort seg sterkt
bemerket. 15-åringen imponerer med en vinnervilje som gjør at hun går til topps i jevne oppgjør.
Nå har hun sikret seg tre UM-gull i sin klasse.
Først to innendørs og senest første helgen i april
I UM i terrengløp. Det er Trygve Bjark som trener
hennes og broren Ibrahim og dette ser meget
lovende ut.

Lillehammer IF deltar for 79. gang i Holmenkollstafetten. Det
gjelder herrelaget. Damelaget som startet i 1980 har vært med 35 ganger
og deltar i år for 36. gang. I fjor ble det 6. plass på damene og målet må
jo være å gjøre minst samme jobben i år. Vi har mannskap til det hvis vi
får med oss alle

I

dagens LIF-avisa har vi med innbydelsen våre tre første
midtukestevner, Birkebeineren Hotell-stevnet, Strandtorget-stevnet og
GKrør-stevnet. Husk å melde deg på innen fristen. Da gjør du det
enklere for oss å sette opp tidsskjemaet. Husk t du må betale medlemskontingenten din før seriestart, så deltar du gratis på alle stevnene våre
på Stampesletta.

En skikkelig gladnyhet fikk vi rett før påske. En av våre beste
langløpere på 70-tallet, Harald Rostad, bosatt i Sverige, har gitt klubben
som 100 års gave kr. 75.000 kroner og dermed har vi fått finansiert nytt
tidtakerkamera. Dette er en gedigen gave og foreningen retter en stor
takk til Harald for denne generøse gaven. Harald har meget gode tider
på 3000, 5000 og 10.000m. På 10.000 m har han løpt under 30 minutter
og det holder til en 3. plass på LIF-statistikken gjennom alle tider.

D

a har vi sendt inn samordnet rapport til Norges
Idrettsforbund og vi har sendt inn rapport om momskompensasjonen.
Den ligger rundt 300.000 høyere enn i fjor og i fjor fikk vi igjen vel 50.000
kroner. Det er å håpe at vi vil kunne få enda mer momskompensasjon
for i år. Kanskje kan vi nå over 60.000 som vi fikk for noen år siden. Det
er gode penger å få.
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Arild Kjæreng

Anisa Buras med nytt UM-gull
Vant spennende avslutning
Hanne Mjøen Maridal nr. 6 i kvinner senior
Anisa Buras er virkelig i kjempeslag.
For en måned siden vant hun to UMgull innen-dørs på 800 og 1500m.
Første helgen i april ble det nytt UMgull og det var i UM terrengløp, der
hun vant en meget spennende spurt
i 15 års klassen. Hun fikk tiden 6,05
og vant foran Emma Hanstveit,
Mjøsdalen som fikk 6,06 og på
tredjeplass kom Anne Marie Sirevåg
fra Vidar og hun hadde 6,08.
Hanne Mjøen Maridal leverte også et
meget sterkt løp i kvinner senior, der
hun løp inn til en sjetteplass med tiden
5,54. Vinner ble Sigrid Jervell Våg fra
BUL, som løp på sterke 5,38, men var
altså bare 16 sekunder foran Hanne.
Det synes vi er sterkt av LIF-jenta.
I menn under 20 var Ibrahim Buras
med og ble nummer 12 med tiden 5,29
i den 1900 meter lange distansen som
damer/jenter og menn junior løp.
Mesterskapet ble avviklet i Larvik og
løpet gikk på de flotte stiene i
Bøkeskogen i Larvik.

Her løper Hanne Mjøen Maridal (112) sammen med vinneren (109). Det skilte 16 sekunder mellom Sigrid og Hanne.

Hanne har også hatt en fin innendørssesong med mange sterke løp. Hanne er
kvalifisert for hoved-NM.

Brynulf Larsen ble gjenvalgt
som kretsleder i Oppland
Da har vi startet på et nytt år
med Grasrotandelen. For 2018
fikk vi kr. 16.843,01 og det er ny
rekord. Totalt siden 2009 da
Grasrotandelen startet har LIF
fått kr. 96.533,55 og det betyr
at vi allerede i første tertial,
januar til og med april, vil
passere kr. 100.000.
Pr. 29. april 2019 har vi nå spart
kr. 5.808,19. Det er 45 personer
som gir Grasrotandelen sin til
LIF. Hvis vi har fire like måneder
i tertialet vil vi enda på 6288 og
det betyr at vi i løpet av 2019
kan komme over 18.000 kroner.
Dette vil være ny rekord igjen.
Etter hvert nå begynner
Grasrotandelen å telle litt for
lagene.

To pokaler
til Andrea
Vår dyktige spydkaster,
Andrea Leerbeck vil få tildelt to pokaler med det
første. Det gjelder kretsens propagandapokal og
pokal til beste 18-åring i
2018. Denne pokalen får
hun av «Friidrettens Venner».
Man tar sikte på å få delt
ut premiene i løpet av mai
måned.
Vi gratulerer Andrea med
de flotte premiene etter
en fin sesong hvor hun
blant annet kvalifiserte
seg til hoved-NM.

Brynulf Larsen, Nordre Land IL ble gjenvalgt som leder av Oppland Friidrettskrets
på tinget på Biri 8. april. Det er 12. året han
går på som kretsleder og han ble valgt uten
motkandidat. Med seg i styret fikk han Sæmund Moshagen, Søndre Land som nestleder, videre ble Henning Morken, LIF og
Ingvild Hjortnæs Larsen gjenvalgt som
styremedlemmer. Ny som styremedlem
ble Karianne Fjeldet, Gjøvik. Varamedlem
ble Per Espen Eid, Søndre Land. Det arbeides med å få en ungdomsrepresentant som varamedlem i
tillegg..
Ellers ble Kåre Strande, Fagernes IL og Brynulf Larsen gjenvalgt
som medlemmer av dommerutvalget og Anne Britt Åmodt, Brandbu og Ole Andreas Elton, Raufoss ble gjenvalgt som revisorer.
Valgkomite ble Jan Dagfin Hovde, Kolbukam, Arild Kjæreng, LIF
og Egil Lindahl, Brandbu IF.
Årsmeldingen og regnskapet ble godkjent av tinget og det samme ble kretsens handlingsplan. Etter to år med planlagt underskudd har man for 2019 budsjettert med et lite overskudd. Når
det gjelder økonomien, så er den meget god i kretsen. Man arvet
flere millioner kroner for to år siden og nå kan man begynne å få
inntekter fra pengene. Kretsstyret fikk godkjennelse på å sette
opp budsjettet for 2020.
Etter at årsmøtet var avviklet diskuterte man en del saker med
tanke på videre aktiviteter i Oppland Friidrettskrets. Man regner
med at Oppland og Hedmark kan bli slått sammen til en krets, når
fylkene blir slått sammen. De fleste på tinget var for å slå sammen de kretsene fordi det praktiseres faktisk slik allerede. Man
har felles administrasjon, samlinger og stevner har kretsene sammen og da gjelder det bare det formelle som står igjen. Idrettskretsene blir slått sammen fra nyttår.
Lillehammer IF var representert på tinget med Elisabeth Bredesen, Jørn Karlsen og Arild Kjæreng.

Sterke LIF-resultater i Sentrumsløpet
Hanne M. Maridal nr. 3 blant damene
Hanne Mjøen Maridal imponerte under
Sentrumsløpet i Oslo, der hun på 10km løp
inn til 35,21 og var bare et sekund fra sølvet.
Marthe Katrine Myhre fulgte fint opp og ble
nummer fire etter Hanne. Marthe løp på
36,04.
Iris Tollan Brandhaug (14) løp også meget
sterkt p 5km, der hun ble nummer 3 med
tiden 19,58.
Petter Johansen i menn 20-22 løp en meget
sterk 10km på 32,33 som er ny pers. Han ble
nummer tre i klassen og nummer 18 totalt.
12 år gamle Lauritz Grønvold Menkerud løp
også 10km og det på sterke 39,24. Han ble
nummer fire i klasse 12-13 år.

Sterkt løp på 10km av Hanne Mjøen Maridal

Medlemskontingenten er uendret
Årsmøtet i Lillehammer IF vedtok at vi skal ha uendret medlemskontingent, slik den var i 2018.
Det betyr at medlemskontingenten er slik:
Aktive 18 år og eldre:
Aktive 10-17 år:
Barn under 10 år:
Vanlig kontingent for voksne:
Familiekontingent:
Kontingenten bes innbetalt
Lillehammer.
Ny konto:

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

900,700,300,350,1250,-

til Lillehammer IF, v/Harald Moen, Furubakken 23, 2609

2095 54 86723

Vi ber om at du betaler kontingenten så raskt som mulig når du får den tilsendt. Vi har fått inn
51.099 pr. 23. april. Det er imidlertid ennå en del aktive som ikke har betalt kontingenten.

Birkebeineren Hotell-stevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 7. mai kl. 18.00.
Øvelsesutvalg:
Hanne Mjøen Maridal imponerte med en

6-10 år:
11-13 år:
14 år:
15-19 år:
Senior:

60m, lengde, kule
60m, 600m, lengde, kule
60m, 150m, 200m, 800m, høyde, kule
100m, 150m, 300m, 800m, 3000m, høyde, kule
100m, 150m, 300m, 800m, 3000m, høyde, kule

Påmeldingsfrist:
Fredag 3. mai 2019. Påmeldingen sendes adkg@online.no eller via min idrett.
Startkontingenten:
6-10 år:
kr. 80,- pr. start
11-19 år:
kr. 90,- pr. start
Senior:
kr. 100,- pr. start
Medlemmer i Lillehammer IF som har betalt medlemskontingent deltar
GRATIS!
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening, V/Arild Kjæreng, Ole
Edvardsensvei 27, 2614 Lillehammer konto 2095 54 86723. (NB ny konto)
Premiering:
Det er premier til alle hvis du er med i klassene 14 år og yngre.
Ellers 1/3 premiering av startende.
Hovedsponsor for stevnet er:

Strandtorget-stevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 21. mai kl. 18.00
Øvelsesutvalg:
6-8 år:
9-10 år:
11-13 år:
14 år:
15-19 år:
Senior:

60m, høyde, liten ball (150gr)
80m, høyde, liten ball (150gr)
80m, 200m, 600m, høyde, spyd
100m, 200m, 800m, lengde, spyd
100m, 200m, 400m, 800m, lengde, spyd
100m, 200m, 400m, 1500m, lengde, spyd

Påmeldingsfrist:
Torsdag 16. mai 2019. Påmeldingen sendes online eller på adkg@online.no.
Startkontingenten:
6-10 år:
11-19 år:
Senior:

kr. 80,- pr. start
kr. 90,- pr. start
kr. 100,- pr. start

Medlemmer i Lillehammer IF som har betalt medlemskontingenten deltar
GRATIS!
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening, v/Arild Kjæreng,
Ole Edvardsensvei 27, 2614 Lillehammer konto 2095 54 86723
Premiering:
Det er premier til alle hvis du er med i klassene 14 år og yngre. Ellers 1/3
premiering av startende.
Hovedsponsor for stevnet er:

GKrør-stevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 5. juni kl. 18.00
Øvelsesutvalg:
6-8 år:
9-10 år:
11-12 år:
13 år:
14 år:
15-19 år:
Senior:

60m, lengde, kule
80m, 600m, lengde, kule
80m, 200m, 600m, lengde, kule
100m, 200m, 600m, lengde, kule
100m, 200m, 800m, høyde, kule
100m, 200m, 800m, 2/3000m, høyde, diskos
100m, 200m, 800m, 5000m, høyde, diskos

Påmeldingsfrist:
Fredag 31. mai 2019. Påmeldingen sendes adkg@online.no eller online.
Startkontingenten:
6-10 år:
11-19 år:
Senior:

kr. 80,- pr. start
kr. 90,- pr. start
kr. 100,- pr. start

Medlemmer i Lillehammer IF som har betalt medlemskontingenten deltar
GRATIS!
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening, v/Arild Kjæreng, Ole
Edvardsensvei 27, 2614 Lillehammer konto 2095 54 86723.
Premiering:
Det er premier til alle for klassene 14 år og yngre.
Ellers 1/3 premiering av startende.
Hovedsponsor for stevnet er:

Alle stevnesponsorene
er nå klare for sesongen

50.000 fra Fylket
til NM stafetter

Nå er alle stevnesponsorene på plass. Veidekke er
hovedsponsor for både Veidekkelekene 20-23. juni og
Veidekkestevnet 3. september. NM stafetter er vår nye
bankforbindelse hovedsponsor, nemlig Sparebank1
Gudbrandsdal.

Det ser helt klart ut at vi kommer til å gå
med overskudd på NM stafetter og det er jo
veldig hyggelig. Det er jo veldig viktig at vi
klarer å få til overskudd på stevnene våre.
Dermed skal vi vel kunne klare å opparbeide
oss en kapital ved nytt år, slik både styret
og revisorene ønsker.

Når det gjelder midtukestevnene våre er Strandtorget
hovedsponsor for Strandtorget-stevnet, Birkebeineren
Hotell & Apartments hovedsponsor for Birkebeiner
Hotell-stevnet og GKrør for GKrørstevnet.
Etter sommerferien arrangerer vi Eidsivastevnet med
Eidsiva Energi som sponsor, GD-stevnet sponses av
GD, Hamar Media-stevnet av Hamar Media og til slutt
Fjellpulken-mila av Fjellpulken.
Dette betyr at vi er sikre på at vi kommer ut av hvert
stevne med overskudd og det betyr mye for foreningen.

Da har vi passert over
50.000 i medlemskont.
Vi hadde budsjettert med en medlemskontingent på
kroner 50.000 og allerede nå har vi passert det
beløpet. Sammen med treningen i Håkons Hall skulle
denne posten få inn kr. 75.000. Det er vi på god vei til å
klare.

Husk Birkebeineren Hotellstevnet
Da minner vi om Birkebeineren Hotellstevnet som skal
arrangeres tirsdag 7, mai kl. 18.00. Du ser
øvelsesutvalget med mere på egen side om stevnet.
Vi håper du vil være med. Vi har klasser fra 6 år og
opp til og med senior.

Vi retter en stor takk til Oppland Fylke for
bidraget til mesterskapet.

Før kostet NM-medaljene
alt for mye for arrangøren
Norges Friidrettsforbund
har virkelig gjort en flott
jobb med å få ned
prisene på NM-medaljer.
De har faktisk fått
redusert prisen med over
50% og nå er ikke disse
utgiftene av de største
for arrangørene lenger.

15. juni går Birkebeinerløpet
15. juni avvikles Birkebeinerløpet og LIF har
som vanlig ansvaret for matstasjon i mål.
Foreløpig er det ikke kommet opp noen lister
på hvor mange vi skal være, men det er ikke
lenge til.
Da blir det sendt ut e-post til våre medlemmer
og jo flere vi er, jo færre andre lag trenger vi å
engeasjere til dette. Vi har budsjettert med ca.
100.000 til LIF fra Birkenarrangementene.

Nå er nye muligheter til
å bestille seg LIF-antrekk
igjen: se hjemmesiden
På hjemmesiden: www. lillehammerif.no er
det nå muligheter til å bestille seg LIF-tøy
igjen. Denne perioden vare fram til 5. mai.
Ønsker du å få kjøpt kløær må du benytte
sjansen nå, for nå er det ikke før i august at
du får muligheter til å kjøpe tøy igjen.
Derfor benytt sjansen nå. Bestillingen kan
du gjøre på hjemmesiden som du ser over.

Friidretts-uker skal holdes i år også
Også i år legges det opp til at vi skal arrangere friidrettsuke
både rett etter at skolen slutter før ferien og uken før man
starter igjen i august. Dette er populært for barna som er
med og LIF trenger en del av de aktive til å være med som
trenere med mer.
I tillegg til dette skal vi ha vår tradisjonelle friidrettsskole
hver torsdag far 17.15-18.15. Her trengs det også trenere og
medhjelpere.
-----------------------------------------------------------------

Liten LIF-gjeng i Syden
LIF har tradisjoner for å reise til Syden i påsken
med en gjeng sprintere. Også i år er det tilfelle,
men «troppen» er veldig liten i år. Her har vi fra
venstre Mathilde Brenden Skjellerud, Marit
Furuhaug, Cathrine Trøen og Aagot Brandslien.
Bak er treneren Morten Trøen.

Ny flott maraton av Simen Næss Berge
Løp på sterke 2:28,02 i Paris Marathon
Søndag 14. april gikk årets
Paris
Marathon
av
stabelen.
Simen Næss
Berge løp inn til ny
personlig rekord med tiden
2:28:02. Han forbedret seg
dermed fra oktober i fjor,
da han løp på 2:29:29
under Frankfurt Marathon.
2:28:02 er sjuende beste tid
oppnådd i LIF-historien for
herrer på maraton. Alle de
øvrige tidene på topp 10 ble
løpt på 1980-tallet. Neste
mann foran på lista er John
Naustdal
med
2:26:10.
Klubbrekorden er det Tore
Neby som har, og den lyder
på 2:19:50.
Tiden til Simen holdt til 38.
plass
totalt
av
48031
fullførende løpere.
Slik ser LIF-statistikken for
en full maraton gjennom alle
tider:
MARATON MENN
Tore Neby
2,19,50
Håkon Haugen
2,22,43
Jan Olav Riise
2,23,58
Erik Svarstad
2,25,37
Kjetil Skaansar
2,25,57
John Naustdal
2,26,10
Simen Næss Berge 2,28,02
Lars Øyre
2,32,30
Åge Ludvigsen
2,39,13
Roger Aloy
2,43,17
Jostein Storvoll
2,56,38

1987
1989
1984
1986
1982
1989
2019
1985
1980
1989
1980

Simen Næss Berge løp en sterk maraton i Paris.

Ungdomscupen i år starter på Hamar
Årets ungdomscup starter 5. mai på Hamar stadion og øvelsesutvalget
er:
J11-13
60m, 600m, høyde, spyd
J14
60m, 800m, spyd, høyde
J15-19 + KS
100m, 300m, 800m, høyde, spyd
G11-13
60m, 600m, tresteg, spyd
G14
60m, 800m, spyd, tresteg
G15-19 + MS
100m, 300m, 800m, tresteg, spyd
Funksjonshemmede 100m
Det er ellers KM i stafetter fra 11-senior.

Det nye styret i Lillehammer IF på plass
De siste ble valgt ekstraordinært årsmøte
Det er holdt ekstraordinært
årsmøtet i Lillehammer IF
og der ble de siste i styret
valgt. Det var Elisabeth
Bredesen og Charlotte
Grønvold Menkerud som
nye styremedlemmer, Jørn
Karlsen som leder av
sportsutvalget
og
Elin
Antonsen ble varamedlem.
Harald
Moen
ble
økonomisk leder og Arild
Kjæreng
kasserer.
Det
jobbes videre med å finne
en person som kan ta på
seg å være regnskapsfører.
Her vil vi kontakte et firma
som kan gjøre den jobben.
Styret ser nå slik ut:

Nye styremedlemmer i Lillehammer IF. Fra venstre Elisabeth Bredesen,
Jørn Karlsen og Charlotte Grønvold Menkerud
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