
 

 

Rex ble æresmedlem 

Fortjenestemedalje til Erik og Mona 
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Hele styret tok gjenvalg 

Flott økonomisk resultat 
Årsmøtet er avviklet og hele styret tok gjenvalg og de 

kunne legge fram et meget godt økonomisk resultat. Det ble et 
overskudd på 289.000 kroner og det er fantastisk i disse 
Coronatider. Nå har klubben et meget brukbart grunnlag å 
jobbe videre på. Det er meget viktig. Charlotte Grønvold 
Menkerud som har vært leder fortjener en stor blomst for sin 
jobb med foreningen. For øvrig stor honnør til styret for jobben 
de har gjort. 

 Året 2021 tyder nå på at det ikke blir helt greit med 

hensyn til Covid-19, i hvert fall ikke i vinter innendørs. Derfor 

må vi nok vende oss til at det blir liten aktivitet i Håkons Hall i 

vinter. Vi får leve i håpet om at det til sommeren vil være 

muligheter til å delta på større stevner igjen. Vi tenker blant 

annet på Veidekkelekene som vi skal ha 24.-27. juni på 

Stampesletta. Det som vi må konsentrere oss om nå er å få 

sponsorer til alle stevnene våre.  

Vi har «mistet» tre viktige brikker på våre to 

Holmenkollstafettlag. Vi tenker da på Anisa og Ibrahim Buras 

og Marthe Katrine Myhre, men vi har fått noen «nye» også. 

Detr er Ania Zielinkiewicz som er klar etter barnefødsel og Oda 

Bråten Richenberg er en meget sterk løper som er blitt 15 år 

og kan delta på laget. Men hvordan kollenfesten skal avvikles 

vet vi ikke, men vi får håpe at det går greit, slik at de ikke må 

avlyse stafetten et år til. Hvis det blir Holmenkollstafett i år vil 

Lillehammer IF delta for 80. gang med herrelag og 36. gang 

med damelag. Det vil si at vi er av de mest erfarne lagene i 

Norge i Holmenkollstafetten. 

Covid-19 har gjort at man nå jobber med alternativer til 

årets ungdomsmesterskap innendørs. Det kan faktisk bli slik 

at man lager tre stevner fordi man ikke kan ha så mange 

deltakere i et stevne. NFIF jobber med saken og håper å finne 

fram til en løsning. Hvordan det blir utendørs har man ikke 

tenkt på ennå. Men det er jo litt tid til det mesterskapet som 

skal gå i Trondheim. Når det gjelder hovedmesterskapet måtte 

man avlyse det hele. Det var selvsagt synd og man kan trygt 

si at innendørssesongen for den vanlige aktive er blitt en stor 

fiasko og det er trist. Da blir det bare å konsentrere seg om 

den kommende utendørssesong og håpe den blir bra. 

Lillehammer februar 2021       Arild Kjæreng 

 

 

 

 

 
 

LIF-avisa 
nr. 347 

februar 2021 

35. årgang 
 

Lillehammer IF 
v/Charlotte Grønvold Menkerud 

Erik Bues veg 14 
2615 Lillehammer 

 

Hjemmeside: 
www.lillehammerif.no 

 

Styret i Lillehammer IF 
 

Leder: 
Charlotte Grønvold Menkerud 

Nestleder: 
Jørn Karlsen 

Kasserer: 
Gustav Follerås 

Sekretær 
Lars Philip Olaussen 

Styremedlem: 
Elisabeth Bredesen 

Varamedlem: 
Simen Næss Berge 

 

Leder sport: 
Jørn Karlsen 

Leder økonomi: 
Gustav Follerås 

Leder arrangement: 
Arild Kjæreng 

Leder utdanning: 
Kolbjørn Høgåsen 

Leder drift/klubbhuset: 
Harald Moen 

 

Kontrollutvalg: 
Jo H. Lunde 

Knut Korsæth 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lillehammerif.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KM inne ble avlyst 

Etter at de nye smitteverns-

reglene kom rett over nyttår 

måtte kretsen avlyse KM 

innendørs. Dette er selvsagt 

synd, men man kunne 

dessverre ikke gjøre noe 

annet. 

Nå får vi håpe at dette vil 

gjøre at smitten går ned og vi 

kan få en nogenlunde normal 

vinter. 

 

Grasrotandelen 
 

Da starter vi Grasrotandelene på 

et nytt år, 2021  og etter halannen 

måned er beløpet kommet opp i 

3,692,98 og det er en meget god 

start for dette året. Vi har stor tro 

på at vi skal nå 30.000 kroner 

dette året og da er det godt å 

komme i gang med et fint beløp 

allerede etter 21. februar. 

Lillehammer IF mottar 7% av hva 

den enkelte tipper (62 i alt) for 

uten at det har noe å si for 

tipperen. I 2020 fikk LIF over 

26.500 kroner og det er ny 

rekord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets hoved-NM i friidrett går  

i Kristiansand 13.-15. august 
Flere LIF-ere er kvalifisert til å delta i mesterskapet 
 

Årets hoved-NM skal avvikles i Kristiansand 20. – 22. august 
og dette blir tredje hoved-NM etter krigen som blir arrangert 
i Kristiansand. De arrangerte hoved-NM i 1970 og i 1996 (året 
etter at LIF hadde NM) og så blir det NM nummer tre etter 
krigen i år. 

Det er flere LIF-ere som er 
kvalifisert for dette 
mesterskapet. På damesiden 
er både Malin Furuhaug, 
Therese Skyttermoen, Catrine 
Trøen og Oda Bråten 
Richenberg, men det er vel lite 
trolig at Oda stiller. Hun vil 
være bare 15 år i år. Blant 
guttene er både Petter 
Johansen, Mikkel Thomassen 
og Tormod Hjortnæs Larsen 
klare..  
 
Vi regner også med at Ania 
Zielinkiewicz komme til å 
kvalifisere seg og også Elmer 
Mulleri Skalle og Fredrik Riste 
Kristiansen kan klare kravet til 
å få delta i NM i Kristiansand. 
Så det kan bli ni LIFere til start 
i NM. Det er bra. Vi får bare 
håpe at alle holder seg friske. 

 
 

 
Malin og Petter er klare for 

NM i Kristiansand i år. 

 

 

 

  

 

Trenger dere banevask? 

NBV AS kan ta jobben 

Norges Friidrettsforbund har gleden av å presentere NBV AS 
som det siste tilskuddet til NFIFs FridrettsPartnere. NBV AS er 
spesialister på vask og rens av friidrettsbaner og fallsikring-
belegg i barnehager og på lekeplasser. Vi vil sammen med NBV 
AS jobbe for bedre vedlikehold av norske friidrettsbaner og få 
nytte av kompetanse- og erfaringsutveksling. 

Firmaet holder til på Sola ved Stavanger og dette er noe 
Lillehammer kommune må se på. De leier jo inn et firma fra 
Ålesund-kanten for å få vasket banen ordentlig til blant annet 
Veidekkelekene i slutten av juni. 

 

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


NM junior arrangeres 

på Askøy 30/7-1/8-21 
 
Årets junior-NM i friidrett skal arrangeres på 
Askøy 30. juli og 1. august 2021. Vi håper at vi 
vil være tilbake til riktige årsklasser i år med 
under 20 og under 23 år. 
 
Lillehammer IF har følgende kvalifisert til dette 
mesterskapet: 
 
Malin Furuhaug, Therese Skyttermoen, Cathrine 
Trøen, Oda Bråten Richenberg, Mikkel 
Thomassen og Fredrik Riste Kristiansen. 

 

UM innendørs endres 

kan bli til tre regionale 

ungdoms-stevner 
 

Arrangøren av UM innendørs 2021 i Steinkjer, 
Steinkjer-alliansen, og Norges Friidrettsforbund 
har med bakgrunn i korona-situasjonen besluttet 
å avlyse årets mesterskap i sin opprinnelige 
form. NFIF ser nå på muligheten for regionale 
ungdomsstevner for å gi UM-klassene et 
alternativt konkurransetilbud til den avlyste UM-
helga.  

 
 

NM innendørs avlyst 
 
Også innendørs-NM ble slått ut av Corona-
pandemien. Vi hadde håp om at det skulle bli 
mye bedre utover vinteren, men det ble vel delvis 
verre mange steder og dette betydde at 
arrangøren og NFIF ikke turde ta sjansen på å 
avvikle mesterskapet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friidrettsbanen på Moelv 

får fast dekke i sommer 

 
De har drømt om det i mange år, men 
kanskje aldri helt trodd at det skulle bli 
virkelighet, men til sommeren, antagelig i 
allerede i august vil endelig friidretts-
banen på Moelv få fast dekke og bli et 
fullverdig friidrettsanlegg. 
 
Per Tore Teksum går inn som velgjører 
og garantist for klubbens egenkapital. Det 
betyr at vi går i gang med planlegging og 
nødvendige tiltak umiddelbart og vi kan 
se frem til ny bane allerede etter 
sommerferien 2021.  
 
Navnet på den nye stadion blir Skarpsno 
Arena og det blir et fullverdig 
friidrettsstadion hvor vi kan arrangere 
stevner som både nasjonale mesterskap 
og elitestevner.  
 
Moelven IL er allerede så smått i gang 
med planlegging av et åpningsstevne i 
september, med arbeidstittel Mjøslekene. 
I mange år arrangerte Moelven IL dette 
populære stevnet som samlaet mange av 
våre beste friidretts-utøvere. 
 

 

 



Charlotte fortsetter som leder 

Rex Hinchliffe ble æresmedlem 
Mona Hørvel og Erik Skjellerud fikk fortjenestemedaljen 

Av Arild Kjæreng 

Lillehammer IF avviklet sitt 

årsmøte onsdag 17. februar og 

her ble Charlotte Grønvold 

Menkerud gjenvalgt som leder 

og Jørn Karlsen ble gjenvalgt 

som nestleder. Sekretær og 

kasserer var ikke på valgt og 

Elisabeth Bredesen ble gjen-

valgt som styremedlem, mens 

Simen Næss Berge ble vara-

medlem. 

Den store saken på årsmøtet 

var imidlertid at Rex Hinchliffe 

ble utnevnt til foreningens 15. 

æresmedlem. Rex har en 

meget langt fartstid i LIF og har 

blant annet vært leder av 

foreningen, trener, legleder 

med mere og Rex har et vesen 

som gjør at alle liker mannen 

som egentlig kommer fra 

Australia. Rex var ikke til stede 

på møtet, men retter en stor 

takk til styret for utmerkelsen.  

-Jeg er utrolig stolt av å 

komme i selskap til de som 

jeg har sett så mye opp til, 

sier Rex i en kommentar til 

utnevnelsen. 

Ellers ble alle utvalgslederne 

gjenvalgt. Det er Jørn Karlsen 

på sport, Gustav Follerås på 

økonomi, Arild Kjæreng på 

arrangement, Harald Moen 

pådrift (klubbhuset) og 

Kolbjørn Høgåsen på 

utdanning. Jo Lunde fortsetter 

som revisor i klubben og sitter 

sammen med Knut Korsæth i 

kontrollkomiteen. 

 

Charlotte Grønvold 

Menkerud tok gjenvalg som 

leder i LIF. 

Årsberetningen og regnskapet 

ble vedtatt uten kommentarer 

og regnskapet viste et over-

skudd på vel 289.000 – et 

meget godt resultat og spesielt 

i det året vi har gjort oss ferdig 

med, der Corona-pandemien 

har ødelagt sesongen. 

Medlemskontingenten ble satt 

til 350 kroner for alle og i tillegg 

ble det vedtatt en 

treningsavgift. 

Budsjettet for 2021 er satt opp 

med et underskudd på 

144.000. Årsaken er at man 

ønsker å utbedre speaker- og 

tidtakerboden. Der trengs det 

virkelig utbedringer og at det 

skal gå an å jobbe der. 

LIF’s organisasjonsplan består 

av styret og utvalgsledere og 

her ønsker styret så snart som 

mulig å utvide med et utvalg til 

som skal ta seg av 

kommunikasjon. I utvalget 

sitter allerede Simen Næss 

Berge som tar seg av nettsiden 

og Facebook og Arild Kjæreng 

med LIF-avisa. 

På slutten av møtet som ble 

gjennomført både med noen i 

klubbhuset og noen via nettet, 

ble det utdelinger. Som nevnt 

tidligere ble Rex Hinchliffe ut-

nevnt som æresmedlem. 

Mona Hørvel og Erik Skjellerud 

ble tildelt fortjenestemedaljen 

og Reinhard Kuhs fikk tillits-

valgtestatuetten som han får 

beholde i ett år. 

Ellers delte lederen ut blomster 

fortjente personer 

 

Erik Skjellerud fikk 

fortjenestemedaljen på 

årsmøtet. 



Påmelding til TINEstafetten  

for årets stafett er nå åpnet 

Påmeldingen for arrangører til TINEstafetten 
2021 er åpnet og vi håper så mange som 
mulig vil være med på verdens største stafett. 
Blir dere med? 

Påmeldingen for 2021 er åpnet, og i år 
gjennomfører vi med et litt annet format enn før. 
For å gjøre det enda enklere for flere skoler å 
arrangere TINEstafetten har vi i år bestemt oss 
for å ha en TINEstafett-uke, skriver NFIF. 
Det betyr at man kan arrangere TINEstafetten 
den dagen det passer best for dere i uke 19, som 
er fra den 10. mai til den 14. mai. 
Vi er glade for å endelig kunne åpne opp for 
påmelding, og håper så mange som mulig vil 
være med å skape en idrettsfest for barn og 
unge. 
 

Vi lever fremdeles med pandemien over oss og 
det er mulig at vi også i mai lever med noen 
restriksjoner. Fremover skal vi holde dere 
løpende oppdatert på hvilke retningslinjer som 
gjelder. 
 
For mer informasjon og påmelding, sjekk 
ut TINEstafetten.no 
 
Vi vil i løpet av kort tid legge ut en 
arrangementsmal for trygg gjennomføring av 
arrangementet på TINEstafettens sider. 

Friidrettstinget er utsatt 

til 22. og 23. mai 2021 

Styret i Norges Friidrettsforbund besluttet 
på sitt styremøte onsdag 20. januar å 
utsette Friidrettstinget 2021 til helga 22. 
og 23. mai.  

Tinget vil bli arrangert som et fysisk ting i 
Stavanger/Sola. NFIF vil komme tilbake 
med mer informasjon på et senere 
tidspunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet gikk 

delvis digitalt 
Årsmøtet til Lillehammer IF som ble avviklet 

onsdag 17. februar gikk delvis digitalt. Det vil si 

at styret satt i klubbhuset og medlemmene var 

med fra sin egen PC hjemme. Dette er selvsagt 

helt nytt i LIF-sammenheng og det skal bli 

spennende å se hvordan dette fungerer videre. 

Det har vært et vanskelig år 2020, men vi synes 

styret har gjort en fin jobb. Økonomisk har man 

kommet meget godt ut av det og nå er tanken å 

gjøre noe med speaker- og tidtakerboden. Der er 

det helt ulevelig når sola står på for fullt om 

sommeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-åringer blir yngst på 

midtukestevnene våre 
 
I årets midtukestevner blir 7-åringer de yngste 
deltakerne. Dette har vi gjort fordi 6-åringene 
kan være redde for smellet fra startpistolen. Vi 
har opplevd ofte at 6-åringene heller løper til 
foreldrene sine enn på banen når smellet 
kommer. Skulle det være noen 6-åringer som 
ikke er redd for smellet og har lyst til å være 
med, kan de stille sammen med 7-åringene. 

26.505 fra Grasrotandelen 

tildeles LIF i disse dager 

Norsk Tipping genererte 717 millioner kroner i grasrotmidler i 2020. 
Dette er en økning på 19 millioner kroner fra 2019. Idrettens andel 
utgjorde 375 millioner kroner noe som tilsvarer 52 prosent av 
samtlige midler. En tredjedel av midlene utbetales i disse dager og 
132 millioner kroner er på vei til idrettslagene. Slik fungerer 
Grasrotandelen.LIF får 26.505 om noen dager. 

Som spiller hos Norsk Tipping kan man registrere seg som 
grasrotgivere og velge blant over 37 000 grasrotmottakere. Hver 
gang man spiller vil inntil sju prosent av summen man spiller for gå 
til grasrotmottakeren sin. Det koster ingenting ekstra og påvirker 
ikke spillinnsats, vinnersjanse eller premie. 

 

https://www.tine.no/tinestafetten/om-oss/nyheter/tinestafetten-2021?fbclid=IwAR1VNozAIxBsScAbi7nAwo1PDgB1K85VP9eWuUEtbCLfWnSrfRjEX8JUkrs


Veidekke vil fortsette som 

sponsor for Veidekkelekene 
Avtalen gjelder for tre år: 2021-2022-2023 

Av Arild Kjæreng 

Da er avtalen med Veidekke 

for de neste tre årene klare og 

det betyr enormt for stevnet og 

for de fire klubbene som er 

med og arrangerer stevnet. Nå 

må vi komme i gang med et 

opplegg som tåler at covid-19 

fortsatt hemmer oss. 

Årets Veidekkeleker blir nr. 43 

i rekken og det er lagt opp til litt 

annerledes stevne med at vi 

konsentrerer oss stort sett over 

løp på torsdag pluss slegge for 

damer. Det vil bety at vi ikke 

trenger så mange funksjonær-

er på torsdagen.  

Det kan også bli aktuelt med å 

lage et opplegg hvor de yngste 

stiller tidlig hver dag på stevnet 

og at vi bytter ut 200 deltakere 

og får inn nye 200 på slutten av 

dagen alle de fire dagene. Mye 

avhenger selvsagt av 

deltakelsen. 

Avtalen med Veidekke 

strekker seg over 2021, 2022 

og 2023. 

Geirmund Østvold har 

skrevet under avtalen med 

LIF. Han har løpt en del 

sesonger for LIF. Han er 

distriktsleder for Veidekke 

Indre Østland 

Vi har nå hatt Veidekke som 

sponsor for Veidekkelekene 

siden 2008. Dette blir da den 

14. sesongen med Veidekke 

som hovedsponsor for stev-

net. Det er veldig positivt. 

Det hadde virkelig vært flott om 

vi kunne slippe Corona-

opplegg nå. Det gjør at det blir 

mer komplisert å arrangere 

stevnet. 

 

 

 

Det som blir viktig nå er å få på 

plass en hovedkomite for 

stevnet, slik at vi kan komme i 

gang med å forberede stevnet. 

Det jobbes nå med å få på 

plass et skikkelig bra 3000 

meter felt. Det vil gå på lørdag 

og det hadde vært morsomt å 

fått senket banerekorden til 

under 8 minutter. Det har vi 

løpere som kan klare i Norge. 

Kanskje kan vi få besøk av en 

eller annen Ingebrigtsen. 

Målet for stevnet i år må være 

å kommer over 1000 deltakere 

igjen. Det bør vi klare hvis det 

kan legges til rette for dette i 

stevneopplegget. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VEIDEKKElekene 2021 
Internasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta, Lillehammer 24.-27. juni.  

Det er 43. gangen stevnet arrangeres og er et samarbeid mellom FIK Orion, 
Lillehammer IF og Moelven IL i samarbeid med Veidekke Entreprenør AS. 

 
 
Stevnestart:0 
Torsdag 24. juni:  Kl. 18.00  (slegge starter kl. 13.00) 
Fredag 25. juni:  Kl. 16.00  (slegge starter kl. 13.00) (stav fra kl. 15.00) 
Lørdag 26. juni:  Kl. 10.00 
Søndag 27. juni:  Kl. 10.00 
 

Øvelsesutvalg: 
Torsdag: 
J11-12 200m,    G11-12 200m,  
J13-14 200m-1500m   G13-14 200m, 1500m 
J15-19 1500m, slegge   G15-19 1500m 
KS 1500m, slegge   MS 1500m 
 
Fredag: 
J10 Liten ball, kule   G10 Kule, liten ball 
J11 60mHK, spyd, kule   G11 60mHK, kule, spyd 
J12 60mHK, spyd, kule   G12 60mHK, spyd 
J13-14 60mHK, diskos,stav   G13 60mHK, stav 
J15 80mHK, 200m, diskos, stav  G14 80mHK, stav 
J16 80mHK, 200m, diskos, stav  G15-16 200m, slegge, stav 
J17 200m, høyde, stav   G17 200m, slegge, høyde, stav 
J18-KS 200m, lengde, stav   G18-MS 200m, lengde, slegge, stav 
Det er tid avgjørende på 200m og korthekk – altså ikke forsøk og finale. 
 
Lørdag 
J10-12 60m, høyde   G10-12 60m, lengde, høyde 
J13-14 60m, spyd, kule   G13-14 60m, kule, høyde 
J15-16 400m, lengde, høyde    G15-16 100mHK, 400m, høyde, 
      spyd, diskos 
J17 100mHK, 400m, lengde, diskos  G17 110mHK, 400m,lengde, spyd 
J18/19 100mHK, 400m, 3000m, kule, diskos G18/19 110mHK, 400m, 3000m, spyd 
KS 100mHK, 400m, 3000m, kule, diskos MS 110mHK, 400m, 3000m, spyd, kule 
 
Søndag 
J10-12 600m, lengde   G10-11 600m 
J13 100m, 600m, lengde, høyde  G12 600m, kule 
J14 100m, 800m, lengde, høyde  G13 100m, 600m, lengde, spyd, diskos 
J15-16 100m, 800m, kule, spyd  G14 100m, 800m, lengde, spyd, diskos 
J17 100m, 800m, høyde, spyd  G15-16 100m, 800m, kule, lengde 
J18/19 100m, 800m, høyde, spyd  G17 100m, 800m, kule, diskos 
KS 100m, 800m, høyde, spyd  G18/19 100m, 800m, kule, diskos 
     MS 100m, 800m, høyde, diskos 
 

Vi kjører kun A- og B-finaler med de 8 beste tidene uansett plassering i heatet og  
deretter de 8 nest beste, hvis deltakelsen tilsier at det skal være B-finale. Opprops- 
lister tas ned 60 minutter før øvelsesstart. Det er avkryssing i alle øvelser på  
stevnekontoret i Kristins Hall. Pass på at du skriver bestetid på øvelser som skal  
seedes. 
 
PÅMELDING 
Du oppfordres til å benytte online påmelding innen 14.  juni 2021. 
Må du bruke e-post benytt: paamelding@andro.no. 
Stevnetelefon er:  911 45 442 
 
STARTKONTINGENT 
Startkontingent er kr. 125.- pr. øvelse for alle deltakerne. 
Etteranmelding kan godtas hvis det er plass i heatet. Pris pr. øvelse 
For etteranmelding etter 14. juni er det kr. 250,- pr. øvelse. 
 

 

Startkontingenten sendes til: 
VEIDEKKELEKENE 2021 
v/Arild Kjæreng 
Ole Edvardsensvei 27 
2614 Lillehammer 
 
Kontonummer:  2095 54 86731 
 
TIDSSKJEMAET 

Tidsskjemaet legges ut på vår 
hjemmeside: 
www.veidekkelekene.com  ca. en 
uke før stevnestart. 
 
PREMIERING 

Alle deltakerne får deltaker-
premie. Ellers er det medaljer til 
de tre første i hver klasse/øvelse 
fra 11 år og oppover. 10-årin- 
gene får alle medalje i alle 
øvelser. 
 
OVERNATTING 

Overnattingsløsninger finner du 
på hjemmesiden vår. 
www.veidekkelekene.com. 
   
RESULTATSERVICE 

Resultatene legges ut på nettet 
etter hvert som øvelsene er 
ferdig. Etter hver dag blir 
resultatene lagt ut på 
webres.andro.no. 
 

HOVEDSPONSOR 
Veidekke Entreprenør AS har 
vært hovedsponsor for 
stevnet i 13 år. Lillehammer 
IF, FIK Orion og Moelven IL 
retter en stor takk til den store 
økonomiske støtten vi får og 
for all hjelp for øvrig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:paamelding@andro.no
http://www.veidekkelekene.com/
http://www.veidekkelekene.com/
http://www.andro.no/


   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Budsjett for 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lillehammer Idrettsforenings 
Samarbeidspartnere 

 

 

Hovedsponsor: 
 

 
 

 

Stevnesponsorer: 
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Utstyrssponsorer/bankforbindelse: 
 

            
 

 

Øvrige samarbeidspartnere: 

                  
    

       
 
 

 

 

  

 

https://usbl.no/
https://www.fjellpulken.no/
https://www.swix.no/
http://kontorleverandoren.no/

