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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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uvisst hvordan sesongen 

vil utvikle seg i år også! 
 

 Dessverre ser det ikke alt for bra ut med tanke på 

avvikling av stevner denne sesongen heller. Det ene stevnet 
etter det andre blir avlyst og nå er Holmenkollstafetten avlyst 
for andre gang. Det er trist og hvis det danner grunnlaget for 
større stevner i Norge kan det bli vanskelig å få arrangert 
Veidekkelekene. Vaksineringen drar ut og det blir lenger og 
lenger ut på sommeren før vaksineringen vil bli ferdig avvik-
let. Dette kan bli kritisk for oss. 
 

 Valgkomiteen til Norges Friidrettsbunds ting har lagt 

fram sitt forslag og for andre gang i NFIF-historien er det en 
kvinne som er foreslått som president. Det er Anne Farseth 
fra BUL en kvinne som har lang tid i friidretten. Den første 
kvinnelige presidenten var Anne Tiedemann fra Tjalve. Dette 
er meget positivt og vi har nå kvinnelige ledere hele veien   
innen idretten. Vi har kvinnelig LIF-leder, kvinnelig kretsleder, 
kvinnelig forbundsleder og Idrettsforbundets leder er kvinne. 
Vi forutsetter at Anne Farseth blir valgt. Dette bør inspirere 
flere kvinner til å engasjere seg i idretten. 
 

   Lillehammer Idrettsforening  har   fått  

   Hjertestarter. Det er lederen Charlotte G. 
   Menkerud som ordnet søknad på Ida  
   Liens minnefond og i disse dager har hun
   fått beskjed om at LIF er tildelt hjerte-    
   starter. Dette er et meget viktig apparat 
som vi aldri håper skal bli brukt. Apparatet skal benyttes 
sammen med Lillehammer KFK. Det er helt naturlig for det 
er et kostbart apparat. Nå blir det innkalt til kurs på appara-
tet. Kjempeflott tiltak. 
 

 Kryssord var ingen suksess i LIF-avisa. Det var ingen 

som benyttet påsken til å løse kryssord og da var dette ikke 
noe vi fortsetter med. Da har vi prøvd det også. 
 

 I disse dager har statsministeren kommet med sitt 

opplegg og det ser positivt ut for de fleste stevnene våre. Litt 
usikkert er det for Veidekkelekene, men vi håper og tror det 
skal gå bra også. 
 

 Lillehammer april 2021 Arild Kjæreng 
 
   
 
  
 

 

http://www.lillehammerif.no/


LIF tar i bruk Spond! 

 

Nå tar Lillehammer 
Idrettsforening i bruk Spond! 

Spond er en gratis plattform 
designet for å levere alle de 
beste delene med å delta og 
ingenting annet. Gjennom 
strømlinjede funksjoner i både 
app og nettside frigjør Spond 
klubber for vesentlig 
administrasjonsarbeid. I dette 
systemet har man samlet 
personopplysninger, økonomi 
og kommunikasjonsplattform-
er på sted. 

Lillehammer Idrettsforening 
(LIF) har valgt å ta i bruk dette 
systemet av flere grunner. Det 
sparer administrasjonen for 
tid, det gir mulighet til høyere 
inntjening gjennom cash-back 

løsninger og det øker 
sikkerheten til våre 
medlemmer, med tanke på 
personopplysninger. Minst like 
viktig er det imidlertid at 
Spond også gir LIF 
muligheten til å kommunisere 
enklere, på alle nivåer i 
klubben. Målet er derfor ikke 
bare å effektivisere, men også 
bedre tilbudet til klubben 
gjennom dette systemet. 

 

Det er viktig for LIF å 
presisere at Spond ikke vil 
koste våre medlemmer noe 
ekstra. Tvert imot vil det 
forhåpentligvis gi våre 
medlemmer en merverdi. Det 
vil imidlertid kunne by på noen 

utfordringer i begynnelsen for 
oss alle, men vi håper og tror 
dette skal gå greit. 

Din bruker fra Min Idrett er 
allerede flyttet over i Spond. 
Du må imidlertid selv velge 
hvilke(n) gruppe(r) du skal 
følge med på. Vedlagt ligger 
det en stegvis prosess på 
hvordan dette gjøres.  

Har du ikke smarttelefon, 
nettbrett eller lignende? Vi vil 
på det sterkeste oppfordre alle 
til å benytte seg av appen. 
Dersom du ikke har 
smarttelefon, nettbrett eller 
lignende kan du imidlertid 
slappe helt av, for du vil 
fortsatt bli informert gjennom 
e-poster, slik som tidligere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lillehammerif.no/2021/03/22/lif-tar-i-bruk-spond/
http://kontorleverandoren.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasrotandelen 
 

Da starter vi Grasrotandelen på et nytt år, 2021 og etter to 

og en halv måned er beløpet kommet opp i 7.157,88 og det 

er en meget god start for dette året. Vi har stor tro på at vi 

skal nå opp mot 30.000 kroner dette året og da er det godt 

å komme i gang med et fint beløp allerede pr.  9. april. 

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. Totalt har vi mottatt 

fra Grasrotandelene kr. 140.000 fra man startet med dette 

opplegget i 2009. 

Hvis vi får opp mot 30.000 kroner dette året, så er det 

faktisk som en bra sponsor for Lillehammer IF. 

 

NM terrengløp 

kort løype utsatt 
 
Arrangøren av NM terrengløp 
kort løypa skulle arrangere sitt 
mesterskap 10.-11. april i 
Bergen, men på grunn av 
koronaen har de besluttet å 
utsette mesterskapet til 11. og 
12. september. Dette er 
helgen før GD-lekene og 
Hamar Media-stevnet. 
 
Det er IL Gneist og IL Gular 
som er arrangør. 

Ketil Tømmernes 

gir seg som leder 

av Norsk friidrett 
 
Ketil Tømmernes har vært 
leder av Norges Friidretts-
forbund i 4 år nå, men han 
kommer til å gi deg når tinget 
skal arrangeres i mai. 
 
-Det har vært et privilegium å 
lede norsk friidrett, sier Tøm-
mernes til bladet friidrett. Det 
har vært en fantastisk tid å 
samarbeide med en så kom-
petent organisasjon, sier 
Tømmernes. 
 
Dette betyr at det skal være 
nytt valg på friidrettstinget og 
nå burde det vært Innlandets 
tur til å ha representanter i 
styret til NFIF. Men slik ble det 
ikke i år heller. Nå må 
Innlandet skjerpe seg. 

 

 

 

Kretsdommerkurs 2021 
Når: Onsdag 21. april kl. 18-21 og 
onsdag 26. mai kl. 18-21. 

Stad: Klubbhuset til Lillehammer IF 
på Stampesletta, Lillehammer. 

 Instruktør: Jan Olav Hay. 

Påmelding til Kolbjørn 
Høgåsen, kolbjorn.hogasen@gmail
.com  innan 14. april,  men helst i 
god tid. Tlf 902 61 136. 

Kursavgift: Gratis 

Kurset er grunnlaget for å gjera ein god jobb som dommar og 
andre funksjonæroppgåver på friidrettsstemner. Den siste 
kurskveld med kursprøve. 

Alle må ha Friidrettes håndbok. Klubben skaffar denne til dei 
som treng. 

Alle bør ta E-læring dommerkurs i regi avl Norges 
Friidrettsforbund. 

 

 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
mailto:kolbjorn.hogasen@gmail.com
mailto:kolbjorn.hogasen@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjorårets stevne, 

Veidekkesprinten, 

ble meget populær 
 
I fjor arrangerte LIF 
Veidekke-sprinten, et løp 
som besto av 60m, 150m, 
100m og 200m og den som 
hadde beste poengsum 
sammenlagt ble vinnere av 
kr. 10.000 i hver av klassene 
kvinner og menn senior. 
 
Vi har derfor bestemt at vi 
skal prøve å  arrangere 
stevnet i år også, men det blir 
med ny sponsor og med nytt 
navn, hvis vi klarer å dekke 
opp stevnet med en ny eller 
flere sponsorer. 

 

Kantall flytter etter 

påske. Flytter fra 

Fåberggata til 

Industrigata 1 

European Athletics  

U18 Championships  

er  også avlyst 

Torsdag 1. april kom 
beskjeden som dessverre 
ikke var noen aprilspøk. 
Sommerens planlagte 
European Athletics U18 
Championships i Rieti er 
avlyst som en følge av 
korona-pandemien. 

 



Det er uvisst om det blir noe 

Världsungdomsspel i år heller 
 

Denna fråga får jag flera 
gånger per dag. Det 
ärliga svaret är givetvis VI 
VET INTE! Men samtidigt 
vill vi understryka att vi 
jobbar intensivt på att 
arrangera tävlingen i 
precis så stor omfattning 
som vi tillåts göra. 
Förhoppningen är att vi 
kan närma oss ett 
”normaltillstånd” i juli 
månad, men än så länge 
är det endast just en 
förhoppning. Givetvis är 
vaccinationstakten det 
som avgör framtiden för 
samhället i stort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi väljer att inte öppna 
anmälan till årets tävling 
ännu. Preliminärt är det 
den 1 maj som gäller, 
men vi kommer informera 
i god tid när vi öppnar 
anmälningsfunktionen. 
Det kan bli mycket sena 
besked och kortfram-
förhållning utifrån 
myndigheternas besked. 

Det skadar dock inte att 
boka boende. Man kan ju 
avboka senast 30 dagar 
innan tävlingen och då 
bör vi ju kunna lämna 
besked om tävlingens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

genomförande. På 
vuspel.se finner du våra 
logierbjudande under logi. 

Vi beklagar att vi inte kan 
lämna bättre och tydligare 
besked, men så ser 
världen ut just nu. Håll 
humöret uppe, vi kommer 
göra allt vi kan för att vi 
skall kunna ses på Ullevi 
den 9-11 juli! 

Med Kraftfull 
Friidrottshälsning! 

Per Crona 
Världsungdomsspelen 
ÖIS Friidrottsklubb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. mai starter vi utesesongen 

   med Stampesletta-stevnet 
 
Sesongen 2021 starter med det første stevnet vårt som vi 
har kalt for Stampesletta-stevnet. Det er egentlig BIrkebei- 
nerstevnet, som vi ikke har funnet noen sponsor til, fore- 
løpig. Dette stevnet har vært en slags uttaksstevne for 
Holmenkollstafetten, men slik blir det ikke i år i og med at 
også årets stafett er avlyst. 
 
Men dette stevnet er viktig fordi endelig kommer vi i gang 
med utesesongen, en sesong som kanskje blir identisk 
med 2020-sesongen. Da kom vi så vidt i gang i slutten av 
mai, men nå får vi håpe at vi får startet i riktig tid, slik at vi  
får ro over sesongen. 
 
I fjor var det stort sett Lillehammer som avviklet stevner. Vi  
får håpe at det blir flere i år, slik at vi i Innlandet friidretts- 
krets får en fullverdig sesong. Så får vi håpe at vi klarer å  
få ryddet opp i pandemien og at myndighetene får vaksinert  
så mange som mulig i april-juni. 
 
 

 



 

Holmenkollstafetten avlyses for andre år på rad 

ASKO Holmenkollstafetten skulle 
vært arrangert 8. mai 2021, men 
må avlyses for andre gang på rad 
grunnet pandemien. 

Idrettsklubben Tjalve har besluttet å 
avlyse ASKO Holmenkollstafetten 
som skulle vært arrangert 8. mai 
2021 i Oslo. Med bakgrunn i 
myndighetenes restriksjoner, 
smitteutviklingen i landet generelt og 
Oslo spesielt, vil det ikke være mulig 
eller forsvarlig å arrangere Norges 
største idrettsarrangement om seks 
uker. ASKO Holmenkollstafetten 
samlet i årene før pandemien rundt 
50.000 løpeglade mennesker til 
«vårens vakreste eventyr. Det 
medfører en stor ansamling av 
deltakere i Oslo i arrangements-
helgen, samt mobilitet i form av 
mange tilreisende fra hele Norge. 

– Vi hadde håpet på at 
vaksineringen av befolkningen ville 
ha kommet så langt at en nedskalert 
utgave av ASKO Holmenkollstafetten 

ville være gjennomførbar. Vi har vært 
klar til å avholde et kraftig redusert 
arrangement, men med et så 
omfattende løp som stafetten vil det 
ikke la seg gjøre. Derfor har vi 
besluttet å avlyse nå, sier styreleder i 
IK Tjalve, Egil Reidar Osnes. 

Hva som skjer for påmeldte lag 

1162 lag er påmeldt til årets 
arrangement etter flytting av 
startkontingenten fra 2020, samt 
noen nye påmeldinger fra lag som 
donerte startkontingenten til IK Tjalve 
i fjor. Lagene som er påmeldt vil 
enten få refundert startkontingenten, 
få tilbud om å overføre påmeldingen 
til 2022 eller å donere 
startkontingenten til Idrettsklubben 
Tjalve. 

Avlysningen blir gjort på dette 
tidspunktet for å gi deltakere, 
samarbeidspartnere, de frivillige og 
andre tilknyttet arrangementet 
forutsigbarhet med tanke på 

planlegging. For Tjalve vil avlysning 
på dette tidspunkt redusere 
underskuddet. 

ASKO Holmenkollstafetten 2022 

ASKO Holmenkollstafetten ble også 
avlyst i fjor på grunn av den 
pågående pandemien. Utover det er 
den bare avlyst åtte ganger siden 
oppstarten i 1923; 1937 og 1971 ved 
ombygging av Bislett stadion og i 
krigsårene 1940-45. Sist stafetten 
ble avlyst to år på rad, måtte det en 
verdenskrig til. 

Vi ønsker å takke alle som år etter år 
stiller opp som deltakere, 
dugnadspersonell, våre 
samarbeidspartnere og offentlige 
myndigheter som alle bidrar til at det 
er mulig å gjennomføre «Vårens 
vakreste eventyr». 

Vi vil avslutte med å ønske alle 
velkommen til ASKO 
Holmenkollstafetten 14. mai 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   LIF har fått Hjertestarter 
Lillehammer IF har fått beskjed om at de er tildelt en hjertestarter        

etter Ida Lien minnefond. Dette er noe som har vært savnet og er             

meget flott at vi har fått. LIF-leder Charlotte Grønvold Menkerud               

sier at vi skal dele denne med kvinnefotballklubben. Det er jo helt        

naturlig for dette er jo ingen billig sak. Dette var meget positivt. 

                               

   Norwegian Majors avlyses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norges Friidrettsforbund og Kondis er blitt enige om å 
avlyse Norwegian Majors 2021. Sammen med de ni 
arrangørene, håper vi å komme sterkere tilbake igjen i 
2022. 

I februar 2020 lanserte Norges Friidrettsforbund og Kondis 
det nye konseptet Norwegian Majors, en samling av ni ulike 
løp i Norge innenfor distansene maraton, halvmaraton og 
10 kilometer. Målet var enkelt: Fullfør tre løp innen en 
distansekategori (eks de tre utvalgte maratonløpene, 
de tre utvalgte halvmaratonløpene eller de tre utvalgte 
10-kilometerne). Ligaen skulle bli den første av sitt slag i 
Norge, og var tilpasset både mosjonister og elite, men 
måtte avlyses før den en gang var kommet i gang pga 
corona-utbruddet i 2020. 

I det vi skriver påske 2021, preger pandemien fortsatt i aller 
høyeste grad samfunnet og NFIF og Kondis er derfor blitt 
enige om å avlyse også Norwegian Majors 2021, med håp 
om en gjennomførbar utgave i 2022. President i Kondis, 
Tim Bennett, ser nå framover: 

- Det er leit at vi nok en gang må avlyse dette nye 
konseptet, men samtidig gir det oss mulighet til å kjøre på 
for fullt med en forutsigbar og gjennomførbar utgave i 2022 

Også mosjonsansvarlig i NFIF, Magnus Næss Trosdahl, 
mener det er bedre å vente til 2022: 

- Det er veldig kjedelig, men samtidig lå det litt i kortene. Vi 
får vente til samfunnet er tilbake igjen til normalen og 
konseptet kan gjennomføres i en komplett utgave slik den 
fortjener. 

 

Idrettforbundets ting 

på Lillehammer 1927 

bare menn i hatter 
 
LIF-avisa har fått dette gamle bildet 
fra Idrettstinget på Lillehammer i 
1927. (NESTE SIDE) Det var bare 
menn som gikk i hatter. Godt at det 
er godt framover siden da. Leif S. 
Rode var leder av norsk idrett den 
gangen. 
 
Bildet har vi mottatt fra Erik Unaas. 
Han var  ordfører i Eidsberg 
kommune fra 1911-1919. Han var 
også med i hovedkomiteen til LIF 
under NM i 2009. 

NM mangekamp på 

Hamar, en mulighet 

for veldig mange 

Det går heldigvis fort til 
utendørssesongen er i gang. Vi 
skriver «heldigvis» først og 
fremst fordi det forhåpentligvis 
fører til at det ikke blir så strenge 
tiltak med tanke på 
smittevernregler. Dermed øker 
sjansen for at vi faktisk kan 
gjennomføre både treninger, 
samlinger og ikke minst 
konkurranser. En av de første 
konkurransene som står på 
terminlista er NM i mangekamp. 

Mangekampmesterskapet har en 
klasse for stort sett alle. I tillegg til 
seniorer, er dette et mesterskap for 
både ungdom, juniorer og 
veteraner. I tillegg har vi inkludert 
13-14 åringer til et mangekamp 
stevne som går samme tid og sted, 
på Hamar 29.-30.mai. For 13 og 14 
er det sekskamp og 
følgende  øvelser inngår; 60m, 
lengde og kule/spyd dag 1, og 
korthekk, høyde og 600m dag 2. og 
det er likt for jenter og gutter.  

 



 

 



Anne Farseth, IL i BUL innstilt som ny 

president i Norges Friidrettsforbund 

Valgkomiteen i NFIF har i 
dag kommet med sin 
innstilling til nytt styre i 
Norges Friidrettsforbund for 
tingperioden 2021-2023. 
Valgkomitéen har med 
flertall innstilt nåværende 
visepresident Anne Farseth 
som ny president. 
Friidrettstinget 2021 skal 
avholdes som et digitalt ting 
22. og 23. mai. 

 

Anne Farseth, IL BUL 

Nye foreslått inn i styret er 
Runar Bålsrud fra Hurdal IL 
som visepresident, samt 
forslag på ny ungdoms-
representant Helge Sveindal 
Rosfjord fra Lyngdal IL. 
Visepresident og styremed-
lemmer er enstemmig innstilt. 
 
- Vi har jobbet intenst og 
gjennomført en grundig 
prosess, sier leder av 
valgkomiteen Hilde Osnes. 
- Det har vært flere gode 

kandidater til president-vervet, 
og vi har gjort flere intervju-
runder der vi blant annet har 
kartlagt kompetanse og mål før 
vi har kommet frem til denne 
innstillingen, sier hun 

Nærmere introduksjon av 
kandidatene vil komme i 
tingdokumentene. 

Her er fullstendig innstilling 
til styre i NFIF for perioden 
2021-2023: 

President: Anne Farseth, IL i 
BUL. 
Visepresident: Runar Bålsrud, 
Hurdal IL. 
Styremedlem: Ragnfrid M.N. 
Llano, Laksevåg T&IL. 
Styremedlem: Siri Eide 
Storaa, Målselv IL. 
Styremedlem: Helge Sveindal 
Rosfjord 
(ungdomsrepresentant), 
Lyngdal IL. 
Styremedlem: Henrik 
Carstens, Trondheim FIK. 
Styremedlem: Hilde Stokvold 
Gundersen, Fyllingen FIK. 
Styremedlem: Kalle 
Glomsaker, Mandal & Halse 
IL. 
Styremedlem: Per Espen 
Fjeld, Tjøme løpeklubb. 

Innstilling tingvalgte utvalg: 
 
Kontrollutvalget: 
Leder: Anne Merethe Moe 
Dahlen, Stovnerkameratene. 
Medlem: Hans Kristian 
Sætrum, KFUM-kameratene. 
Medlem: Øivind Røraas, Moss 
IL. 
Varamedlem: Bjørg Larsen, 
T&IF Viking. 

Lovutvalget: 
Innstillingen til Lovutvalget 
offentliggjøres på et senere 
tidspunkt. 

Valgkomite innstilles til tinget 
av det sittende styret. 

Friidrettstinget 2021 skal 
avholdes som et digitalt ting 
22. og 23. mai. LIF kan være 
representert med tre personer 
bare begge kjønn er 
representert. 

Hvis Anne Farseth blir valgt er 
LIF-leder dame, kretsleder er 
dame og nå da president i 
NFIF dame. Det er jo fantastisk 
og lite aktuelt fra tinget til 
Norges Idrettsforbund i 1927. 
Det som er synd er at det ikke 
er noen fra Innlandet som er 
funnet verdige til å  sitte i 
styret.  

Anne Farseth blir den andre 
presidenten i Norges Friidretts-
forbund som er dame. Den 
første var Anne Tiedemann fra 
Tjalve. Da var LIFs Arild 
Kjæreng leder av 
valgkomiteen.  

Nå blir det spennende å se om 
det kommer motkandidater på 
tinget.  

 

 

 

 

 

 



 

Stampesletta-stevnet 

Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 4. mai kl. 18.00. 

 
Øvelsesutvalg: 
7-10 år:   60m, lengde, kule 
11-12 år:   60m, 600m, lengde, kule 
13 år:    60m, 200m, 600m, lengde, kule 
14 år:    60m, 200m, 800m, lengde, kule 
15-16-17 år:   100m, 200m, 300m, 800m, høyde, kule 
18/19-Senior:   100m, 200m, 300m, 800m, 3000m, høyde, kule 

 
Påmeldingsfrist: 
Fredag 30. april 2021.  Påmeldingen sendes min idrett eller adkg@online.no   
 
Startkontingenten:  
7-10 år:  kr. 80,- pr. start 
11-19 år:  kr. 95,- pr. start 
Senior:   kr. 110,- pr. start 

 
Medlemmer i Lillehammer IF som har betalt medlemskontingent deltar GRATIS! 
 
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforenings konto: 2095 54 86723. 

 
Premiering: 
Det er premier til alle hvis du er med i klassene 12 år og yngre. 
Ellers 1/3 premiering av startende. 

 

 

 

 

mailto:adkg@online.no
https://usbl.no/


 

Strandtorget-stevnet 
 

Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 18. mai kl. 18.00 
 
Øvelsesutvalg: 
7-10 år:   60m, høyde, liten ball 150gr 
11-13 år:   80m, 200m, 600m, høyde, spyd   
14 år:    100m, 200m, 1500m, høyde, spyd  
15 år  100m, 200m, 400m, 2000m, lengde, spyd 
16-19 år:  100m, 200m, 400m, 3000m, lengde, spyd 
Senior:    100m, 200m, 400m, 5000m, lengde, spyd 
 
Påmeldingsfrist: 
Fredag 14. mai 2021. Påmeldingen sendes til adkg@online.no eller til min idrett. 
 
Startkontingenten: 
7-10 år:   kr. 80,- pr. start 
11-19 år:   kr. 95,- pr. start 
Senior:    kr. 110,- pr. start 
 
Medlemmer i Lillehammer IF som har betalt medlemskontingenten deltar GRATIS! 

 
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening konto: 2095 54 86723. 

 
Premiering: 
Det er premier til alle hvis du er med i klassene 12 år og yngre. Ellers 1/3 premiering av 
startende.  
 

Hovedsponsor for stevnet er:        
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Lillehammer Idrettsforenings 

Samarbeidspartnere 
 

 

Hovedsponsor: 
 

 
 

 

Stevnesponsorer: 
 

 
 

   

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Utstyrssponsorer/bankforbindelse: 
 

        
 

 

Øvrige samarbeidspartnere: 
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