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Den brutale måneden er over og vi kom

fint igjennom den. Først var det NM
stafetter og deretter Birkebeinerløpet og
så Veidekkelekene. Alle arrangementene
krevde mange
funksjonærer, men vi
Redaktør LIF-avisa
Arild Kjæreng
klarte å finne erstattere for de som
meldte forfall. Alle gjorde en flott jobb og vi klarte å
komme gjennom arrangementene på en god måte. Vi
fikk litt hjelp, men det ser det ut til at vi må finne oss i.
Vi er ikke stor nok som klubb til å klare disse store
arrangementene. I og med at vi fikk en liten notis i GD
fikk vi også hjelp utenfra.

Hva så videre. Må vi inngå avtale med en klubb
til eller vil vi klare det med de tre Lillehammer IF, FIK
Orion og Moelven IL. Det er ikke å stikke under noen
stol at det er en stor utfordring dette med funksjonærene. Det er ikke få e-poster som kommer inn med forfall
rett før stevnestart og når tiden er så knapp til vi starter
er det ikke alltid like lett å finne erstattere. Neste år er
det 43. gangen vi arrangerer dette stevnet og
undertegnede har vært med i ledelsen av stevnet siden
1984. Det vil si at dette året var det 35. året med utrolig
masse å gjøre. Jeg har vært i tenkeboksen en stund og
har vel kommet til den konklusjonen at dette er nok. Nå
får yngre krefter ta over. Selvsagt skal jeg være med
som funksjonær, men det skal bli deilig ikke å ha
ansvaret for en stor del av klubbens økonomi. Derfor
må vi i løpet av høsten finne fram en ny leder. Jeg er
ganske sikker på at dette er noe stevnet vil tjene på.
Etter så mange år er det lett å gå i det samme sporet.
Nå

er det altså sommerferie og det er nå de
aktive enten klarer å holde formen opp eller at det går
rett nedover. Nå har man trent hele vinteren, benyttet
våren til å kvalifisere seg for mesterskapene og så
detter man i den fella at man virkelig tar sommerferie
og trener veldig lite. Da er man sjanseløs når man
kommer til mesterskapene i august. Så kjære aktive
hold treningen ved like. Da er sjansene større for at du
lykkes med å nå dine mål.

God sommer til alle medlemmer og venner av
Lillehammer IF. Vi håper at sommeren blir bra og at vi
kan møtes igjen i august utvilte og klare til dyst.
Lillehammer juli 2019 Arild Kjæreng

Møte om Veidekkelekenes framtid
bør holdes en gang i august måned
Av Arild kjæreng
En gang i august måned bør de tre klubbene LIF, Orion og Moelven komme sammen for å
se på veien videre for vårt «Flaggskip» Veidekkelekene. Også neste år har vi Veidekke
som hovedsponsor, men vi må vel allerede nå starte forhandlinger med Veidekke om
veien videre. Kanskje har de noen ideer som kan være verdifullle.
Saker som bør opp er:
3 eller 4 dager fra 2021.
Øvelsesutvalget
Involvere flere klubber?
Økonomien
Markedsføring – få med flere aktive

Så er sleggeburet i orden
ble ferdig få timer før start

Nå er endelig sleggeburet satt opp og vi kunne ta det i bruk i årets Veidekkeleker.
Stolpene som skulle skiftet hadde ligget på Stampesletta i flere måneder, men man
satte i gang med jobben først mandag rett før stevnet skulle starte. For to år siden
var de som skulle merke banen som sviktet og vi fikk noen skikkelige våkenetter.
Slik ble det dessverre i år også med sleggeburet. Neste år slipper vi vel disse våkenettene.

31. august og 1. september
avvikles Birkebeinerrittene
31. august og 1. september avvikles årets Birkebeinerritt og LIF
skal som vanlig ha dugnad på matstasjon i mål. Til dette
arrangementet trenger vi svært mange funksjonærer og det er
å håpe at så mange som mulig kan være med å hjelpe til. LIF
får ganske mange kroner for jobben i dette rittet og da er det
viktig at vi stiller så mange personer vi kan klare.
Dette er det tredje Birken-arrangementet denne sesongen og
det ser ut til at vi kan nå målet vårt som er en inntekt rundt
100.000 kroner. Men det betinger at vi stiller oppmed mange
personer. Dette er en fin dugnad for foreldrene til våre yngste
aktive, så når Birkensjef i LIF, Erik Skjellerud sender ut e-post
til deg – vær positiv og si ja til en jobb over noen timer. Det blir
delt inn i forskjellige vakter, så det er bare å velge.

Lerøy-lekene
avvikles 31/8 og
1/9 på Hamar
Dato for Lerøy-lekene
2019 er satt, og de tre
arrangørene Måndalen
IL, Haugesund IL, samt
FIK Orion og Hamar IL
er klare. Etter møte
mellom Norges Friidrettsforbund
og
arrangørene av Lerøylekene 2019, ble dato for
neste års leker satt.
Lekene blir avviklet
lørdag 31. august og
søndag 01. september.

På Østlandet forsetter
Hamar IL og FIK Orion som
arrangører, mens Måndalen
igjen arrangerer for Midt- og
Nord-Norge. På Vestlandet
takker Osterøy IL for seg
etter 10 år på rad med
fantastiske
arrangement.
Tilbake som arrangør er
Haugesund IL, som sist
arrangerte lekene i 2008.
De kretsene som skal
konkurrere på Hamar er
Akershus,
Buskerud,
Hedmark, Oppland, Oslo,
Telemark og Østfold.
FIK Orion og Hamar IL
hadde dette stevnet i fjor
også og stevnet er for jenter
og gutter som er 13 og 14
år. Kretsen har en kvote og
den er ganske stor. Her er
det muligheter for mange til
å delta. Kretsen tar ut de
som skal være med.

Ny klubbrekord igjen
av Lauritz G Menkerud
Lauritz Grønvold Menkerud (12) løp en meget
sterk 1500m under Gjensidigelekene/KM på
Blåbærmyra på Fagernes. Han slettet dermed
sin egen klubbrekord fra tidligere i vår med
hele 12 sekunder. Han fikk sterke 4,48,09. Det
er meget flott løpt av en 12-åring.
Ellers fra stevnet på Fagernes løp Iris Tollan
Brandvold (14) 800m på 2,25,71. I løpet av
kort tid vil hun løpe under 2,20. Hun er nå
kvalifisert for UM neste år.
Dette mesterskapet går i Trondheim 28. – 30.
august 2020.

Ania løper bedre og bedre
Fikk 4,38,31 på Jessheim
Under et elitestevne på Jessheim løp Ania
sterkt på 1500m.. Hun løper nå fortere og
fortere og på denne distansen fikk hun
4,38,31. Hun nærmer seg persen sin med
stormskritt. Ania er snart tilbake til sine beste
resultater nå.

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. 30. april 2019 har vi nå spart kr. 5.942,03. Det
er 47 personer som gir Grasrotandelen sin til LIF.
Dette betyr at vi nesten nådde målet vårt som var
6.000 kroner i det første tertialet (etter 4
måneder). Dette er nesten 800 kroner mer enn i
første tertial i fjor.
Da er vi gang med neste tertial og vi har kommet
opp i 2.943,82 pr. 3. juli.

Flere er nå klare for mesterskapene

8 LIF-ere er nå klare
for Hamar-NM 2. aug.
Hoved-NM på Hamar nærmer seg med
stormskritt nå. Mesterskapet går 2.-4. august
og til nå er følgende LIF-ere klare for dette
mesterskapet:
Tormod Hjortnæs Larsen, Håkon Morken,
Cathrine Trøen, Malin Furuhaug, Ania
Zielinkiewicz, Hanne Mjøen Maridal og så er
det spørsmål om Marte Flatlien og Marthe
Katrine Myhre vil løpe 10.000m. Da kan også
de delta.
Seks er nå klare for junior-NM
Hvis vi ser på junior-NM som skal avvikles i
Sigdal 25.-27. august er følgende klare til nå:
Cathrine Trøen, Malin Furuhaug, Anisa Buras,
Hanne Mjøen Maridal, Petter Johansen,
Ibrahim Buras.
UM avvikles på Jessheim
Når det gjelder UM er troppen etter hvert blitt
ganske bra og UM skal avvikles på Jessheim
6.-8. september. Mesterskapet skulle egentlig
gå i Trondheim, men så ble ikke banen klar og
Jessheim måtte overta. Her er følgende klare
fra LIF:
Cathrine Trøen, Malin Furuhaug, Anisa Buras,
Ibrahim Buras, Elyas Tesfamichael Negassi,
Mikkel Thomassen.

Klubbrekord av Ania
på en engelsk mil

Medlemskontingenten
er uendret fra i fjor

På et stevne i Polen løp Ania Zielinkiewicz på sterke
4.57,89. Dette er ny klubbrekord for Lillehammer IF.
Den gamle hadde Oddrun Hovsengen på 5,23,0 og var
satt i 1981.

Årsmøtet i Lillehammer IF vedtok at vi skal
ha uendret medlemskontingent, slik den var i
2018. Det betyr at medlemskontingenten er
slik:

Den var altså satt for 38år siden og da var det på tide at
den ble slått. Løpet gikk i Warszawa og Ania passerte
1500m på 4,38 og hadde en meget fin avslutning på
løpet. Dette ser lovende ut før NM.

Utøvere fra Taiwan var
med i Veidekkelekene
Aldri har hatt med utøvere fra Taiwan i Veidekkelekene. Og de som deltok var av meget god
kvalitet. De var stort sett med i tekniske øvelser
og viste meget lovende takter. I tillegg til noen få
svenske klubber var det lite med utlendinger i
årets leker.

Aktive 18 år og eldre:
Aktive 10-17 år:
Barn under 10 år:
Vanlig kontingent for voksne:
Familiekontingent:

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

900,700,300,350,1250,-

Kontingenten bes innbetalt til Lillehammer
IF, v/Harald Moen, Furubakken 23, 2609
Lillehammer.
Ny konto:

2095 54 86723

Vi ber om at du betaler kontingenten så raskt
som mulig når du får den tilsendt. Vi har fått
inn 62,699 pr. 29. juni.

Bare 3 klubbrekorder
er satt så langt i 2019
Det er bare satt tre nye klubbrekorder så langt
denne sommeren. I senior damer har Ania
Zielinkiewicz satt ny rekord på en engelsk mil
med tiden 4,57,58. Den gamle rekorden var fra
1981.
I gutter 12 år har Lauritz Grønvold Menkerud
satt to nye klubbrekorder. På 600m har han
løpt på 1,49,40, mens han på 1500m virkelig
løp sterkt med 4,48,09. Dette gir 1041 poeng
etter Tyrvingtabellen og det er meget sterkt.
Her har vi Lin Chia-Ying som
stevnerekord i kule med 15,72.

satte

ny

Er det noen som har ideer om hvordan vi skal få
med flere svensker, dansker eller finner. Vi
landet i år på 759 deltaklere. Vi burde over 1000
for at vi skal være fornøyde. Det burde være
mulig uten for mye arbeid.

Veldig mye bra av LIF-erne under
årets Tyrvingleker på Nadderud
Cathrine Trøen og Ania Zielinkiewicz mot toppformen
Det var velkdig mange
gode resultater fra LIF
under årets Tyrvingleker
på Nadderud helgen før
Veidekkelekene.
Ania
Zielinkiewicz satte årsbeste både på 3000 og
800m. På 3000m løp hun
under 10.00 og fikk tiden
9,58,91, mens hun på 800m
nærmer seg 2,10,00 med
stormskritt. Nå fikk hun
2,13,19. Målet er å være i
toppform til hoved-NM på
Hamar.
En annen som begynner å
finne tilbake til formen er
Cathrine Trøen som satte
årsbesteste med 12,93. Det
var første gang hun var
under 13,00 i år.
Malin Furuhaug ble nummer
fem i Jenter 17 år 100m med
12,77 i forsøket og 12,79 i
finalen, hvor hun ble nummer
fem.
Også de unge LIF-erne som
var med imponerte oss
sterkt. I jenter 13 år løp Oda
Bråten Richenberg (13 år) på
5,06,37 og satte ny personlig
rekord i det løpet. For øvrig
sterkt av en 13-åring.
Blant guttene var Filip og
Henrik Melbø-Hammershaug
med og de hevdet seg meget
bra. Filip som er 10 år løp
60m på 9,00 og var nest best
av 10-åringene, mens han
hoppet lengst i lengde med
4,14 I kule ble det 6,45 og i
liten ball kastet han 36,65.

Her er Oda på seierspallen.
Til høyre.
På 600m fikk han sterke
2,00,45.
Broren Henrik i gutter 12 år
løp 60m på 9,16 g fikk meget
sterke 1,49,91 på 600m og
var like bak klubbrekorden til
Lauritz Grønvold Menkerud.

Vi
hadde
med
noen
sprintjenter også og de var
nære på å løpe under 9,00
på 60m. June var best av
LIF-erne med 9,09, mens
Elise Haug Karlsen løp på
9,12. Også på 200m var
June best av LIF-erne denne
gangen. Hun fikk flott tid
29,58, mens Elise løp på
30.20.

Her ser vi Oliver Horten løpe på vei opp til toppen. Her er han 1100m før mål og hvilken utsikt det
er fra toppen av Lomseggen. Sterk løping av Lillehammer-gutten.

To flotte LIF-seire i Lomseggen Opp
Lillehammer Idrettsforening fikk to flotte
klasseseire i det tradisjonsløpet Lomseggen
Opp. Mikkel Thomassen i klasse 16-19 vant
sin klasse med tiden 55,46 og var totalt
nummer fem av deltakerne.

Strålende 100m av Malin
12,52 ga A-finaleplass
Världsungdomsspelen med tusenvis av starter
Malin Furuhaug løp en strålende 100m under Världsungdomsspelen i Gøteborg. I fosøket løp hun på
12,57, mens hun i A-finalen løp enda bedre og ble
klokket inn på 12,52 med godkjent vind. Hun er nå
nummer 8 på LIF-statistikken på 100m. På 200m fikk
hun 26,51 og det er beste LIF-er så langt i sesongen.
Ania Zielinkiewicz løp 1500m på 4,48,19, Iris Toilland
Brandhaug løp 800 på 2,32,30 og 2000m på 7,03,21.
Hun er klar for UM i 2020.

Oliver Horten (på bildet) vant klasse 13-15
med den gode tiden 1,00,37 og han var totalt
nummer 9 med dette resultatet.
Vegard Øie, Løten friidrett vant herreklassen
med tiden 47,45.

Ny verdensrekord på Stampesletta
Salem Kashafali løp 100m på 10,44
Ania og Petter løp sterkt i Veidekkelekene

Det ble oppnådd sterke resultater
under årets Veidekkeleker 20.-23.
juni. Salem Kashafali fra NornaSalhus som driver med Paraidrett (funksjonshemmet) stormet fram på 100m for herrer
som han vant med 10,44. Han løp
altså to hundredeler raskere på
Stampesletta enn under Bislett
Games. Så Stampesletta som
arena holder virkelig mål. Det ble
altså ny verdensrekord Salem
som er meget svaksynt løp et
helt fantastisk løp.
Av Arild Kjæreng
Av våre egne aktive var det Ania
Zielinkiewicz som imponerte
sterkest. Hun vant 1500 og 800 og
ble nummer 5 på 400m og tidene
vant meget bra.Hun fikk 59,19 på
400m, 2,14,65 og på 1500m fikk
hun sterke 4,33,26
Petter Johansen løp 1500m på ny
fin pers med 4,08,25 og løp så
sterkt som 8,50,07 på 3000 og vant
sin øvelse. Nå skal han forsøke seg
på 10000m i juli og dermed
kvalifisere seg for hoved-NM. Det
er vi nesten sikre på at han klarer.
Men det var ikke bare disse to som
impnerte. Anisa Buras løp en
strålende 1500m og kom inn på
sterke 4,47, Hun løper i J-15. Ellers
fikk vi to nye jenter under 5,00. Det
var Iris Tollan Brandhaug (14) som
løp inn til 4,59,43 og Oda Bråten
Richenberg (13) med 4,59,30.
Det er virkelig morsomt å se den
fine framgangen på mellomdistanseløperne. Ibrahim Buras løp
1500m på 4,06,28

et meget sterkt stafettlag etter
hvert.
Sprinterne på god vei oppover

Slegge med igjen på Stampa

Både Malin Furuhaug og Cathrine
Trøen løp sterke 100 metre. Malin
fikk 12,62 som er årsbeste og bare
noen få hundredeler bak persen,
mens Cathrine løp på 12,80 og
viser med det at formen er virkelig
oppadgående. Vi venter spent på
om disse jentene snart løper en
200m.

I år fikk vi igjen slegge på
programmet under Veidekkelekerne. Det er en del år siden. Den
store deltakelsen ble det ikke, men
vi regner med at neste år vil det bli
flere. Det er viktig at disse
konkurransene går før stevnet
begynner, slik at sikkerhetsmessig
kan kokurrere uten frykt for at noe
kan skje.

Et nytt talent dukket opp denne
gangen og det var Mari Schøyen
Stiansen som i forsøket på 60m
J13 løp på 8,73, mens hun i finalen
ble nummer tre med sterke 8,63.
Hun og Elise Kalrsen, June Hauan
og Inger Marie Antonsen vil danne

Resultatene fra årets stevne finner
du på www.andro.no eller du kan
finne dem på stevnet hjemmeside
som er www.veidekkelekene.com.
Neste års dato er ikke fastsatt.

Veidekkelekene er et tøft arrangement
som krever full innsats av veldig mange
Noen forbedringer bør det vel bli plass til også neste år
Årets Veidekkeleker går ikke over
i historien som det mest
vellykkede, men avviklingen gikk
greit og vi fikk mange meget
gode resultater av våre aktive.
Endelig hadde vi slegge tilbake i
øvelsesprogrammet, men det var
nære på at vi ikke fikk det til i år
heller. I fjor brakk en ev stolpene,
slik at vi måtte avlyse, noe som
slett ikke var populært Det ble
innkjøpt nye stolper av kommunen og disse kom kom tidlig
på våren, men de som var
engasjert til å gjøre startet ikke
med jobben før mandagen før vi
startet torsdag 20. juni. Dette var
svært sent og det ble en del
våkenetter på grunn av dette dessverre.
Av Arild Kjæreng
Hva gjør vi nå? Fortsetter vi som før
med fire dager eller skal vita opp
med Veidekke om at vi trapper ned
til tre dager. Det vil bety mindre
inntekter fordi vi vil ikke kunne ha så
mange øvelser som tidligere og vi
vil miste en del øvelser som er
populære. Derfor blir det litt av en
dragkamp for å få med seg de
enkelte øvelser. Øvelser det er lite
deltakere i henger da selvsagt i en
tynn tråd. Vi må trolig drive på
lenger utover kvelden på både
fredag og lørdag. Søndag er
hjemreisedag og da kan vi ikke
holde på for lenge.
60m 10-14 må vi ha
100m 13-senior må vi ha
200m 13-seniormå vi ha
Korthekk kanskje tvilsom
600m 10-13 må vi ha
800m 14-senior må vi ha

Dette er en av våre trofaste medhjelpere hele helgn.

3000m senior må vi ha
Korthekk for 15-senior bør vi ha
1500m 15 år og oppover bør vi ha
400 kan sløyfes
Tresteg kan vi droppe
Høyde må vi ha for alle
Lengde må vi for alle
Stav henger i en tynn tråd
Kule alle klasser må vi ha
Liten ball for 10 må vi ha
Spyd må vi ha
Slegge er ok så lenge vi blir
ferdig i tide til andre øvelser
starter.
Diskos ok 13-senior
Hva vi da velger og hvordan vi skal
legge opp øvelsene må vi oppnevne
et utvalg til å se på. Eventuelt!
Funksjonærmessig sliter vi og må
leie inn både seniordansens
medlemmer og en del russejenter.
Dette koster oss en del penger som
vi kunne vært for uten. Det som er
det rare er at torsdag er den dagen
vi lettest får funksjonærer. Det er

faktisk fredag som er den tyngste å
bemanne..
Vi har tegnet avtale om fire dagers
stevne også neste år. For de aktive
er det vanskelig å komme til stevnet
på torsdager hvis du bor langt av
gårde, men neste år kan vi velge
mellom to helger. Siste søndag i juni
er 28. juni. Da vil nok de fleste rekke
fram, men da blir utfordringen
kanskje at Världsungdomsspelen
kanskje går da og de kan vi ikke
koillidere med.
Vi må derfor ha kontakt mot Per
Crona i Sverige om dette.

11 nye stevnerekorder satt
under de 42. Veidekkelekene
Det ble satt 11 nye stevnerekorder i årets
Veidekkeleker. Det er ganske bra med
tanke på at rekordene i stevnet er meget
bra.
På 100m menn senior slettet Salem
Kashafali John Ertzgaards rekord fra 2006
som var på 10,46. Salem fikk 10,44. Meget
imponerende.
Ezinne Okparaebo hadde stevnerekordene
på 200 for kvinner med 23,85 fra 2016. Nå
var det faktisk to som løp fortere nemlig
Elisabeth Slettum, Skjalg og Amalie Iuell
fra Tyrving. Elisabeth var best med 23,68,
mens Amalie fra like bak.
På 600m for gutter 12 år løp Markus
Aseged Nesholen på 1,37,29. Snøggutten
slo Hans Chr. Holunds rekord fra 2001.
3000m for gutter 18/19 er en ganske fersk
øvelse og Esten Hansen-Møllerud Hauen
fra FIK Ren-Eng løp på nye rekord med
8,53,59.

Martine Kolbeinshavn Hjørnevik, Norna
Salhus løp en fin 100m hekk med ny rekord
13,77.
I stav jenter 14 ble det ny rekord, da
Pernille Gun Haug, Kongsvinger hoppet
3,15 som er fem cm. over den gamle
rekorden.
To nye rekorder ble det i kule. I senior
støtte Lin Chia-Ying 15,72 som er rekord.
Den andre var Mathias Andreas Reksten
Dahl fra Breimsbygda som støttet 16,19.
Marie Therese Obst, Tjalve satte ny stevnerekord i spyd kvinner senior med 52,91 og
så fikk vi to nye rekorder i Diskos. Det var
gutter 13 der Even Hen Bolle kastet 39,32
og i jenter 17 ble det ny rekord på
Elisabeth Thon Rosvold, Asker som kastet
48,30. Det var nesten syv meter lenger enn
den gamle rekorden.
De gamle sleggeresultatene har vi ikke
funnet igjen ennå, men det ordner seg nok.

Marthe Katrine Myhre vant
Midnight Sun Marathon
Marthe Katrine Myhre fra Lillehammer IF
vant en klar seier i årets Midnight Sun
Marathon som ble avviklet i Tromsø. Hun
løp alene fra start til mål, og kom inn til
02:50:49. Marthe var drøye 7 minutter
foran nummer to, irske Heather Noone
som løp inn til 02:58:19.
Marthe har løpt maraton raskerere enn i
Tromsø, men en fin fjær i hatten ble det for
Gjøvik-jenta som løper for Lillehammer IF.
Nummer tre ble Elisabeth Niedereder fra
Australia med tiden 03:05:17.

Her ser vi Marthe (t.h) i det hun løper over
Tromsø-brua i et øsende regnvær.

Eidsiva-stevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 13. 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 (150gr)
60m, 600m, lengde, liten ball (150gr)
60m, 200m, 600m, lengde, spyd
100m, 200m, 600m, lengde, spyd
100m, 200m, 800m, lengde, spyd
100m, 200m, 800m, 1500m, høyde, spyd
100m, 200m, 1500m, 5000m, høyde, spyd

Påmeldingsfrist:
Fredag 9. august 2019. Påmeldingen sendes adkg@online.no eller online.
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 medlemskontingenten deltar
GRATIS!
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening, v/Arild Kjæreng, Ole
Edvardsensvei 27, 2614 Lillehammer konto 2095 54 86723.
Premiering:
Det er premie til alle for klassene 14 år og yngre.
Ellers 1/3 premiering av startende.
Hovedsponsor for stevnet er:

Vi tok storeslem i kvinneklassen
under Birkebeinerløpet 15. juni
Thea Krokan Murud vant foran Marthe K. Myhre
Lillehammer IF tok storeslem under årets Birkebeinerløp den 15. juni.
Thea Krokan Murud gikk
helt til topps med tiden
1,17,57, Marthe Katrine
Myhre fulgte fint opp på 2.
plass med tiden 1,21,10.
Hanne Mjøen Maridal ble
nummer fire totalt med
1,22,05. Alle disse tre vant
hver sin klasse.
Vi fant også noen få LIF-ere
til i resultatlistene. Isak
Skari Berger løp inn til en 8.
plass i gutter 16-17 på tiden
1,34,22.
I Ungdomsbirken ble Marie
Berger nummer 17 i jenter
12 år med tiden 17,48. I 15
år ble Mille Marie Storlien
nummer tre med 14,26 som
er en meget sterk tid. Hun
er nyinnmelt i Lillehammer
IF.

Thea sammen med vinneren av herreklassen.

Tinus Koblar i gutter 12 løp også et fint løp og ble nummer
fire med tiden 14,35, mens Oskar Oppsann ble nummer 17 i 15
år med 14,41.
Dette var de LIF-erne vi fant på listene.

T-skjortene fra
er på vei til LIF
Lillehammer IF er tildelt en rekke Tskjorter til våre aktive fra Norges Friidrettsforbund. Fra Forbundskontoret meldes det at T-skjortene er
under trykking og vil komme med
det aller første til Lillehammer IF.

Veidekkestevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 3. september kl. 18.00
Øvelsesutvalg:
6-8 år:
9-10 år:
11-12 år:
13-14 år:
15-19 år:
Senior:

60m, høyde, kule
60m, 600m, høyde, kule
60m, 200m, 600m, høyde, kule
100m, 200m, 800m, høyde, kule
100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, tresteg, kule
100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, tresteg, kule

Påmeldingsfrist:
Fredag 30. august 2019. Påmeldingen sendes adkg@online.no eller «min
idrett».
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 bankkonto: 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:

23. – 25. august 2019 braker det løs i Sigdal, Buskerud

Sigdal friidrettsklubb arrangerer junior-NM i friidrett i august 2019.

Lillehammer Idrettsforening
Samarbeidspartnere
Hovedsponsor:

Stevnesponsorer:

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

Utstyrssponsorer/bankforbindelse:

Øvrige samarbeidspartnere:

