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AKTUELT

gang igjen etter at konkurranser med
mere ble stoppet. Halve sesongen inne
ble ødelagt mai måned ble også sterkt
redusert, samtidig som vi fikk ødelagt
Redaktør LIF-avi sa
Ar i ld Kjær eng
for Veidekkelekene. Også Norges største
stevne Tyrvinglekene ble stoppet og blir
lagt innendørs senere. Istedenfor Veidekkelekene har vi
bestemt oss for å kjøre en sprintgalla, men etter de nye
reglene er kommet kan vi også kjøre en 5000m eller
lignende. Nå behøver vi ikke å løpe i annenhver bane på
korte løp heller. Det gjør at vi kan gjennomføre stevnene
raskere.

UM og junior-NM var egentlig avlyst for i år, men nå
har NFIF gjort en fin jobb og funnet noen som vil arrangere
disse to mesterskapene. De har ordnet det slik at junior-NM
skal gå som tidligere, mens UM ikke skal ha med 18/19 år.
Da kommer man i et dilemma ved at du kan ha kvalifisert
deg for UM i 18/19 år, men har ikke klart junior-NM kravet.
Hos oss er det Elyas Negassi som er i den situasjonen. Vi
får høre fra NFIF tenker om dette. Da vil det bety at du ikke
får væøre med i noe mesterskap dette året. Løsningen må
være at alle som har klart kravet i UM 18/19 år bør få delta i
junior-NM.

To stevner har vi avviklet i smitteverntiden og det ser
ut til at dette opplegget vil vare helt ut sesongen. De store
stevnene i Norge er avlyst og for Lillehammer IF er det
meget viktige stevnet, Veidekkelekene, avlyst. Vi kunne
kanskje ha arrangert det, for det er vel neppe over 500 som
deltar hver enkelt dag, men det ville bli meget vanskelig å
arrangere med de reglene man har lagt opp til fra
smittevernsiden. Derfor er det hyggelig at vi kan arrangere
«Veidekke-sprinten» som er et nytt prosjekt med korte løp
som 60m, 100m, 150m og 200m og etter at vi har lagt
sammen poengene de enkelte får ved sine resultater kan vi
kåre en totalvinner. Blir dette populært kan vi gjøre dette til
et årlig prosjekt. I og med at det er bare løp er det svært få
funksjonærer vi trenger.
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Arild Kjæreng
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Birkebeineren Hotell-stevnet
er flyttet i fra mai til 16. juni
Grasrotandelen
Da er vi i gang med en ny
Grasrotperiode. Vi er etter
litt over tre måneder
kommet opp i 8129,35
kroner pr. 4. juni. Det skal
bli spennende å se om vi
når nye høyder dette året
også. Vi kan nå 19.000 kr.
Vi har nå startet på en ny
periode på 4 måneder og
etter vel en måned senere
har vi fått inn kr. 1.909,35.
Det er nå 52 personer som
gir oss sin Grasrotandel.

Presidenten
i NFIF frykter
for økt frafall
Friidrettspresident,
Ketil
Tømmernes frykter at den
pågående koronakrisen vil
føre til økt frafall blant barn
og unge. Dette sier han i et
intervju i bladet «Friidrett».
Det er trenings- og konkurransetilbudet til de aktive
som er min aller største
bekymring midt oppe i all
elendigheten, sier Ketil Tømmernes.
Men vi kan komme styrket ut
av dette også. Krisen kan ha
den motsatte effekten. Etter å
ha trent alene vil det være
positivt å komme sammen
igjen med treningskamaratene.

Av Arild Kjæreng
Birkebeineren Hotell-stevnet skulle vært arrangert 5. mai, men
da kunne vi samle bare 5 personer og da måtte vi flytte
stevnet til 16. juni. Da har nemlig myndighetene åpnet for at vi
kan være 200 deltakere i arrangementet. Det betyr at vi kan
ha et helt vanlig midtukestevne. Og i og med at Veidekkelekene ikke blir arrangert i år og heller ikke Birkebeinerløpet
på vårparten var det åpent for å ha Birkebeineren Hotellstevnet.
Nå er det åpnet for at vi kan løpe lengre distanser også og
dermed kan vi si at vi er tilbake der vi var før pandemien slo til.
Det er virkelig bra. Nå har vi tatt med både 1500m og 5000m,
slik at nå skal det være noe for enhver smak.
Øvelsene i stevnet blir som følger:
J/G 6-10 år
J/G 11-12 år
J/G 13-14 år
J/G 15-19 år
KS/MS

60m, lengde, kule
60m, 200m, 600m, lengde, kule
80m, 200m, 1500m, lengde, kule
100m, 200m, 1500m, lengde, kule
100m, 200m, 1500m, 5000m, lengde,
kule

Birkebeineren Hotell-stevnet har 20 års jubileum. Vi retter en
stor takk til Birkebeineren Hotell & Apartments for den støtte
gjennom alle disse årene. Vi håper selvsagt at vi fra neste år,
2021, skal få stevnet på riktig plass som åpningsstevne på
Stampesletta.
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Rekordtidlig VM i friidrett
i Eugene, i Oregon i 2022
VM i friidrett i 2022 skal arrangeres 15.-24. juli. Hva betyr det
for Lillehammer IF? Jo, det vil bety at hoved-NM vil trolig
avvikles rundt tiden vi arrangerer Veidekkelekene. Vi får håpe
at NM blir avklart tidlig, slik at vi kan få på plass dato for
Veidekkelekene i 2022. Videre er EM i München planlagt til 11.
august dette året.
VM i Eugene skulle egentlig gått i august 2021, men da OL i år
ble flyttet til neste år ble man nødt til å flytte VM ett år også.
Dette melder bladet «Friidrett».

LIF har søkt om støtte for
bortfall av Veidekkepenger
25. til 28. juni skulle vi avviklet Veidekkelekene, men myndighetene sa nei og tillot ikke at arrangementer med over 500
deltakere ble arrangert. Dette måtte flyttes til etter 1.
september. Da er det dessverre umulig å arrangere stevnet, da
det blir fort mørkt både på torsdagen og fredagen. Da vil vi
måtte gjøre om stevnet til et 2-dagers stevne samtidig som
september vil bli NM-måneden hvis det blir tillatt å arrangere
store stevner til høsten.
I fjor hadde stevnet et overskudd på 120.000 kroner. Vi hadde
budsjettert litt høyere i år, men dessverre ble det ikke
muligheter til å få gjennomført dette stevnet som vi har hatt i 42
år. Derfor søker LIF om støtte til bortfall av inntekter.

Spennende for LIF med tanke på
Fjellpulkenmila den 4. oktober
Søndag 4. oktober skal LIF arrangere Fjellpulkenmila, en 10.000m
som avvikles på bane. Pr. nå er det tillatt å arrangere øvelser som
er lengre enn 400m, men med begrenset antall. Derfor blir det
spennende å følge med på utviklingen av Coronasmitten framover.
Vi må virkelig håpe på at det etter hvert blir tillatt å løpe 800m og
lengre distanser med mange deltakere..
Nå er det bare 10 deltakere vi kan i et 10.000m felt av gangen. La
oss håpe at dette blir endret kraftig innen 4. oktober.

Världsungdomsspelen
Ja, nå er også Världsundomsspelen for 2020 avlyst. Dette
skulle være den 25. utgaven
av dette storstevnet som
avvikles i Gøteborg på Nya
Ullevi stadion.

Lillehammer IF har i en
årrekke deltatt i dette store
og populære stevnet som
har samlet over 5000
utøvere fra hele Sverige og
fra en del andre land, blant
annet Norge.

LIF får fem nye
kretsdommere
i løpet av 2020
Lillehammer IF får fem nye
kretsdommere i løpet av
denne sesongen. De fem
har tatt den teoretiske
prøven og nå står det igjen
å være leder for forskjellige
øvelser i løpet av 2020.
De
fem
er
Charlotte
Grønvold Menkerud, Rex
Hinchliffe, Jørn Karlsen,
Kristof van Buggenhout og
Morten Trøen. Sistnevnte
bør
også
kunne
bli
kretsstarter i løpet av
sesongen.
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Endelig kunne vi arrangere en
konkurranse for våre aktive
Mange bra resultater under Strandtorget-stevnet
Av Arild Kjæreng
Endelig fikk våre aktive
muligheten til å konkurrere
igjen.
Strandtorget-stevnet
ble gjort om til et rent løpsstevne med øvelser fra 60m
til og 400m. Myndighetene
hadde gitt oss lov til å
arrangere et stevne med 50
deltakere. 30 stilte på det
første stevnet og det var bra
når vi tenker på at det bare
var de korte distansene vi
kunne arrangere.
Vi var veldig spente på hvor
fort våre gode jentesprintere
var og de innfridde ganske
bra synes vi. På de to
distansene 100 og 200m var
det Malin Furuhaug som tok
seirene i begge løpene. Hun
fikk 12,70 på 100m og 26,40
på 200m. Cathrine Trøen og
Therese Skyttermoen fulgte
fint opp med 12,96 og 26,65
for Cathrine og 13,18 og
26,56 for Therese.
Fredrik Riste Kristiansen løp
en bra 400m på 52,96. Han
liker å løpe litt lenger. Elyas
T. Negassi løp 400 på 55,08,
mens 14 år gamle Oda
Bråten Richenberg fikk 64,60
på debuten på 400m.
Men vi hadde flere 14-åringer
som løp bra. Elise Haug
Karlsen løp 60m på,8,80 og

Fin sesongåpning av Malin (88) og Therese (97) på 100 og
200m. Foto: Jørn Karlsen
på 28,67 på 200m.
Henrik Melbø-Hammershaug
løp 60m på 8,73 i 13 år og
på¨200m ble det 28,77.
Broren Filip løp 60m på 9,20
og 200m på 30,01 og det er
sterkt av en 11-åring.
I jenter 12 løp Linnea

Strandheim på 9,67, mens
hun på 200m fikk 33,76.
Neste stevne er GKrørstevnet den 2.juni og det blir
også et rent løpsstevne. Det
er først 16. juni at vi kan få
med de aller yngste og da
blir det kule og lengde i
tillegg til løpsøvelsene.
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Strandtorget-stevnet i bilder

Henrik og Filip Melbø-Hammershaug løp bra.

Oda Bråten Richenberg løp en fin 400m

Her løper Fredrik Riste Kristiansen inn til 52,76 på 400m. i Bakgrunnen Elyas Tesfamichael Negassi.
Alle fotos: Jørn Karlsen

Alle
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Det blir arrangert lagserie i 2020 også
Begge LIF-lagene ligger nå i 3. divisjon
Av Arild Kjæreng
Til tross for at det er
vanskelige tider for hele Norge
har man be-stemt at det blir
lagserie i friidrett i 2020 også.
Nå er begge lagene våre i
3.divisjon og det kan nok ikke
bli lett å rykke opp igjen i og
med at vi er dårlige på
tekniske øvelser.
I 3. divisjon er det 20 øvelser
som gjelder. Det er 12 obligatoriske resultater og 8 fritt
valgte resultater. Av de 8 fritt
valgte resultatene skal to av
dem være tekniske øvelser.
En utøver kan bare delta med
fem resultater og det må være
forskjellige øvelser. Perioden
det konkurreres i er 1.
november til 31. oktober.
LIF’s damelag er noe svekket
siden i fjor i og med at Hanne
Mjøen Maridal har meldt seg
ut og Anja Zielinkiewicz skal
ha barn og kan ikke være
med. De fire beste lagene i
divisjonen rykker opp, mens
de fire dårligste i 1 og 2.
divisjon rykker ned.

Fredrik Riste Kristiansen teller foreløpig på 400m.

LIF-avisa

Junior-NM og UM avvikles i år likevel
Etter at det ble klart at årets
junior-NM og UM ble avlyst
på henholdsvis Askøy og i
Trondheim har NFIF jobbet
med alternative løsninger, og
dagens gladmelding er at
brikkene begynner å falle på
plass for begge mesterskapene – dog i en noe
begrenset form.
- Kristiansand har sagt seg
å arrangere et begrenset
NM, sier generalsekretær
Hildeskor
i

villig til
juniorKjetil i
NFIF.

Det
innebærer
at
dette
mesterskapet blir for klassene U20
og U23, med dato 14. til 16.
august. Utøvere i klassene 15, 16
og 17 år vil imidlertid ikke kunne
delta her. U20 blir for klassene 18
og 19 år, og U23 for klassene fra
og med 20 til og med 22 år
(ordinært).

vernreglene, sier han.

- Når det gjelder UM er vi i
dialog med flere arrangører, og
håper å få alle detaljene på
plass inn-en kort tid. Dato for
dette mesterskapet vil være 28.
til 30 august. Dette mesterskapet vil være begrenset til
klassene 15, 16 og 17 år.

Også UM og NM i mangekamp
vil nå bli arrangert – med
opprinnelig arrangør Fagernes IL
som arrangør. Dato for dette
. mesterskapet blir 8. og 9.
august.

- Ved å velge denne løsningen
får
alle
de
aktuelle
aldersklassene ett mesterskap å
se frem til, samtidig som det er
gjennomførbart innenfor smitte-

NFIF og arrangørene kommer
tilbake
med
ytterligere
informasjon
og
øvrige
nødvendige tilpasninger så snart
det er klart.

18/19-åringene mistet UM
I og med at både junior-NM og UM i 2020 er
endret betyr det at LIF-ere som er 19 år
denne sesongen dessverre mistet et år fra
UM-konkurransene. Det betyr at Cathrine
Trøen, Elyas Negassi, Fredrik Riste
Kristiansen og Ibrahim Buras dessverre
ikke får deltatt i UM siste året de kunne
være med.
Dermed blir det junior-NM de må
konsentrere seg om og selvsagt hovedNM.
Etter det nye nå dette året får ikke 15, 16 og
17-åringene delta i junior-NM, mens 18/19
åringene får ikke delta i UM. Her blir
spørsmålet hva de gjør med de som var
klare for UM i 18/19, men som ikke hadde
klart kravet til junior-NM:

GKrør
GKrør utbedret
utbedret vannlekkasje
vannlekkasje
mellom
mellom klubbhuset
klubbhuset og
og kiosken
kiosken
II vinter
slangen
vinter fikk
fikk vi en vannlekkasje ii slangen
mellom
var blitt
blitt
mellom klubbhuset
klubbhuset og
og kiosken. Det var
to
på slangen.
slangen. Hvem
Hva som hadde
hadde
to hull på
forårsaket
det sprutet
sprutet
forårsaket dette
dette vet
vet vi ikke, men det
ut
av vannet
vannet
ut atskillig
atskillig med
med vann. Vi fikk slått av
og
rett
før
pinse
fikk
vi
GKrør
til
å
ordne
opp
og rett før pinse fikk vi GKrør til å ordne
iopp
dette.
i dette.
Dermed er det vann i kiosken igjen. Det blir
Dermed
er det
vann ivann
kiosken
Det bliri
for tungvint
i hente
fra igjen.
klubbhuset
for
tungvint
i hente
frai kiosken.
klubbhuset i
bøtter
og spann
for å vann
få vann
bøtter og spann for å få vann i kiosken.
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Tettere samarbeid mellom
LIF og LKFK i tiden framover

Robert måtte rense
startblokkene før start

Nå skal det bli ett tettere samarbeid mellom de to
klubbene som har tilhold i klubbhuset vårt. LIF og LKFK
skal begge to benytte kiosken og det håper vi kan bety
at begge to klubbene vil tjene på det. Det er viktig at
kiosken vår benyttes mer enn de få stevnene vi har i
løpet av sesongen.

Nå kan vi løpe uten
en-meters regelen
På pressekonferansen til regjeringen torsdag var det
dessverre intet nytt for friidretten annet enn at vi nå kan
på sprint løpe i hver bane og at vi kan få med de som
løper lengre distanser. Vi hadde håpet at de kunne løse
opp litt mer med antall deltakere. Men fra 15. juni kan vi
altså ha opptil 200 deltakere. Det betyr at vi fra 16. juni
når Birkebeineren Hotell-stevnet skal avvikles vil vi
kunne ha andre øvelser enn bare løp og vi kan ta med
de aller yngstye også.
Det blir fint å komme i gang med tekniske øvelser også,
selv om det krever flere funksjonærer

Ny oppgave for Robert Pettersen i utstyrsboden til LIF var å sørge for at startblokkene
var renset og fri eventuell Korona-smitte.
Dette var så absolutt en ny oppgave for de
som tar vare på utstyret vårt.

Verdensrekordholder i parafriidrett skal delta på Stampa

I en periode skulle man rense startblokkene
mellom hvert heat, men det kom vi heldigvis
vekk fra etter hvert. Nå blir de renset før og
etter stevnet.

Lillehammer IF forsøker seg med et nyttgammelt konsept for sprintere den 27. og 28.
juni. Det blir en sprint-galla hvor man løper
fire distanser og den som har den høyeste
poengsummen vinner. Øvelsene er 60m og
150m på lørdagen og 100 og 200m på
søndagen.
Vi har allerede fått påmeldt verdensrekordholder i parafriidrett, Kashafali som løp 100m
på Stampesletta i fjor på 10,44 som er den
nye verdensrekorden. Det blir spennende å
se hvordan han takler de fire øvelsene. Det
blir også spennende å høre hvordan
deltakerne liker konseptet.
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Lillehammer Idrettsråd er tildelt
kr. 1.875.373,- i LAM-midler i år
Lillehammer Idrettsråd har
for 2020 blitt tildelt 1,875.373
i LAM-midler. Det er vel
omtrent det samme som i
fjor. Den gang ble LIF tildelt
nesten 60.000 kroner. Får vi
det i år også er det virkelig
med på å bidra bra til
budsjettet vår. Det er delt ut
mange penger til norsk idrett
i disse dager. Totalt til lagene
skal
det
fordeles
372
millioner til nettopp LAMmidler.
Etter søknad fra lagene i
Lillehammer skal idrettsrådet fordele pengene og
hvordan man har fordelt skal
rapporteres til NIF innen 1.

desember 2020. I disse
dager er Lillehammer IF
tildelt nesten 40.000 i erstatning for tap av inntekter

.

eller betaling av diverse
utgifter i disse vårmånedene.
Dette er svært viktige penger
for oss i disse Koronatider

Sondre var blidest
på Stampesletta
Sondre Matias Rudi var nok den blideste på Stampesletta. Etter at han byttet fra Fagernes til
Moelven har han hatt stor framgang. Han hadde
over 11,20, men på Stampa ble det 10,80 – ikke
rart han smilte stort.

15 år gamle Anisa Abdihakin Abdulle fra Moelven IL var
med på både 100 og 400m. På 100m ble det 19,48, mens
hun på 400m brukte 74,23. Fin innsats av Anisa. Hun
kommer ganske sikkert tilbake på Stampesletta med
rullestolen.
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GKrør-stevnet ble et flott stevne:

Mikkel Thomassen med sterk 3000
Malin Furuhaug i meget god form

Av Arild Kjæreng_______
Det var strålende forhold for
friidrett under GKrør-stevnet
på Stampesletta 2. juni. Vi fikk
da også meget gode resultater.
Det var hyggelig å ha med mellom og langdistanseløperne
igjen og de presterte meget bra.
17 år gamle Mikkel Thomassen
løp en meget sterk 3000m og ble
klokket in på gode 8,39,24. Det
er selvsagt fin ny personlig rekord. Petter Johansen fulgte fint
opp med 8,41,24. Det er også ny
personlig
rekord
13 år gamle
Henrik Melbø-Hammershaug
en meget
sterk
600m
Det
er ikke
langt
Gladeløp
jenter
som alle
er klar
forpå
UM1,41,99.
neste år:
Oda,
Anisa
og
bak klubbrekor-den.
Selma.
Sterke 800m resultater
Endelig etter en del år uten 800m resultater under 2 minutter
løp Fredrik Riste Kristiansen inn til 1,59,07 og Elyas
Negassi fulgte fint opp med 2.02,02. Dermed et begge to
klare for UM på denne distansen. På jentesien ble det en
kamp mellom Anisa Buras (16) og Oda Richenberg (14).
Anisa vant med noen cm. Men 14-åringen kvalifi-serte seg
UM neste år. Det gjorde også Selma Holm-Lombnæs som
også løp under UM-kravet. Det er virkelig flott.
Henrik Melbø-Hammershaug (13) løp en strålende 600m og
var nær ved å sette ny klubbrekord. Den kommer nok senere,
når han får mer hjelp. 1,41,99 ble resultatet. Broren, Filip er
også et meget stort talent. 11-åringen løp inn til 8,92 på 60m
og sterke 29,58 på 200m.

Malin Furuhaug er i meget god
form om dagen og løp 100m på
sterke 12,46 som ville vært ny
pers, men dessverre var det litt
for mye medvind. Vi håper at
ved neste anledning klarer hun
det.

I 14 års klassen for jenter har vi tre meget gode talenter i
Elise Haug Karlsen, Inger Marie Antonsen og June Hauan.
Disse tre jentene bør klare kravet til UM neste år. De ligger
ikke langt unna nå. I løpet av årets sesong eller forsesongen
neste år.
Det var ellers meget god deltakelse både fra Gausdal FIK,
Moelven IL og Raufoss friidrett. Neste stevne er 16. juni og
det det utsatte Birkebeineren Hotell-stevnet.
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60m – lengde – kule
60m – 600m – lengde – høyde
60m – 200m – 1500m – lengde – kule
60m – 200m – 1500m - lengde – kule
100m – 200m – 1500m – lengde – kule
100m – 200m – 1500m – 5000m – lengde - kule

Premier
Premier til alle opptil 12 år – 1/3 for resten.
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