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LIF’s jubileumsår mot slutten 
Stor aktivitet har preget året 

Lillehammer IF’s jubileumsår (100 år )       

nærmer seg slutten og vi kan vel si at det 
har vært et svært aktivt år. Nå starter vi på 
et nytt 100 år og det skal bli spennende å 
se hvordan interessen for friidrett vil være 
utover. Nå ser det bra ut. I Lillehammer IF 
er det større interesse enn på lenge og vi  

 

 

 Av arrangementer er det Romjulssprinten som gjen-

står og den går som vanlig 2. juledag kl. 13.00. Det blir 33. 
året vi arrangerer dette stevnet som startet i Kristins Hall og  
når avvikles det i Håkons Hall. Om vi i fortsettelsen skal ha 
dette stevnet i romjula eller om vi skal gå til starten av 
januar er noe vi bør diskutere. Deltakelsen ligger på mellom 
20 og 30 deltakere og kanskje får vi noen flere om vi flytter 
det til januar. 

 10. februar skal det være årsmøte i foreningen og 

årets valgkomite er i full gang med å finne nytt styre med 
mere. Så hvis valgkomiteen kontakter deg håper vi du er 
positiv og sier ja, slik at vi får fylt opp jobbene som skal 
gjøres i foreningen på årsmøtet. 

 Håkon Morken legger piggskoene på hylla. Etter 13 

år som LIF-er retter vi en stor takk til Håkon for hans inn-
sats i Lillehammer IF. Han har gitt oss mange gledesstunder 
og det er selvsagt trist at han nå gir seg. Men han klarer 
ikke å kombinere jobb og friidrett. Igjen stor takk til Håkon 
fra LIF for det han har betydd for Lillehammer IF. 

 Det arbeides hardt med å få på plass samarbeids-

partnere om dagen og vi kan glede oss over at USBL 
fortsetter som hovedsponsor for Lillehammer IF og to nye 
samarbeidspartnere er på plass nemlig Trofé og Kontor-
leverandøren. Det betyr at vi nærmer oss like stor inntekt 
fra samarbeidspartnere som i fjor. Det er meget viktig, da vi 
da kan ha en like stor aktivitet som i år. 

 Da er det bare litt over en måned til vi starter innen-

dørssesongen med Romjulssprinten i Håkons Hall. Den går 
2. juledag kl. 13.00. 

Lillehammer november 2019 Arild Kjæreng 

 

 

 

 AKTUELT 

 
Redaktør LIF-avisa 

Arild Kjæreng 

får håpe at den holder seg i mange år framover. På sprint 
har vi startet på å bygge opp et nytt lag, mens mellom- og 
langdistanse er i godt gjenge. 

http://www.lillehammerif.no/


Bra LIF-innsats i NM terrengløp 
 Hanne M. Maridal nummer syv 
Ibrahim Buras inn til 4. plass i juniorklassen 
 

Lillehammer IF hadde med 

fem utøvere i NM terrengløp 

som ble avviklet i Frognerpar-

ken i Oslo med SK Vidar som 

arrangør. Hanne Mjøen 

Maridal løp en flott 6 km og 

ble nummer 7 i dameklassen, 

der Therese Johaug løp inn til 

NM-gull på tiden 19,43.  Hun 

ble fulgt av Sigrid J. Våg fra 

BUL som fikk 20,12 og på 

tredjeplass kom Maria S. 

Wågan fra Tjalve som fikk 

20,15. Hanne løp inn til tiden 

21,21 etter et fint løp.  Hun 

holdt lenge følge med teten, 

men da Therese skrudde opp 

farten klarte hun ikke å følge 

med. Nyinnmeldte Karen 

Marie Håkonsen løp på tiden 

24,58 og ble nummer 31. 

Ibrahim Buras i NM junior løp 

inn til en flott fjerdeplass og 

han var 26 sekunder fra  

seieren. Han løp 6 km på tiden 

18,43.  

I jenter 15 år hadde LIF med 

to deltakere. Mille Marie 

Storlien var best med 15,22 på 

4 km, mens  Anisa Buras ble 

nummer 10 med 15,32. Mille 

ble nummer 8. 

SK Vidar hadde laget en flott 

løype i Frognerparken og det 

var svært mange tilskuere som 

omkranset løypa og Henrik 

Ingebrigtsen vant seniorenes 

10 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Mjøen Maridal løp en flott 6 km i NM terrengløp og ble nummer 

syv i Frognerparken søndag 13. oktober. 

 



  

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.  I det 
andre tertialet fikk vi 6.032,28. Det er 47 personer 
som gir Grasrotandelen sin til LIF. Dette betyr at vi 
nådde målet vårt som var 6.000 kroner i det andre 
tertialet (etter 8 måneder). Nå  er vi gang med siste 
tertial og vi har kommet opp i 2977,49 pr. 8. 
november 2019. Klarer vi å nå vel 6.000 i det siste 
tertialet vil vi nå over 18.000 kroner og det er flott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 og 14-åringene neste år  
har Lerøy-lekene som mål 
 
For våre 13 og 14-åringer neste år er Lerøylekene som 
trolig vil gå på Hamar som sitt store mål. Vi hadde en fin 
tropp i år, men neste år vil troppen kunne bli enda noe 
større. Vi har en rekke 13-åringer blant guttene neste år: 
Lauritz Grønvold Menkerud, Henrik Melbø-Hammershaug 
og Benjamin Solbrekke. Alle disse tre løper godt under 
2,00,00 på 600m.  
 
Videre har vi en rekke 14-åringer blant jentene: Oda 
Bråten Richenberg, June Hauan, Inger Marie Anthonsen, 
Mari Schøyen Stiansen, Selma Holm-Lombnes, samt 13-
åringen Selma Bjørnsgård Lenndin. Men det kan komme 
flere som er 12 eller 13 år i år. 
 

 

Marthe Katrine vant klart 
10 km under Furumomila 
Seier også til Oda Bråten Richenberg 
 
Marthe Katrine Myhre vant 10km under Furumo-
mila som ble avviklet i midten av oktober. Hun løp 
distansen på 37,22 og var 38 sekunder foran 
nummer to som var Margrethe Bergan fra Sturla. 
Hun vant også klassen hun deltok i 23-34 år. 
 
Rex Hinchliffe løp distasnen på 40,10 og ble 
nummer fire i klasse 55-59 åt. Han ble totalt 
nummer 73. 
 
Vi fikk en vinner til, nemlig Oda Bråten Richenberg 
som deltok på 5km og der vant hun klasse 12-13 
år, mens hun ble totalt nummer tre på distansen. 
Hun løp på sterke 19,24. 

Rex og Jo Arne skal ta seg av 
Holmenkollstafettlagene våre 
 
Lillehammer IF løper i eliten for damer og i klasse senior for 
herrer etter resultatene i fjor. Årets mål må være å løpe ned 
på 8-10.plass i eliten for damer, mens herrene må ha 
opprykk til eliten igjen som mål. 
 

Neste års løp går 9. mai Og Rex Hinchliffe og Jo Arne Murud 
har tatt på seg å få på plass lagene. Etter årets resultater 
har vi stor tro på at vi skalø klare målene våre. Det betyr at 
vi må få med alle våre beste utøvere. 
 

LIF deltar for 80. gang i Holmenkollstafetten for herrer og 
damene deltar for 35. gang. 

 

Ikke gode serieplasseringer 
for  Lillehammer IF i 2019 
 

Det blir ingen gode serieplasseringer for LIF 
denne sesongen. Til det har vi hatt alt for dårlig 
med resultater fra tekniske øvelser. Damelaget 
vårt har mange gode resultater på løp, men 
bare ett resultat i spyd er det eneste tekniske 
resultatet vi har. 
 
Dermed blir det nedrykk til 3. divisjon for 
damene våre, mens herrelaget ligger i 3. divi-
sjon og er plassert på 19. plass så langt. Neste år 
får vi gjøre en langt bedre jobb for å få med 
tekniske øvelser også. 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
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Romjulssprinten 2019 

 

Undersøkelse av økonomi som barriere i klubbene 
 

Norges Friidrettsforbund skal kartlegge kostnadsnivået til barn og unge i friidretten. Alle klubber får 
tilsendt en spørreundersøkelse denne uken som vi ber dere sette av tid til å svare på.  

  
Norges Idrettsforbund har i samarbeid med Kulturdepartementet plukket ut totalt åtte særforbund som skal bidra til å kartlegge kostnadsnivået i 
norsk idrett. Særforbundene utgjør til sammen nærmere 80 prosent av alle medlemmene i barne- og ungdomsidretten. Idrettene som er valgt 
ut til å svare på undersøkelsen er fotball, håndball, langrenn, alpint, gymnastikk og breddeaktivitet, turn, svømming, stup, friidrett, karate, 
taekwondo WTF, taekwondo NTN og ishockey. Undersøkelsen skal se på kostnadsnivået til en 9-åring og 15-åring i disse grenene.    
 
Målet er å finne ut mer om kostnadsnivået i den organiserte idretten for barn og unge. Undersøkelsen som Oslo Economics gjennomfører skal 
gi innsikt i kostnader ved deltakelse, hva som eventuelt bidrar til økte kostnader, og hvordan kostnadene finansieres. I tillegg skal det 
kartlegges i hvilken grad det er samsvar mellom kvaliteten på tilbudet og kostnadene.  
 
- Vi håper derfor at de som mottar undersøkelsen tar seg tid til å svare på den og gi oss gode svar på hva kostnadsbildet er i dag. Disse 
svarene vil gi norsk idrett et godt faktagrunnlag for videre arbeid med tematikken og muligheten til å finne gode tiltak for å hindre at økonomi 
blir en barriere for idrettsdeltagelse i norsk idrett, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges Idrettsforbund, og fortsetter:  
 
- Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». Derfor har arbeidet med økonomi som barriere for idrettsdeltakelse høy prioritet i norsk idrett. Vi 

trenger derimot enda mer fakta på dette området for å finne de riktige tiltakene. Det finnes i dag lite systematisert kunnskap om 
hva det faktisk koster å delta i organisert idrett, sier Kvalevåg avslutningsvis. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning med premiering 
for de aktive 12. november 
 
Styret i Lillehammer IF har bestemt å innkalle til 
aktivkveld med utdeling av årspremier med mer på 
klubbhuset tirsdag 12. november kl. 19.00. Dette er en 
årlig foreteelse og i tillegg til utdeling av premier blir det 
litt prat om neste sesong og selvsagt bevertning med 
pizza-servering. 
 
Det er en rekke premier som skal deles ut  og det er 
alltid spennende å se hvem som får de enkelte 
premier. 
 
Vel møtt alle sammen. 
 

Hilsen styret i Lillehammer IF. 

Ibrahim uttatt til å delta i nordisk 
mesterskap terrengløp i Finland 
 

Ibrahim Buras, Lillehammer IF er uttatt til å delta i 
Nordisk mesterskap i terrengløp, som avvikles i 
Heinola i Finland. Distansen er 6km  og det skal 
løpes på en Golfbane. Det vil si fine løpsforhold. 
Det er 23. gangen dette mesterskapet avvikles. 
 
I juniorklassen som Ibrahim skal løpe er det fire 
gutter som representerer Norge. Vi er spente på 
hva Ibrahim kan utrette i dette mesterskapet. 
 
 

Da er sponsorene til alle 
stevnene våre i 20 klare 
 
Da er sponsorene for våre stevner på neste sesong på 
plass og det vil si at Birkebeineren Hotell & 
Apartments, Strandtorget, GKrør, Veidekke, Eidsiva, 
GD, Hamar Media og Fjellpulken går på for 2020-
sesongen. 
 
Det er veldig viktig for Lillehammer IF at disse er på 
plass, slik at stevnene vil gi oss et brukbart overskudd 
også i 2020. 
 
Mange av disse sponsorene har vært med oss lenge 
og det er meget positivt. Vi retter en stor takk til våre 
samarbeidspartnere.  
 
Slik blir stevnedatoene neste år: 
 
5. mai:  Birkebeineren Hotell-stevnet 
19. mai:  Strandtorget-stevnet 
2. juni:  GKrør-stevnet 
25-28. juni: Veidekkelekene 
11. august: Eidsiva-stevnet 
1. september: Veidekke-stevnet 
19. september: GD-stevnet 
20. september: Hamar Media-stevnet 
4. oktober: Fjellpulkenmila 
 
I tillegg til dette kommer Romjulssprinten som vi 
avvikler 26. desember altså 2. juledag inne i Håkons 
Hall. 

 

Åtte personer deltok på 
dugnad  på klubbhuset 

 
Det var innkalt til dugnad på klubbhuset, hvor det var 
særlig fokus på utstyrsrommet og speakertårnet. Åtte 
personer deltok på dugnaden som ble unnagjort på 
vel en time. Da hadde man fylt et tilhengerlass. Nå er 
det mye bedre plass i utstyrsrommet og speakertårnet 
er blitt helt flott. Da kan bare vinteren komme. 
 
 

USBL fortsetter som 
LIF’s hovedsponsor 

 
USBL fortsetter som hovedsponsor for Lilleham-
mer Idrettsforening. Dette ble avgjort etter ett 
møte mellom USBL og LIF. Dette er meget gledelig 
og det er tredje året USBL er vår hovedsponsor. 
 

 

 

 

 

Hovedsponsor for Lillehammer IF 

 



Vår gode sprinter, Håkon Morken 
legger opp etter 13 sesonger  i LIF 

 

Til Lillehammer Idrettsforening.         Fåvang 16.10.2019 

TAKK! 

I vår bestemte Håkon seg for å slutte som aktiv friidrettsutøver. Oppgaven med å kombinere full jobb og toppidrett, 

var nok kanskje hovedårsaken til avgjørelsen? 

Håkon startet med friidrett i 13 årsalderen. Vi hadde lest i GD at LIF hadde vært på treningsleir i «Syden», og 

bestemte oss for å ta en tur til Lillehammer for å sjekke ut om dette kunne være noe, og dette ble starten på 13 

fantastiske år for flere enn Håkon. 

Når han nå gir seg, ønsker vi å rette en takk til Lillehammer IF og de menneskene som utgjør klubben. 

Her er det mange som har lagt ned et enormt stykke arbeid og har betydd mye for oss.  I fare for å glemme noen vil 

vi likevel rette en spesiell takk til Svein, Tormod, Sondre, Michael, Vebjørn, vår kjære Kari, Morten T, Arild, Harald, 

Morten B og en journalist 😊. I tillegg alle klubbens ildsjeler, utøvere, trenere, foreldre, styremedlemmer og andre 

som har gjort en innsats for at Håkon har hatt en klubb å utvikle seg i, både sportslig og som menneske. 

 

Både Håkon og vi som foresatte, har gjennom disse årene blitt kjent med mange. Vi har fått nye venner og sett nye 

steder; steder vi sikkert ikke ville fått anledning til å besøke ellers? Personlig hadde jeg ikke sett for meg å få så 

mange nye venner i voksen alder. Flere jeg vil kalle mine nære venner i dag, er tilknyttet eller har vært tilknyttet LIF 

miljøet. 

Turer og treningsleirer har det vært mange av. Treningsleir i utlandet, ulike mesterskap rundt omkring i Norges land, 

VU spelen i Gøteborg pluss andre turer på ulike stevner. Artige turer. Viktige turer. Lærerike turer, ikke bare med 

tanke på det sportslige, men viktige med tanke på å utvide horisonten, bli kjent med andre, pleie og utvikle 

vennskap, og å ha noe å se fram til når treningsperiodene er tunge, mm.     I de senere år har vi samarbeidet og dratt 

på treningsleir sammen med Bekkelaget. 

  
Vi har vært på treningsleir bl.a. på Mas Palomas, Tenerife, Fuerteventura, Krakow og Lloret de Mar. 



Takk til alle som har jobbet dugnad og på annen måte bidratt slik at turene har vært mulig å gjennomføre. 

De sportslige høydepunktene har vært mange, men personlig vil vi trekke fram følgende: 

- UM mester på 200 m (2012 Askøy) + 3 innendørs gull. 

- Personlige rekorder 10,51 (Bislett 2016) og 21,23 (Stampesletta 2016).  

Begge er klubbrekord. 

- NM sølv på 200 m (Askøy 2015) 

- Stafettgull med LIF. 1000 m (Tønsberg 2013) og 4x100 m (Grimstad 2014).  

Begge er kretsrekord. 

- Norsk U23 rekord på 4x100 m (Tampere 2015) U23 EM. 

- Deltok 

på stafettlaget 

til Norge under 

friidretts em 

2016. 

 

Så hva har 

suksessfaktoren

e vært? Sikkert 

flere!  Tenker vi 

klubb, er 

kanskje det 

viktigste at man 

evner å utvikle, støtte og ta vare på trenere. Trenere som vet noe om hva de driver med sportslig, som setter 

krav men samtidig er i stand til å skape miljøer hvor ungdommen trives.  Håkon har vært heldig i så måte! 

Nå når Håkon gir seg, passer det også å si takk for oss i forhold til ulike verv og arbeidsoppgaver i klubben. 

Dugnadsjobber og verv som reiseleder, har ikke vært sett på som noe annet enn lystbetont, men det er en tid 

for alt. Avstand til Lillehammer, det at Håkon ikke er med og at vi ikke lenger er tett på den daglige aktiviteten er 

hovedgrunnene til at det må bli sånn. 

Det er vemodig at det nå er over, men samtidig er vi utrolig takknemlige for at vi er blitt kjent med så mange 

flotte mennesker og alt vi har fått være med på! 

Så tusen takk alle sammen! 

Med vennlig hilsen 

Tone og Henning Morken  

 

  

10.51 4x100m Grimstad 



Hanne nr. 13 i Hytteplanmila 

Simen nr. 78 blant herrene 
Ibrahim Buras ble nr. 9 i sin klasse 

 

 
 

Hanne Mjøen Maridal ble best av Lillehammer IF’s 
deltakere da hun i Hytteplanmila løp inn til tiden 35,34 
og  med det ble hun nummer 13 totalt blant damene. 
Marthe Katrine Myhre løp distansen på 36,14 og ble 
med det nummer 19. 
 
I herreklassen løp Simen Næss Berge på den fine 
tiden 32,05 og ble dermed nummer 78 blant herrene. 
Ibrahim Buras fulgte fint opp med 32,06 og kom på 
plassen bak Simen nummer 79. Petter Johansen løp 
inn til 91. plass med 32,33. Imponerende løp av LIF-
erne og spesielt av unge 19 år gamle Ibrahim. Han er 
tatt ut til nordisk mesterskap i terrengløp i Finland. 
 
Ibrahim som løper i juniorklassen løp med dette 
resultatet inn til en 9. plass i klassen, mens Petter 
Johansen ble nummer 15 i 20-22 år. Simen ble 
nummer 46 i klassen 23-34. 
 
I klasse 35-39 år ble Henning Mortensen nummer 24 
med tiden 35,01, mens Marius Strandhaug i gutter 16-
17 år ble nummer 19 med tiden 36,42.  
 
Dette var de LIF-erne vi fant på resultatlistene fra 
dette meget populære løpet. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgkomiteen 
er kommet 
godt i gang 

 
Valgkomiteen til årsmøtet som 
skal holdes 10. februar 2020 er 
kommet godt i gang, det kan 
Gustav Follerås fortelle. Han og 
Mari Holø Brenden har jobbet 
hardt med å få på plass 
personer til jobbene i styret og 
utvalg. 
 
De er kommet veldig langt og 
nå gjenstår det bare en eller to 
poster og det virker veldig 
lovende. 
 
Kanskje kan valgkomiteen klare 
å kunne sende ut en full liste 
sammen med beretningen. Det 
ville være veldig bra. 

Bård Venholen 

slutter som DL 
 
Etter seks år som daglig leder i 
Hedmark og Oppland friidretts-
kretser avslutter Bård en epoke 
og går tilbake til sitt tidligere 
yrke som fysioterapeut.  

  

Det har vært både morsomme og 
utfordrene år i friidretten sier 
Bård, men jeg følte at hvis jeg 
skulle tilbake til mitt tidligere yrke 
som fysio-terapeut, måtte jeg 
gjøre det nå.  Så selv om jeg har 
trivdes i friidretten, så gleder jeg 
meg også til å komme tilbake til 
yrke jeg har utdannet meg til. 
 
I tillegg kan jeg love de som tror 
de blir "kvitt meg" på 
friidrettsbanen at de ikke skal 
glede seg for tidlig, sier Bård 
Venholen.  
 



Stor aktivitet innendørs i Håkons Hall 

 

Stor aktivitet innendørs i Håkons Hall. Her har vi en stor gjeng som har fått den nye overdelen fra Ekstra via NFIF. 

Søndag blir det avgjort om Oppland og Hedmark slås sammen 
Ekstraordinert kretsting for begge kretsene avvikles på Biri 

 
 
I morgen er det klart om de to 
innlandskretsene, Oppland og 
Hedmark friidrettskretser, blir 
slått sammen til en krets. Dette 
har vært diskutert i lang tid nå, 
men etter at det nå går mot 
sammenslåing av de to fylkene 
er det naturlig at kretsene går 
sammen. 
 
Begge kretsenes styrer går inn for 
sammenslåing og de legger opp til 
at begge styrene skal arbeide fram 
til våren hvor det blir det første 
ordentlige tinget. 
 
Administrasjonen av de to kretsene 
har vært slått sammen lenge, så 
det er fornuftig at de to kretsene nå 
går sammen. Det betyr at LIF nå 
skal konkurrere i samme krets med 
både Moelven IL og FIK Orion,  

 
samt lagene oppover Østerdalen og 
ned til Kongsvinger. 
 
Lag som FIK Ren-Eng, Trysilgutten 
og Kongsvinger vil altså nå være i 
sammen krets som Lillehammer IF. 
Det blir selvsagt spennende. Vi har 
mange deltakere fra disse klubbene 
i stevnene våre. 
 
Det legges opp til at Brynulf Larsen 
fra Nordre Land IL blir leder for den 
nye kretsen fram til våren når det 
første sammenslåtte tinget skal 
holdes. Nestleder blir Asgeir 
Rustad som nå er leder i Hedmark. 
 
Det foreløpige navnet på kretsen 
blir Innlandet Friidrettskrets. Hed-
mark og Oppland friidretskrets blir 
for tungvint.  
 

 

 

Brynulf Larsen blir leder av kretsen 

fram til det første tinget på vårparten 

2020. Brynulf som egentlig er 

lillehamring har mange år som 

kretsleder i Oppland til nå. Valgkomi-

teene i de to kretsene skal legge fram 

forslag til nytt styre til tinget til våren. 
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https://usbl.no/
https://www.fjellpulken.no/
https://www.swix.no/
https://duett.no/
http://kontorleverandoren.no/

