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20. august blir en viktig kveld for Veidekkelekene. Da
skal vi høste erfaringer fra årets stevne og se hva vi
kan gjøre for å få med flere deltakere igjen. Hvis det
er noen andre utenom hovedkomiteen som har ideer
om forbedringer, så send dem til undertegnede på

adkg@online.no. Alle forslag mottas med takk. Kanskje kan vi få
snudd på trenden at vi har for få deltakere til at vi kan si oss
fornøyd. Vi må også gjøre tiltak for å få med flere funksjonærer, slik
at vi slipper å leie inn andre. Da må vi kanskje få med oss en klubb
til. Vi har avtale om fire dagers stevne med Veidekke til og med i
2020. Deretter får vi høre med Veidekke hva de ønsker. Det ville
vært fint å få med Gausdal FIK igjen i arrangementet.

1

3. august starter høstsesongen her på hjemmebane. Da
avvikles EIDSIVA-stevnet og dette stevnet blir viktig for de som ikke
har kvalifisert seg for Junior-NM eller UM. For 14.-åringene er det
viktig også, da de nå kan kvalifisere seg med tanke på neste års
UM.

D

et blir et fint overskudd på NM stafetter som vi
arrangerte 25. og 26. mai. Helt eksakt vet vi ikke ennå fordi alle utgifter og inntekter ikke er kommet på plass, men vi vet stort sett
hva som vil komme og ut i fra det kan overskuddet bli mellom 80 og
90.000 kroner. Det var penger som vi ikke har budsjettert med, men
som kommer godt med utover høsten.

Seriepoenger har vi fått mye

av vårsesongen, men i de
tekniske øvelsene har vi et store forbedringsmuligheter. Vi har rett
og slett bare et resultat fra de tekniske øvelsene, nemlig spyd for
kvinner. I kvinneklassen har vi 9 tekniske øvelser vi må komme opp
med, mens for herrenes del er det fem tekniske øvelser vi mangler.
På damelaget vårt er det pr. 20. juli 7 øvelser som er over 700
poeng og det er en klar forbedring. Når NM er over er jeg ganske
sikker på at vi har fått noen til på 10.000m.

Vi har sett på LIF-resultatene gjennom alle tider og her er
Anne Jorunn Rakstad best med sin 4,06,72 på 1500m. Det gir 981
poeng, mens Håkon Morkens sterke 100m på 10,51 gir 974 poeng
og er best blant mennene. Du skal virkelig ha gode resultater om du
skal nå 1000 poeng. Hvis Anne Jorunn skulle fått 1000 poeng måtte
hun løpt på 4,04,80, mens Håkon måtte ned på 10,42. Dette er jo
resultater som vi tror hverken Anne Jorunn eller Håkon kan klare.
Anne Jorunn har jo lagt for lenge siden, mens skal slite hardt for å
gå ett tiendedel på 100m.
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Vi er kommet godt i gang
med serien for 19-sesongen
Damelaget vårt er i 2. divisjon, mens våre herrer rykket
ned i 3.divisjon.
For damene er Ania Zielinkiewicz som teller med hele
fire øvelser. Slik ser det ut foreløpig:
2. div. damer:
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
10000m
Spyd
Kule
Diskos
Høyde
Lengde
Tresteg

Malin Furuhaug
Malin Furuhaug
Ania Zielinkiewicz
Ania Zielinkiewicz
Ania Zielinkiewicz
Intet resultat
Intet resultat
Andrea Leerbeck
Intet resultat
Intet resultat
Intet resultat
Intet resultat
Intet resultat

12,52
26,51
59,19
2,13,19
4,33,26

755
686
706
755
768

32,73

589

800m
3000m
3000m
800m
100m
1500m
1500m
1500m

Iris T. Brandhaug
Hanne Mjøen Maridal
Ania Zielinkiewicz
Anisa Buras
Cathrine Trøen
Oda Bråten Richenberg
Iris Tolland Brandhaug
Anisa Buras

2,25,71
9,54,48
9,58,91
2,22,39
12,80
4,59,30
4,59,43
4,47.27

Malin Furuhaug har sterke resultater

Til sammen

602
758
745
639
705
615
615
682
9604

3. div. herrer:
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
10000m
Høyde
Lengde
Kule
Spyd
Diskos

Tormod Hjortnæs Larsen
Tormod Hjortnæs Larsen
Vidar Berland
Elyas Tesfamichael Negassi
Ibrahim Buras
Petter Johansen
Petter Johansen
Intet resultat
Intet resultat
Intet resultat
Intet resultat
Intet resultat

10,87
22,23
57,64
2,04,01
4,06,28
15,11,38
31,36,47

3000m
3000m
1500m
100m
3000m
1500m
Høyde u.t.
Høyde u.t.

Petter Johansen
Mikkel Thomassen
Petter Johansen
Håkon Morken
Ibrahim Buras
Elyas Tesfamichael Negassi
Hallgeir Høgåsen
Kolbjørn Høgåsen

8,50,07
9,20,16
4,08,25
11,33
8,59,09
4,17,85
1,40
1,30

Til sammen

875
834
479
615
703
747
762

Ania teller i fire øvelser så langt
728
615
686
760
692
610
616
440
10162

Petter Johansen klarte kravet
til deltakelse i NM på Hamar
Under Oslo Friidrettskrets sitt sommerstevne på Bislett kvalifiserte Petter
Johansen seg for hoved-NM på Hamar.
Han løp 10.000m på ny personlig rekord
31,36,47. Dette er godt under kravet og
dette betyr at nå er Petter klar for NM både
i år og neste år. Flott levert av Petter som
har hatt en meget flott sesong så langt i
2019. I og med at han er klar for hoved-NM
på 10.000m, så kan han delta i en hvilken
som helst øvelse i mesterskapet.
Elyas Tesfamichael Negassi stilte på 800m
og var nære på å kvalifisere seg for både
junior-NM og UM. Til UM var han ett sekund
for sent. 2,04,01 er ny pers for Elyas.
Tormod Hjortnæs Larsen løp 100m og fikk
10,90 i forsøket med 3,3 sekundmeters
medvind. I finalen fikk han 10,86 mn også
da var vinden litt for sterk med +2,2.
Den siste LIF-eren som deltok på Sommerstevnet var Ania Zielinkiewicz som løp
3000m på 10,12,15. Hun har bedre resultat
tidligere i sesongen.

Vi har tatt 11 NM-gull
blant herrene nå før
hoved-NM på Hamar
Nå rett før hoved-NM på Hamar skal avvikles
har Lillehammer IF tatt 11 NM-gull, hele 22
sølv og 12 bronse. Det ser nok dessverre slik ut
at vi neppe vil klare å skaffe oss flere medaljer
i NM på Hamar.

Petter Johansen løp en sterk 10000m på Bislett og
klarte kravet til NM-deltakelse

Damene har tatt hele 19
gull i hoved-NM til nå
Damene til Lillehammer IF har skaffet foreningen
hele 19 gull, 19 sølv og 12 bronse. Av gullene
var det Oddrun Hovsengen som tok 7 gull på
maraton og Astrid Tveit 6 gull i høyde. Ellers tok
Brynhild Synstnes og Anne Jorunn Rakstad to
gull hver.

Første del av Friidrettsuka
til LIF gikk meget greit

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 4,665,57 pr. 11, august.

Tormod løp på 22,05
i Boysen Memorial,
men for mye vind
Tormod Hjortnæs Larsen løp en sterk 200m
under Audun Boysen Memorial på Bislett.
Han fikk tiden 22,05, men dessverre var
vinden for sterk, så resultatet kan ikke
godkjennes. Han ble totalt nummer 9 i løpet.
Det hadde vært morsomt for Tormod og LIF
at han fikk se 21-tallet igjen.

Cathrine løp 100m
i sommerstevnet
på Bislett 10. juli
Cathrine
Trøen
var
eneste
fra
Lillehammer IF som deltok på sommerstevnet på Bislett onsdag 10. juli. Hun
løp på 12,88 i medvind 1,8 og det viser at
Cathrine er på vei tilbake etter en del
småskader. Hun har løpt på 12,80 så
langt i sesongen.

Første del av Friidrettsuka vår gikk meget greit.
Stor takk til de fire medhjelperne våre som var
Malin Furuhaug, Maria Bøe Tesfamichael, Aagot
Brandslien og Hallgeir Høgåsen.
Neste del av uka avvikles uka før skolen begynner
igjen i litt over midten av august.
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Alle klubbene har
fått fakturaen sin
Det er litt av en jobb å sende ut faktura til alle
klubbene/lagene etter Veidekkelkene. I år var
det 135 klubber/foreninger som deltok og det
var svært få som hadde betalt på forhånd.
I år var det startkontingent for vel 214.000
kroner. For at vi skulle være fornøyd burde vi
hatt 2500 starter. Da ville vi fått et brukbart
overskudd. Nå blir det ca. 100.000 overskudd.

Anne Sophie Hunstad
og Stein Haugen
har eldste klubbrekord
V i har sett på hvem som har den eldste
klubbrekorden blant seniorene og blant
damene er det Anne Sophie Hunstad med sin
spydrekord på 46,26 som er eldst. Den er
47 år gammel og ble satt i 1972. Gunnhild
Hagen fra V instra som sto i LIF noen år har
klubbrekordene i kule og diskos og begge er
fra 1975.
Blant mennene er det Stein Haugens diskosresultat på 48,14 som er eldst og den ble satt
i 1954 og er kord i lengde fra 1958.

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:

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:

LIF-statistikken gjennom 100 år:

Anne Jorunn er beste dame,
mens Håkon er beste mann
Av Arild Kjæreng

Hvis man ser på resultatene
som LIF-erne har oppnådd
gjennom alle tider, altså i 100
år så er det Anne Jorunn
Rakstad og Håkon Morken som
har de beste resultatene. Det
er Anne Jorunns 1500m på
4,06,72 som er beste dameresultat og det gir hele 981
poeng, mens Håkon Morkens
100m på 10,51 gir 974 blant
herrene.
Anne
Jorunns
resultat er oppnådd i 1986,
mens
Håkons
10,51
er
oppnådd 30 år senere i 2016.

Tormod Hjortnæs Larsens
10,54 følger nærmest blant
herrene med 966. Morten
Sands sterke 400m på 46,89
gir 956. Et poeng dårligere
er Håkon på 200m med
21,23.
Lars Johan Fjeldes 3,42,48
gir 953 poeng, så her er det
jevnt.
Tormod og Morten følger
deretter med 950 poeng på
tiden 21,27 på 200m der de
begge to har 950. Michael
Rosenberg med 10,67 får
929 poeng. Mortens 10,74
gir 910 poeng.
Blant de tekniske øvelsene
har Henrik Kjæreng med
70,98 i spyd 915 poeng.
ooooooooooooooooooooooo
Anne Jorunn Rakstad er
altså best blant damene,
men på en 2. plass følger

Anne Jorunn Rakstad har beste LIF-resultat gjennom tidene blant damene.

Brynhild Synstnes med sin
10.000m på 32,28,58 som
gir 960 poeng. Brynhild
ligger også på 3. plass med
5000m på 15,32,31 som gir
950 poeng. Denne plasseringen deler Brynhild
med Astrid Tveit som med

sitt høydesprang på 1,89 får
også 950 poeng.
Deretter
følger
Trine
Rugsveen med 53,30 på
400m som gir 922. Anne
Jorunns 2,03,86 på 800m
gir 906 poeng.

Norge, Sverige og Taiwan
deltok i Veidekkelekene

Stor deltakelse i Eidsivastevnet på Stampa tirsdag

Tre nasjoner deltok i årets Veidekkeleker. Det var
foruten Norge, Sverige og Taiwan. Kanskje er det fra
utlandet vi kan få med flere deltakere. Det betyr at vi
må gjøre framstøt mot Sverige og kanskje Danmark.
Vi forsøkte et år å reklamere i svenske «Friidrott»
uten at det ga oss noen reaksjon med flere lag fra
Sverige.

Årets Eidsivastevne går av stabelen tirsdag 13.
august og det er blitt meget stor og fin deltakelse
med i alt 95 deltakere og nesten 190 starter. Det er i
meste laget på en tirsdagskveld, men vi bør klare
den utfordringen også.

I år deltok Dalaporten OL, IFK Helsingborg, Leksand
Friidrottsklubb, Mõlndals AIK, Thoren Track and Field,
Vãsterås FK. Det var altså med seks klubber fra Sverige.
Det var stort sett en eller to deltakere fra disse klubbene
som deltok. Kunne vi få flere fra disse klubbene og fra
noen nye, ville det hjelpe stort.
Vi har gjort fremstøt i Danmark også, uten noen form for
reaksjon. Imidlertid nå er det større muligheter gjennom
Facebook m.m til å nå ut til de enkelte lagene. En egen
markedsmedarbeider i komiteen for Veidekkelekene
kunne få gjort mye.
For noen år siden var det ikke nødvendig med noe
særlig framstøt til lagene. De kom av seg selv. Nå er det
så mye tilbud at vi må gjøre mere for å få med de aktive.
Her bør klubbene Orion, LIF og Moelven finne fram til en
løsning.

Da er trøyene fra Exstra
og NFIF kommet til LIF

Nå midt i ferien fikk Lillehammer IF treningstrøyene
fra Exstra og NFIF. Vi skal nå trykke på klubbens
merke før vi deler dem ut til de aktive. Trøyene er i
blått og er veldig fine.

Det blir blant annet et stort og fint felt på 5000m, der
Petter Johansen er ute etter ny pers og kanskje
løper han under 15 minutter. Det ville vært hyggelig.
Marthe Katrine Myhre og Ania Zielinkiewicz løper
også 5000m. Det blir spennende. Målet for Marthe er
å løpe under NM-kravet.
Ellers er det stor og god deltakelse blant de yngre.
14 klubber stiller til start.

Fem LIF-ere deltar
junior-NM i Sigdal
Lillehammer IF stiller med fem utøvere i juniorNM så langt. Det er fortsatt mulig å kvalifiere
seg til mesterskapet. De som er meldt på er
Anisa Buras, Ibrahim Buras, Malin Furuhaug,
Cathrine Trøen og Petter Johansen.
Mikkel Thomassen og Elyas Negassi bør ha
mulighetene til å klare kvalifiserinegn. Kanskje
også Mille Marie Storlien klarer det også.

Tormod løp 100m på
10,99 i Norgesstevnet
Tormod Hjortnæs Larsen deltok på
Norgesstevnet i helgen og løp 100m på
10,99 i finalen, der han ble nummer to. I
forsøket løp han på 11,05.

Det ble ingen medaljer på LIF
i årets hoved-NM på Hamar
Ania kom til finalen på 1500m og ble nr. 12.
Det ble ingen medaljer til LIF i årets
hoved-NM i friidrett som gikk på
Hamar første helgen i august. Ania
Zielinkiewicz kvalifiserte seg for
finalen på 1500m, men klarte
dessverre ikke å være med i teten
når finalen gikk. Der ble hun
nummer 12 og tidene var et stykke
bak det Ania har løpt på så langt i
sesongen. Men hun kvlaifiserte seg
for finalen og det var ikke så mange
som klarte der det var kvalifisering
for å nå finalen.Ania løp på 4,41,77
i kvalifiseringen og det var det
beste resultatet hun fikk på Hamar.
Petter Johansen klarte å kvalifisere
seg for deltakelse i NM, men på
grunn av uheldige omstendigheter
klarte han ikke å følge opp dette
løpet med å sette ny pers. Tiden
ble 31,58,73 og det ga 14. plass. Vi
skulle ha med to 10.000 meter
løpere i damer også, men den en
brøt og dan andre stilte ikke til start,
slik at det dessverre ikke ble noen
suksess denne gangen.
På sprinten kom både Tormod
Hjortnæs Larsen og Malin
Furuhaug til semifinalen, men der
ble det stopp på 100m.
Tormod fikk 11,03 i forsøket, mens
han i semifinalen løp på 11,01, men
hadde dessverre ingen sjanse til å
nå finalen.
På den dobbelte distansen gikk
Tormod til semifinalen og i semifinalen ble det årsbeste med 22,03.
Men han gikk altå ikke videre til
finalen.

Ania ble nummer 12 på 1500m på Hamar.

Malin løp 100m på akseptable
12,65 i forsøket, mens hun i
semifinalen fikk 12,62. Det holdt
altså ikke til finale. Det hadde vi
heller ikke forventet.
Cathrine Trøen løp 100m forsøk på
12,88 og kom ikke til semifinalen.

Hamar IL og FIK Orion leverte et
meget flott arrangement og det var
flott vær under hele stevnet. Alle de
beste utøverne i landet deltok og
Karsten Warholm og Karoline
Bjerkli Grøvdal sikret seg årets
Kongepokaler
og
sterke
prestasjoner av begge to.
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