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Neste års Veidekkeleker blir 
en utfordring å få arrangert! 

Neste års Veidekkeleker blir en stor utfordring å få 

arrangert. Dette skyldes at NFIF har lagt hoved-NM på 
datoen  «vår». Dermed må vi flytte til en annen dato og 
det er ikke lett å finne. Helgen før går Tyrvinglekene, 
mens Världsungdomsspelen går helgen etter  NM. I mai 
er for tidlig å arrangere den og da blir det over sommeren 
som er aktuelt. Midt i i juli er ikke aktuelt. Da får vi ikke 
nok funksjonærer  til å arrangere stevnet. Første og  

 

 

 

Dette betyr at vi må flytte på et eller to av midtukestevnene. Kanskje 

vil vi kunne arrangere Eidsivastevnet 16. juni i stedet for i august. Det vil ikke 
være lurt å arrangere Eidsiva-stevnet 11. august hvis vi er ferdig med 
Veidekkelekene 2. eller 9. august.. 

For sjette året sikret Marthe Katrine Myhre seg 

NM i maraton etter at hun vant distansen i 
Stavanger neste to minutter foran nummer tre. 
Tiden ble ikke så god som i fjor, men her har 
løypas beskaffenhet og forholdene for øvrig sitt å 
si. Store gratulasjoner til Marthe. Dette ble 
foreningens andre medalje i utendørs-NM. Den 
første sikret Petter Johansen seg i junior-NM. 

 Med Veidekkestevnet vel i havn er alle midtukestevnene avviklet og 

det har vært en virkelig positiv sesong med disse stevnene. Både 
deltakermessig og økonomisk har stevnene vært en fin suksess for LIF. Det 
har også vært meget stor deltakelse fra de unge i LIF og vi har merket at de 
som løper lenger synes det er positivt å delta på dekket på Stampesletta. Da 
får vi håpe at denne trenden får vi oppleve i 2020-sesongen. 

 Stor deltakelse blant de unge i klubben er det virkelig blitt nå på 

slutten av sesongen. Nå blir det viktig å lære opp både de unge og foreldrene, 
slik at man melder seg på i rett tid og møter opp på stevnet i god tid og henter 
startnummeret sitt. Det er et spørsmål om vi ikke skal ta noen minutter etter 
det siste stevnet for de yngre, Hamar Mediastevnet søndag og orientere om 
det man bør kunne litt om i friidrett. Resten kommer av seg selv. 

 Da er det bare tre stevner igjen for denne sesongen og to av dem er 

for alle aldre. Det er GD-stevnet 21. september og Hamar Media-stevnet som 
går dagen etter, den 22. september. Så avsluttes det hele søndag 6. oktober 
med Fjellpulkenmila som vi arrangerer for 3.gang. Det er 10.000m og i fjor 
hadde vi hele 50 påmeldte. Vi får håpe at vi får kanskje noen til, slik at vi kan 
kjøre tre 10.000 metre etter hverandre. 

 

Lillehammer september  Arild Kjæreng 

 

 

 

 AKTUELT 

 
Redaktør LIF-avisa 

Arild Kjæreng 

andre helgen i august kan være aktuelle, men ikke lette med tanke på 
funksjonærer. Årsaken til at NM går så tidlig er at OL arrangeres i juli. Derfor 
blir det ikke aktuelt å arrangere Veidekkelekene 18-21. juni. Det kan være 
aktuelt helgen etter hvis ikke Världsungdomsspelen skal gå da. 

 

 

http://www.lillehammerif.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 siste tertial og vi har kommet opp 
i 358,28 pr. 10. september. Det betyr at vi nå har 
passert 12.000 til LIF for dette året. 

 

 Klubbrekord igjen 
av Lauritz på 600m 
 
Under Norgeslekene som ble avviklet på 
Jessheim løp Lauritz Grønvold Menkerud på 
ny klubbrekord igjen på 600m. Lauritz som 
løper i klasse Gutter 12 løp inn til 2. plass 
med tiden 1,48,31. Dermed slettet han sin 
egen klubbrekord fra tidligere i år. 

Medlemskontingenten 
til LIF har passert 65000 

 
Vi hadde budsjettert med 50.000 kroner i 
medlemskontingent for 2019. Nå har vi passert over 
65.000 kroner. Det er meget positivt og det betyr at vi 
har en medlemsøkning. Det vi kunne ønske oss var at 
flere av foreldre og eldre medlemmer betaler den 
vanlige medlemskontingenten på kr. 350,- 
 
Kanskje hadde vi da klart å passere 70.000 kroner i 
ren medlemskontingent. Det ville vært positivt for 
klubben.  

Årsmøtet i 2020 
holdes 10. februar 
 
Lillehammer IF skal avvikle sitt årsmøte for 
2019 sesongen på klubbhuset på Stampa 
mandag 10. februar 2020 kl. 19.00.Det blir 
som vanlige årsmøtesaker , med årsmelding, 
regnskap, forslag og valg. 
 
Styret har oppnevnt valgkomite som består av 
de tre styremedlemmene som gikk ut av 
styret på det siste årsmøtet, nemlig Gustav 
Follerås, Mari Holø Brenden og Liss-Tove 
Ngoma. Det er vanlig praksis i Lillehammer IF 
at de som går ut av styret danner valgkomite 
for neste år. 
 
 

Stevneprogrammet 
for 2020 er satt opp 
Arrangementsutvalget har satt opp forslag til 
stevneprogram for utesesongen neste år. 
Forslaget ble tatt opp i styret som sendte det 
videre til sportsutvalget. Stevnene gir seg 
selv, men utvalget skal se på øvelsesutvalget 
og komme med en uttalelse til 
arrangementsutvalget som har fått myndighet 
fra styret om å ta den endelige beslutning. 
 
Forslaget som er lagt fram er følgende: 
 
Tirsdag 5. mai: Birkebeineren Hotell-stevnet 
Tirsdag 19. mai: Strandtorget-stevnet 
Tirsdag 2. juni: GKrør-stevnet 
Tirsdag 11. august: Eidsiva-stevnet 
Tirsdag 1. september: Veidekke-stevnet  
Lørdag 19. september: GD-stevnet 
Søndag 20. september: Hamar Media-stevnet 
Søndag 4. oktober: Fjellpulken-mila 
 
I tillegg kommer Veidekkelekene som vi 
foreløpig ikke har på plass ennå. Det blir 43. 
gangen vi arrangerer dette stevnet. Det 
arbeides nå med å få opp deltakelsen igjen. 
 
  

www.lillehammer-if.no 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen


Eidsiva-stevnet 13. august 
ga kjempestor deltakelse 

Sterk 5000m av Ania Zielinkiewicz: 17,34,73 
 
Av Arild Kjæreng 
Ania Zielinkiewicz har hatt en 
meget fin sesong så langt. Selv om 
hun ikke fikk helt klaff i NM på 
Hamar har hun svært mange gode 
resultater å slå i bordet med. 
Under Eidsiva-stevnet løp hun en 
meget sterk 5000m og satt ny 
personlig rekord med 17,34,73. 
Det var pers med over et halvt 
minutt. Dermed rykket hun opp på 
en fjerdeplass på LIF-statistikken 
og har bare Brynhild Synstnes, 
Oddrun Hovsengene og Heidi 
Hagman Aunaas foran seg. 
 

 
Ania løp en meget sterk 5000m. 

 
Men det var ikke bare Ania som 
løp bra på 5000m. Nyinnmeldte 
Kristoffer Skonnord løp en flott 
5000m og kom inn på 16,09,99. 
Med litt mere drahjelp ville han 
ganske sikkert ha løpt under 16 
minutter. 
 
Cathrine Trøen har kommet inn i 
trend 100m på 12,80-12,91. Denne 
gangen ble det 12,91 i litt motvind. 
Vi venter bare på at hun kommer 

seg ned mot persen sin og kryper 
under 12,50.  
 
Nyinnmeldte Mille Marie storlien 
var virkelig nær ved å kvalifisere 
seg for junior-NM. Kravet er 
5,04,99 og Mille endte på på 5.10. 
Imidlertid, så hadde hun vært 
gjennom 2 økter med skitrening  
tidligere på dagen og da kan man 
ikke forvente å løpe opp mot sitt 
beste. Det var virkelig synd. 
 

 
Her løper Filip Melbø-

Hammershaug. 
 
12 år gamle Lauritz Grønvold 
Menkerud  løper fort igjen. Etter 
en skade er han nå i fullt gjenge 
igjen og han satte ny klubbrekord 
på 600 i gutter 12 på Jessheim 
med 1,48,31 og under Eidsiva- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stevnet løp han inn til 1,49,10. 
Henrik Melbø-Hammershaug og 
Benjamin Solbrekke fulgte fint opp 
med å løpe godt under 2 minutter. 
Henrik løp en fin 60m på 8,98 i 
ganske kraftig motvind. 
Det var utrulig stor deltakelse i 
stevnet. Det var tydelig at detr 
hadde vært lite stevner i en 
periode. 105 påmeldte og nesten 
210 starter viser at det er et stort 
behov for disse midtukestevnene. 
 

 
June Hauan løp to fine løp. 

 
Resultatene finner du på 
hjemmesiden til Lillehammer IF på 
www.lillehammer-if.no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lillehammer-if.no/


Ania nr. to og Marthe nr. tre 
sammenlagt i Tour of Mjøsa 
 
Det var få LIFere som deltok i Tour of Mjøsa, men de 
gjorde det meget bra. Blant damene ble det en 
annenplass til Ania Zielinkiewicz sammenlagt på de 
fire løpene, mens Marthe Katrine Myhre fulgte opp 
på tredjeplass, mens i herreklassen ble Simen Næss 
Berge nummer seks totalt. 
 
I gutter 11-14 ble det en flott annenplass til Lauritz 
Grønvold Menkerud (12 år), mens Erik Thoresen i 
klasse 50-59 år løp inn til en 12. plass totalt. 
 

 

 

Ania Zielinkiewicz løp 
3000 m på  9,57,56 

i et stevne på Bislett 
Under et stevne på Bislett 27. august løp Ania 
Zielinkiewicz 3000m på 9,57,56 og det viser at hun 
fortsatt holder god form denne sesongen. Dette var 
ny bestenotering i LIF-sammenheng. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oda Bråten Richenberg 
med klubbrekord på 600 
Oda Bråten Richenberg har hatt en meget fin 
sesong og under Lerøylekene på Hamar satte 
hun ny klubbrekord på 600m i klasse jenter 13 år. 
Den gamle hadde Iris Tollan Brandhaug fra i fjor 
og var på 1,45,07.  
 
Oda løp inn til 4. plass på tiden 1,44,11. Det er en 
meget sterk klubbrekord. 
 

 

 

Samling for Team 

Allsidighet Innlandet 
 

Det blir ny samling for Team 
Allsidighet Innlandet på Gjøvik 
søndag 15. september. 
 
Neste samling for Team Allsidighet 
Innlandet blir på Gjøvik Stadion søndag 
15.september kl.14.00. 
 
Det blir trening i flere øvelser. Sprint og 
hekk er klare. Informasjon om flere øvelser 
kommer etter hvert. 

  

 
 

https://www.fjellpulken.no/


 

Det ble en bronsemedalje på 
LIF under junior-NM i friidrett 
i Sigdal nest siste helgen i 
august. Petter Johansen løp 
en sterk 5000m og sikret seg 
bronsemedalje på distansen 
og satte samtidig ny 
personlig rekord med 
14,55,05. Det var pers med 
16 sekunder. Petter har hatt 
en meget fin sesong i år og 
han har perset seg både på 
5000 og 10.000m. Han er 
dermed klar for hoved.-NM 
neste år som skal avvikles på 
Veidekke-helgen, 19.-21. 
juni. 

 

Petter Johansen sikret seg 
bronse i junior-NM og ny 

pers på 5000m. 

Ibrahim Buras løp meget bra 
på 1500m, der han i finalen 
ble nummer 8 med ny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personlig rekord 4,02,46. 
Som man ser er han ikke 
langt unna 3-tallet nå og da 
begynner det å smake av 
fugl. 

Ibrahim løp også 5000m, der 
han kom inn på tiden 
16,21,55. I forsøket på 
1500m fikk han tredjeplass i 
heatet sitt med 4,06,75. 

Søsteren, Anisa fikk det ikke 
helt til denne gangen og hun 
ble slått ut på 1500 forsøk 
etter tiden 5,05,93. Hun har 
langt bedre resultat enn det 
så langt i sesongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hadde bare med en 
sprinter og det var Cathrine 
Trøen. Hun ble slått ut i 
forsøket etter 12,95. Malin 
Furuhaug som også var  
påmeldt ble dessverre syk 
rett før stevnet.  

 

Petter Johansen tok bronse 
på 5000 i junior-NM i Sigdal 
Ibrahim med ny pers på 1500m: 4,02,46 

 

Ibrahim Buras t.h. satte ny pers på 1500m i junior-NM i Sigdal. 

https://nmsigdal.no/nyheter/23-25-august-2019-braker-det-los-i-sigdal-buskerud/
https://imageshop.no/no/kondis/Detail/1525365#full
https://nmsigdal.no/wp-content/uploads/photo-gallery/DSC_0890.jpg?bwg=1566735902


GD-stevnet 

Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta lørdag 21. september kl. 12.00  
 

Øvelsesutvalg: 
G6-9 år:  40m, 150m, høyde, liten ball 
G10-12 år:  60m, 200m, høyde, spyd  
G13år   60m, 200m, 800m, høyde, spyd  
14 år:   60m, 200m, 800m, 2000m, høyde, spyd  
G15-19 år:  100m, 200m, 800m, 3000m, høyde, spyd  
Senior:  100m, 200m, 800m, 3000m, høyde, spyd  
J6-9år:  40m, 150m, lengde, kule 
J10-12år:  60m, 200m, lengde, kule  
J13år:   60m, 200m, 800m, lengde – kule  
14år:   60m, 200m, 800m, 2000m, lengde, kule  
J15-19år:  100m, 200m, 800m, 3000m, tresteg,  kule  
Senior:  100m, 200m, 800m, 3000m, tresteg,  kule  
 

Påmeldingsfrist: 
Mandag 16. september 2019 Påmeldingen sendes adkg@online.no eller 
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 medlemskontingenten deltar 
GRATIS! 
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening, Lillehammer  
konto 2095 54 86723 
 

Premiering: 
Det er premier til alle for klassene 10 år og yngre. 
Ellers 1/3 premiering av startende. 
 

Hovedsponsor for stevnet er: 
 

 

 

mailto:adkg@online.no


 

Hamar Media-stevnet  

Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta søndag 22. september kl. 12.00 

Øvelsesutvalg: 

G6-9år:  60m, lengde, kule 
G10år:   100m, 600m, lengde, kule 
G11-12:  100m, 600m, lengde, kule 
G13-14:  100m, 200m, 1500m, lengde, kule 
G15-19:  100m, 200m, 1500m, tresteg,  kule 
Senior:  100m, 200m, 1500m, 5000m, tresteg, kule 
J6-9 år:  60m, høyde, liten ball 
J10år:   100m, 600m, høyde, spyd 
J11-12år:  100m, 600m, høyde, spyd 
J13-14år:  100m, 200m, 1500m, høyde, spyd 
J15-19år:  100m, 200m, 1500m, høyde, spyd 
Senior:  100m, 200m, 1500m, 5000m, høyde, spyd 
 

Påmeldingsfrist: 
Mandag 16. september 2019 Påmeldingen sendes adkg@online.no eller til 
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 medlemskontingenten deltar 
GRATIS! Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening, 
Lillehammer konto 2095 54 86723 
 

Premiering: 
Det er premier til alle for klassene 10 år og yngre. 
Ellers 1/3 premiering av startende. 

Hovedsponsor for stevnet er: 

 

 

 

mailto:adkg@online.no


 

«Fjellpulkenmila» 
Baneløp på Stampesletta søndag 4. oktober kl. 14.00. 

Øvelsesutvalg: 

Kvinner senior:  10.000m 
Menn senior:  10.000m 
Mosjonsklasse:  10,000m 

Påmeldingsfrist/startkontingent: 

Påmeldingsfristen er satt til mandag 28. september 2020. 
Startkontingenten er satt til 150 kroner pr deltaker. Og det sendes 
til konto 2095 54 86723. Påmeldingen sendes adkg@online.no.  
LIF-aktive har gratis startkontingent. 
Startkontingenten blir fakturert klubbene i etterkant av løpet.  
 
Premiering: 
 

Det er 1/3 premiering av startende. 1500 kr. til vinnerne. 
Vandrepremie er satt opp til vinner i hver av klassene.  Den må 
vinnes tre ganger for at man skal få den til odel og eie. Det trekkes 
fem premier blant mosjonistene. 
 
Fjorårets vinnere: 
 
Vinnerne av dameklassen i fjor var Ania Zielinkiewicz, Lillehammer 
IF, mens mennenes klasse ble vunnet av August Flø, Fredrikstad IF. 
Vennligst oppgi tider ved påmelding, slik at vi kan få delt inn i 
puljer, slik at vi prøver å sette sammen de med så like tider som 
mulig. 
 
Dette blir det tredje løpet av «Fjellpulkenmila». 

 

 
 

mailto:adkg@online.no
https://www.fjellpulken.no/


Lillehammer IF deltok med tre utøvere 
i  Special Olympics stevne på Brandbu 

 
Trugegruppen i Lillehammer IF 
deltok med tre utøvere i Special 
Olympics på Brandbu i midten av 
august. Det var Camilla Petter-
sen, Simen Barlund og Linda 
Kvarberg. Været var dessverre 
dårlig, men det la ikke noen 
demper på LIF-ernes innsats. De 
satte perser i alle øvelser. 
 
Stevnet gikk over to dager 17. og 
18. august og i tillegg til den aktive 
delen på lørdag var det også 
bankettmiddag om kvelden. 
 
Lørdagen besto av innledende 
runder og på søndag var det  finaler 
i alle grener. Øvelsene var løp, 
kule, ballkast, lengde uten tilløp og 
stafett. 
 
Camilla sikret seg flere medaljer. 
Hun fikk sølv i hopp uten tilløp, 
bronse i ballkast uten tilløp og 
bronse i 50m trugeløp. 
 
Linda Kvarberg sikret seg gull på 
100m, bronse i ballkast og gull på 
50m trugeløp. 
 
Simen Barlund sikret seg 
deltakermedalje etter 4. plasser på 
100m, i kulestøt og 100m trugeløp. 
 
Trugegjengen fra Lillehammer IF’s  
trener hver mandag fra 18.00 til 
19.30 på Stampesletta og vi har 
plass til mange flere, sier Kristin 
Wolowiec Berntsen som er trener 
for denne fine gjengen. – Jo flere vi 
er, jo morsommere er det, sier 
Kristin. 
 
-Denne helgen er vi blitt kjent med 
mange nye mennesker og noen 
som vi har truffet tidligere. Det er 
alltid hyggelig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillehammer IF’s deltakere på Brandbu fra venstre Camilla Pettersen, 

Simen Barlund og Linda Kvarberg. 

 

Camilla i svevet i lengde uten tilløp. 

 



 

Linda Kvarberg til venstre i 50m trugeløp. Den øvelsen tok hun gull. 

   

        Her er LIF’s deltakere under åpningen.                                                  Simen Barlund i kulestøt 



Marthe Katrine Myhre tok sitt 
6. gullmedalje i NM i maraton 

Var to minutter foran nummer to på distansen 
 
Marthe  Katrine  Myhre 
sikret seg sitt sjette 

mesterskap på mara-

tondistansen, da hun 

vant NM i maraton i 

Stavanger siste dagen i 

august. Hun løp inn til 

tidrn 2,51,06 og var 

nesten 2 minutter 

bedre enn sølvme-

daljevinneren Marianne 

Novik. Hun løp på 

2,53,02. På tredjeplass 

kom Anne Årrestad. 

- Det er en tøff løype her i 
Stavanger, og med så mye 
vind mot slutten ble det et 
slit. 
 

- Hva var planen din, 
Marthe? 
 
- Løpe og kose meg. Og det 
ble en deilig treningstur, lo 
Marthe, som kom til start 
som tittelforsvarer og tre gull 
på de da fem siste 
forsøkene. Nå har hun sitt 
sjette NM-gull i karrieren og 
løper videre med 
halvmaraton i Drammen 
allerede neste helg. 
 
Marthe var den eneste LIF-er 
som deltok i NM i maraton. I 
fjor var det flere LIF-ere med, 
men da gikk løpet i Oslo og 
det var derfor ikke så langt å 
reise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nå ligger hun bare ett gull 
bak Oddrun Hovsengene 
som har syv gull og en sølv 
på denne distansen i NM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste år skal NM i maraton 
avvikles allerede 4. juli og 
mesterskapet skal gå i 
Jølster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marthe Katrine  til venstre sammen med vinneren av herreklassen. 
Foto: Thore Erik Thoresen 

Grasrotandelen har gitt 
oss 12.000 kroner til nå 

 
Pr. utgangen av august har gjort ferdig andre tertial med tanke 
på Grasrotandelen til Norsk Tipping. På det første tertialet fikk 
Lillehammer IF 5.942,03, mens vi i andre tertial fikk 6.032,28 
og dette var to så like tertialer at det var nesten merkelig. 
 
Hvis vi får 6.000 i det siste tertialet vil vi kunne passere 18.000 
kroner og dette er ny rekord siden man startet med 
Grasrotandelen. Dette er jo svært lettjente penger for LIF i og 
med at 47 personer gir sin grasrotandel til LIF. 
 
Man startet med grasrotandeler i 2009 og det var etter at disse 
pengeautomatene ble stoppet. LIF hadde ingen slike automa-
ter og derfor er disse pengene ren netto for oss. Vi har nå 
passert 100.000 kroner siden 2009. 



3 fjerdeplasser til Lillehammer  
under Lerøy-lekene på Hamar 
Oda Richenberg og Mari Stiansen med flotte løp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ble tre fjerdeplasser til 
LIF under Lerøylekene 
som ble avviklet på Hamar 
i månedskiftet august-
september. Det var Mari 
Schøyen Stiansen og Oda 
Bråten Richenberg som 
sikret disse plasseringene. 
 

 
 
Mari sikret seg to av disse 
fjerdeplassene ved å bli 
nummer fire på 200m med 
28,61 og på 60m med fine 
8,56 i finalen etter at hun i 
forsøket fikk 8,71.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oda var slett ikke dårligere 
i og med at hun løp 600m 
på sterke 1,44,11 og det er 
ny klubbrekord for jenter 
13 i Lillehammer IF. På 
1500m fikk hun 5,08,89 og 
ble nummer fem. Hun har 
bedre 1500-resultat fra 
tidligere i sesongen. 
 
 
Både Mari og Oda deltok i 
13 år og vi hadde med tre 
13-åringer til og det var 
Elise Haug Karlsen som 
løp 200m på 30,69 og 60m 
på 9,44. Inger Marie 
Anthonsen løp 200m på 
31,62 og 60m på 9,61, 
mens June Hauan løp  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200m på 30,71 og 60m på 
9,24. 
 
Alle LIF-jentene deltok på 
stafettlaget til Oppland og 
de   ble  nummer seks  og  
stafetten besto av 8x80 m 
på gresset. 
 
Dessverre hadde vi ikke 
med noen gutter, men 
neste år vil vi ha rikelig 
med 13-åringer på gutte-
siden og mange gode 
løpere også. 
 

 

 

 

 

LIF-jentene som deltok på Lerøylekene. Fra venstre Oda Bråten Richenberg, Inger Marie  Antonsen, Elise Haug 

Karlsen, June Hauan og Mari Schøyen Stiansen. 

 



Kjempestor deltakelse i årets 
siste midtukestevne på Stampa 

Ny klubbrekord på 600 av Henrik Melbo-Hammershaug 
 
Det siste midtukestevnet, 
Veidekke-stevnet ble også et fint 
stevne med nesten 100 deltakere 
og nesten 190 starter. Det er 
virkelig hyggelig å se at vi stiller 
opppå våre egne stevner og 
klubben stilte med 52 aktive og 
det på en dag hvor vi hadde 
sikkert 20 aktive som enten var 
syke eller var på andre oppdrag. 
En ny klubbrekord fikk vi av Henrik 
Melbo-Hammershaug på 600m i 
gutter 12 år. Han løp på sterke 
1,45,74. 

Neste år blir det virkelig en sterk 
13-års gjeng på guttesiden fra 
Lillehammer IF i Lerøylekene. 
Henrik, Lauritz Grønvold Menke-
rud, Tinus Koblar, Benjamin Sol-
brekke er en sterk kvartett hvor 
alle løper godt under 2 minutter på 
600m. 

Ellers var det en stor gjeng som 
løp 3000/5000m i dette stevnet. 
Her imponerte 16 år gamle Mikkel 
Thomassen ved å løpe på 
9,03,54, mens Kristoffer Skonnord 
løp under 16 minutter på 5000 og 
fikk 15,59,74. 

Elyas Negassi forsøkte å klare 
kravet til UM på 800m, men var 2 
sekunder for sen. Han løp 
imidlertid alene i teten og fikk 
ingen drahjelp. Kommer han seg 
inn i et felt med folk som har litt 
bedre tid enn han er vi sikre på at 
han klarer både UM og junior-NM 
kravet. 

Ania Zielinkiewicz løp på nytt 
under 10 minutter på 3000m og nå 
har hun løp tre ganger på tider 
mellom 9,57 og 9,59. Vi tror hun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

snart er moden for 9,45 på denne 
distansen. 

Tormod Hjortnæs Larsen løp 100 
og 200m og han fikk 11,18 i -0,8 
og på 200m sviktet tidtakingen, 
slik at vi fikk ikke noen tid. Tormod 
har vært svært aktiv denne 
sesongen og har hatt en fin 
sesong. 

 

Når vi ser på den enorme 
deltakelsen blant jenter og gutter i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alderen 6-10 år bør LIF se lyst på 
situasjonen framover. Vi må sørge 
for at vi har nok trenere for denne 
store gjengen og vi har nå også 
mange jenter og gutter 11-14 år 
fra neste sesong. Dette er også 
meget positivt. 

Det er tydelig at Jørn Karlsen, 
Gabi Postaru, Kristof van Buggen-
hout, Petter Johansen har vært 
meget flinke. Vi kan glede oss til 
avslutningen på årets sesong med 
GD-stevnet og Hamar Media-
stevnet. 

 

Elyas Negassi forsøkte å kvalifisere seg for UM, men var like bak kravet. 
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