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Vi må utsette Veidekkelekene 

til 2022 på grunn av Covid-19 
 

 Det ble ikke noe Veidekkeleker i vanlig form i 2021 

heller. Riktignok har regjeringen åpnet opp noe, slik at vi kan 
få deltakere fra hele landet nå. Men det kom for sent og fortsatt 
er det bare 200 deltakere vi kan ha på banen av gangen og 
det begrenser oss kraftig. Derfor er det ikke mulig for oss å 
lage vanlige Veidekkeleker. Men vi skal forsøke å lage noe 
annet. Kanskje et rent løpsstevne som vi hadde 5. juni kan 
være et alternativt. Vi må diskutere dette innad i klubben. 
 

 Nå kan hele Norge delta på Stampesletta igjen og vi 

slipper å lage flere stevner på tirsdagskveldene. Dette har gjort 
at vi har hatt en stor jobb med å få laget tidsskjema på 
stevnene våre. Dette har gjort at de aller yngste har fått øvelser 
litt for sent på kvelden. Nå blir det langt enklere å få til 
stevnene. 
 

 EM for de som er under 23 år skulle arrangeres i 

Bergen i år, men igjen har pandemien stoppet arrangementet 
i Norge. Vi har nettopp fått beskjed om at Bergen har måttet si 
fra seg arrangementet og Lillehammer måtte gjøre det samme 
med WC-cupen i vinter. Spørsmålet blir: Når skal idretten i 
Norge kunne ta i mot utlendinger igjen og når skal de tørre å 
ta på seg arrangementer uten at de må si de fra seg. Store 
stevner avvikles overalt og da bør vi kunne klare det også som 
har slik kontroll på pandemien. 
 

 Våre aktive har kommet godt i gang med 

utendørssesongen fordi vi klarer å legge til rette for arrange-
menter. Trioen Elmer Mulleri Skalle, Petter Johansen og 
Mikkel Thomassen har imponert med sterke prestasjoner og 
våre sprintdamer er på god vei mot sterke resultater. Veldig 
gledelig er at vi har svært mange unge med på stevnene våre. 
Det har vært opp til 60 LIF-ere i aksjon. Det er flott og det viser 
at idretten vår virkelig er liv laga. Nå gjelder det å følge de 
mange unge, slik at vi får beholde dem i mange år. 
 

 Løpsstevnet vårt som var en reserve for Lillehammer-

sprinten ble et virkelig flott stevne og hvilke resultater vi fikk. 
Mathias Hove Johansen fra Skjalg kom rett fra Bislett, der han 
løp 200m på 20,97 som var pers, og til Stampesletta og knuste 
sin nye rekord. På Stampesletta løp han 100m på 10,51 og 
deretter 200m på 20,86. Det viser hva slags bane vi har. 
 

 Lillehammer juni 2021       Arild Kjæreng 
 
 

http://www.lillehammerif.no/


To LIF-ere under 4,00,00 på 1500m 

Strålende løping av Lauritz Menkerud 
109 deltakere i Strandtorget-stevnet – stor deltakelse blant de yngste 

 

Av Arild Kjæreng 

Det ble oppnådd mange fine 

resultater under Strandtorget-stevnet 

som LIF arrangerte 18. mai. Været 

som var spådd var ikke lovende, men 

heldigvis slo ikke regnværet til og det 

ble fine forhold. Igjen viste mellom-

distanseløperne gode resultater og vi 

fikk to nye utøvere under 4 minutter 

og det har vært sjelden kost for LIF. 

Elmer Mulleri Skalle viser meget god 

form om dagen og han er nå 

kvalifisert for hoved-NM. 18. mai løp 

han 1500m på sterke 3,57,63 og det 

er heller ikke langt bak kravet. Han 

løp jo en strålende 3000m for 14 

dager siden. Petter Johansen fulgte 

fint opp og satte ny pers på 1500m 

med 3,58,96. På tredjeplass kom 

Mikkel Thomassen med 4,03,49. Han 

er bare 18 år. 

Malin Furuhaug løper bare fortere og 

fortere. Nå ble det 12,76 på 100m  og 

Cathrine Trøen fulgte opp med 13,01 

og Therese Skyttermoen fikk 13,04. 

Med riktig gode vindforhold løper 

både Cathrine og Therese under 

13,00. 

Den som virkelig imponerte i dette 

stevnet var Lauritz Grønvold 

Menkerud. Han er i 14 år som han 

fyller i november i år og han løp på 

sterke 4,27,29 og er bare fire 

sekunder bak klubbrekorden til Odd 

Hugo Linnerud og var av de beste i 

landet i 1983 da han satte 

klubbrekorden. Denne rekorden er 38 

år gammel. Det hadde vært fint om 

Lauritz hadde slått den. 

 

 

 

Fint løp av Malin Furuhaug 

Ellers imponerte de aktive med hele 

31 jenter og gutter i alderen 7-13 år 

deltok i høyde. Det er sjelden kost.  

109 var påmeldt i 212 starter 

Lillehammer IF var største klubben 

med hele 60 aktive som var med i 124 

starter. Gausdal FIK er også igjen blitt 

en stor klubb og de hadde med 26 

aktive og 47 starter. Det var 109 

påmeldte deltakere og de var med i 

212 starter. Det er bra i løpet av 

tirsdagskveld. 

På 3000m løp Magnus Halvorsen 

Salberg på fine 9,08,18.  

Mange i 13 år jenter 

Hyggelig er det at vi begynner å få 

opp en del jenter i 13 år som gjør det 

bra. Fem jenter er med i denne 

klassen. Det er Mathea Storlien 

Sætrom som løp 60m på 8,95, Linnea  

 

 

Strandheim som nærmer seg 9,00 nå, 

Sanna Emilie Nymoen Bjerke, Marie 

Husnes og Maia Holm-Lombnæs. 

Fire av disse løp en flott 600m under 

2 minutter. Det er meget bra.  

Vi håper alle sammen fortsetter. De 

kan bli en flott kvintett for Lillehammer 

IF. 

 

Elmer Mulleri Skalle løp sterkt 

Da har vi avviklet to av 

midtukestevnene våre og selv om det 

er nye smittevernsregler som er mer 

omfattende enn i fjor, har vi klart oss 

meget bra og det er stor takknemlig-

het fra lagene i kretsen at vi står på og 

avvikler stevner for dem. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedmesterskapet 

i friidrett for 2023 

tildelt Ullensaker/Kisa 
Norgesmesterskapet i friidrett for 2023 ble av Norges 

Friidrettsforbunds ting vedtatt lagt til Ullensaker/Kisa 

IL. De fikk 75 stemmer og Sandnes IL fikk 50 

stemmer. 

Mesterskapet for 2024 ble deretter tildelt Sandnes IL 

som i kamp med Trondheim fikk 73 stemmer og 

Trondheim 53. 

 

Tyrvinglekene er utsatt til høsten 

Tyrving IL har bestemt seg for å utsette Tyrving-

lekene til høsten og kolliderer med GD-stevnet 

og Hamar Media-stevnet. Dette vil nok bety en 

del for stevnene våre og det er nok en del av våre 

utøvere som vil delta der i stedet for på 

Stampesletta. Vi tror det skal gå greit likevel. 

Kanskje blir det da bedre plass til de aller yngste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasrotandelen 
 

Da har vi startet Grasrotandelen på et nytt 

år, 2021 og etter tre og en halv måned er 

beløpet kommet opp i 12.841,59 og det er en 

meget god start for dette året. Vi har stor tro 

på at vi skal nå opp mot 30.000 kroner i 2021 

og da er det godt å komme i gang med et 

fint beløp allerede pr.  8. juni. På det nye 

tertialet er vi oppe i 4.152,11. 

 

Lillehammer IF mottar 7% av hva den 

enkelte tipper (63 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 god sponsor for 

Lillehammer IF. 

 

Birkenløpet utsatt til høsten 

Birkebeinerløpet som skulle vært avviklet i juni 

er flyttet til 4.september 2021. Dette blir ikke 

enkelt for LIF som da får to store dugnader tett 

på hverandre i og med at rittet går i slutten av 

august. 

Det er et spørsmål om ikke LIF bør si fra seg 

de to dugnadene som kommer midt opp i se-

songen for oss. Når det blir normale forhold 

igjen skal jo vi ha både sprinten og Veidekke-

lekene i juni og i august vil NM-ene gå på rekke 

og rad. Skirennet er det imidlertid lettere for 

oss å avvikle. Da er det bare noen få aktive 

som er i aksjon innendørs. 

Over 2 millioner i pluss for 

Friidrettsforbundet i 2020 
 

Norges Friidrettsforbund hadde sitt ting 22. og 
23. mai og det ble holdt digitalt. Det viste at man 
hadde et overskudd for 2020 på 2.560.969, 
mens de for 2022 og 2023 legger opp til et 
budsjett som balanserer med 300.000 kroner i 
minus. 
 
For 2021 ligger budsjettet på et underskudd på 
2 millioner kroner. 
 
Tinget hadde mesterskapsstrukturen oppe som 
aktuell debatt, uten at det skulle stemmes over 
det innspillet som lå til grunn for debatten. Men 
gjennom over en time kom det en rekke gode 
innspill til det nye styret for videre arbeid. 
 
Utvalget som hadde laget forslaget ønsket at 
UM skulle bestå av klassene 15, 16 og 17 år og 
at junior skulle ha 18/19 og under 23 som 
klasser. Utvalget fikk mange gode innspill under 
debatten. 

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


 

Anne Farseth ny president i NFIF 

 

Anne Farseth ny president 

i Norges Friidrettsforbund 
 

Anne Farseth fra IL i BUL ble valgt til ny president i 

Norges Friidrettsforbund. Det kom benkeforslag på to 

andre, Rune Stenersen og Per Martin Hoff. 

Avstemmingen ga 72 stemmer for Farseth, 50 for 

Stenersen og 9 for Hoff. Anne Farseth tok over for 

Ketil Tømmerberg som hadde vært leder i fire år 

Nestleder til styret ble Runar Bålsrud fra Hurdal, 

mens styremedlemmer ble: 

Helge Sveindal Rosfjord, Lyngdal IL 

(ungdomsrepresentant) - 123 stemmer. 

Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL - 122 stemmer. 

Ragnfrid Llano, Laksevåg T&IL - 119 stemmer. 

Siri Eide Storaa, Målselv IL - 117 stemmer. 

Hilde Stokvold Gundersen, Fyllingen FIK - 115 

stemmer. 

Per Espen Fjeld, Tjøme løpeklubb - 106 stemmer. 

Henrik Carstens, Trondheim FIK - 83 stemmer. 

I tillegg kom administrasjonens representant som 

ble Geir Arvid Nordtømme 

Ellers på tinget ble Else Storhaug tildelt 

Fortjenestemedaljen 2019, mens Nils Kristen Wiig 

fikk medaljen for 2020. Fortjente medaljer til begge 

to. 

NM terrengstafett og mixstafetter på stafett bane 

utgår av NM-programmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NM flyttet til september 
Norgesmesterskapet i friidrett er flyttet til 

helgen 10.-12. september og skal avvikles i 

Kristiansand. NM junior  avvikles 30. juli til 1. 

august og avvikles i Askøy ved Bergen. 

Ungdomsmesterskapet er det Trondheim 

som skal ta seg av og det avvikles 3.-5. 

september. 

Lerøylekene for vår del av landet skal 

avvikles på Rjukan og det går 10.-12. 

september. 

Mulighet for engangslisens 
på bane kommer fra 2022 

Mange utøvere ønsker å prøve seg på 
friidrettskonkurranse på bane, og på 
Friidrettstinget i mai 2021 ble det 
enstemmig vedtatt å innføre 
engangslisens på bane fra 2022. 

08.06.2021 Magnus Næss Trosdahl 

Fra 1. januar 2022 kan medlemmer i 
friidrettsklubber løse engangslisens for løp 
på bane. Det ble enstemmig vedtatt på 
Friidrettstinget i mai. Engangslisens for 
konkurranser på bane kan løses av 
medlemmer i Norges Friidrettsforbunds 
medlemslag, og vil knyttes til ett enkelt 
banearrangement (uavhengig av antall 
øvelser eller om arrangementet går over flere 
dager). Arrangør skal foreta en sjekk av at 
alle deltagere har helårslisens eller 
engangslisens for det aktuelle stevnet. 

Engangslisenser utenfor bane skal betales 
samtidig med startkontingent, og det skal 
gjennomføres automatisk elektronisk 
lisenssjekk i påmeldingsprosedyrene når 
påmelding skjer online. Ved etteranmeldinger 
og påmeldinger ved start er arrangøren 
forpliktet til å foreta lisenssjekk og eventuelt 
innkreve engangslisens før påmelding kan 
aksepteres. 

NFIF vil komme tilbake med mer relevant info 
innen året er omme. 

 



EM U23 vil ikke bli avholdt i Bergen 
Norges Friidrettsforbund informerte onsdag kveld European Athletics om at man på grunn av 
karantenebestemmelsene knyttet opp til Covid-19-pandemien ikke ser seg i stand til å arrangere 
årets EM U23 i Bergen, som skulle vært arrangert fra 8. til 11. juli i år. Dermed blir det ikke noe 
mesterskap i Bergen i år. 

21.05.2021 

- Det var en trist beslutning å 
ta, men slik situasjonen er 
hadde vi ikke noe annet valg 
enn å avlyse. Vi har hatt en 
god dialog med EA hele 
veien, og siden vi ble tvunget 
til å avlyse i år har vi startet en 
dialog med EA om muligheten 
for å arrangere det tilsvarende 
mesterskapet i 2025. Disse 
planene støttes også av 
byrådsleder i Bergen, Roger 
Valhammer og ordføreren i 
Vestland fylke, Jon Askeland, 
sier LOC-president, og 
styremedlem i NFIF, Ragnfrid 
Llano. 

- Vi har snudd alle stener, hatt 
gode dialoger med 
myndighetene og sett på alle 
muligheter, herunder også på 
mulighetene til å få fritak fra 
dagens 
karantenebestemmelser ved 
innreise. Men signalene fra 
myndighetene var at det ikke 
ble ansett som mulig å gi et 
slikt unntak for dette 
mesterskapet, og det var 
heller ikke mulig å få et 
definitivt svar på når 
karantenekravet kunne bli 
opphevet. 

- Basert på denne 
tilbakemeldingen var det 
heller ikke mulig å utsette EM 
i Bergen til en senere dato, og 
det eneste alternativet var 
derfor å avlyse, sier Llano. 

- Vi forstår at dette var en 
vanskelig beslutning å ta, og  

 

at det er en beslutning som 
utelukkende er basert på de 
norske karantenebestem-
melsene, sier fungerende EA-
president Dobromir 
Karamarinov i en kommentar. 

- Vi vil takke Norges 
Friidrettsforbund og LOC for 
den innsatsen som er lagt ned 
for å prøve å få til et fritak for 
disse bestemmelsene, og for 
at de fortsatte forberedel-
sesarbeidet i denne svært 
vanskelige perioden. Det er 
en trist dag for sporten vår, 
spesielt for utøverne, men 
også for alle LOC- og EA- 
medlemmene som jobbet med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrangementet, avslutter han. 

Selv om det var umulig å 
utsette arrangementet i Norge 
vil EA i løpet av de kommende 
ukene undersøke muligheten 
for å finne en ny arrangør av 
årets EM U23 på en ny dato i 
2021, mest sannsynlig etter 
OL 2021 i Tokyo. 

Mesterskapet i Bergen 
skulle vært avholdt fra 8. til 
11. juli i år, og ville samlet 
ca 1200 deltakere fra 47 
land – i tillegg til 
støtteapparat og ca 600 
frivillige funksjonærer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norske mesterskap i 2022 

Følgende arrangører er tildelt norske mesterskap i  

NM senior Hovedmesterskapet - Stjørdalsalliansen 
NM Terrengløp lange distanser - IL Gular og IL Gneist 
NM Stafetter - Ås IL 
NM hopp uten tilløp - Dimna IL 
Innendørs NM senior - Dimna IL 
NM junior - IL Tyrving og Asker SK 
NM Terrengløp korte distanser og stafett - Strindheim  
NM mangekamp - Innlandet FIK 

Følgende skulle avholdt mesterskap i 2021, men vil 
arrangere i 2022 som følge av forskyvninger grunnet 
Covid-19: 

NM Maraton - SK Vidar 
Ungdomsmesterskapet - Tromsø FIK 
NM halvmaraton - Fjellhug/Vereide IL 
NM Motbakkeløp - Sauda IL 
NM Terrengultra - Koll IL 
UM Innendørs - Steinkjeralliansen 

 



Flotte resultater fra GKrør-stevnet 

Malin løp på 12,54 på 100 meteren 
Petter Johansen løp under 2 minutter på 800m 

 

Av Arild Kjæreng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun har klart kravet til hoved-

NM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er det hard kamp 

mellom Truls Horten og 

Lauritz Grønvold Menkerud 

 

Det var flotte forhold for 

sprint under GKrør-stevnet 

1. juni og det viste seg også 

på resultatene. Jonathan 

Quarcoo løp 200m på 21,14 

etter et langt opphold med 

skade. Maren Bakke 

Amundsen løp på sterke 

24,00. I fjor hadde hun 

24,27. På 100m løp Malin 

Furuhaug inn til årsbeste på 

12,54. Therese Skyttermoen 

fikk 12,95 og Cathrine 

Trøen13,01. Flotte tider på 

alle tre.  

En som imponerte på 

sprinten var Mia Prøsch 

Johnsen (16 år og datter av 

Joachim og barne-barn til 

Svein Johnsen). Hun løp på 

12,77 og 25,98 på 200. 

Petter Johansen løp under 2 

minutter på 800m og fikk 

1,59,03. Det var sterkt av en 

langløper. Mikkel Thomas-

sen var ikke langt bak med 

2.00.39. 

Lauritz klar for UM 2022 

14 år gamle Lauritz 

Grønvold Menkerud er klar 

for UM neste år i og med at 

han løp 800m på 2,11,49. 

Han løp sammen med Truls 

Horten som fikk 2,11,08. 

Han er 16 år. 

Gode 13-åringer 

Blant jentene i 15 år løp 

Elise Haug Karlsen på 14,19 

 

 

på 100m.  13-tallet nærmer 

seg. I 13 år fikk vi bra resultater 

fra Mathea Storlien Sætrom 

som fikk 14,41 på 100m i 2,1 

sekunders medvind, mens hun 

på 200m fikk 30,65. Linnea 

Strandheim fulgte fint opp med 

14,97 og 30,83 og på 600m løp 

Emilie Flugsrud på fine 

1,49,61, Marie Husnes fikk 

1,53,91 og Maia Holm -

Lombnæs  løp inn til 1,55,31.  

Mange yngre med 

Ellers er det veldig bra 

deltakelse blant de enda yngre 

7-10 år. Det er tydelig at våre 

trenere blant de unge gjør en 

meget bra jobb. Her har vi mye 

å glede oss over i tiden som 

kommer hvis vi klarer å holde 

på dem. 

 

 

Her er Eskil Hindar i kuleringen overvåket av leder kule Per 

Harald Jørgensen 



 

To blide LIF-jenter Anine Hoff og Josefine Mathea Kjær Jørgensen etter sin 80m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Morten har gjort   

     en strålende jobb 
        Morten Trøen har gjort en strålende 
        jobb som starter i disse første stevnene 
        som Lillehammer IF har arrangert så 
        langt i sesongen. Han har hatt jobben 
        helt alene og det er ikke lett. 
 

            

Etter oppfordring fra 

NFIF blir det 400 hekk 

på Midsommerstevnet 
 
Etter oppfordring fra NFIF ble det bedt om at vi 
skal arrangere 400m hekk på Stampesletta 27. 
juni. Det er lenge siden vi har arrangert denne 
øvelsen på Stampa. Det er svært mange som 
ønsker å forsøke å klare kravet til EM for U20 og 
U23.  
 
Allerede noen minutter etter at vi hadde lagt inn 
Midtsommer-stevnet i Sportsadmin kom de 
første påmeldingene og vi kan nok regne med 
en god deltakelse båpde mange deltakere og 
deltakere av meget god kvalitet. Vi må oppfordre 
LIF-ere 10 år og eldre om å melde seg på selv 
om det denne gangen bare blir et løpsstevne og 
ingen tekniske øvelser. 
 
 
 



Mathias Hove Johansen løp 

strålende på Stampa 5. juni 
Mauritz klarte UM-kravet på 2000m allerede i år 
 

Av Arild Kjæreng 

Mathias Hove Johansen kom 

rett fra Bislett med ny pers. på 

200m, men den persen 

smadret han på Stampesletta. 

På Bislett ble det 20,97, mens 

han på Stampa fikk 20,86. I 

tillegg løp han 100m på 10,51. 

Dette viser igjen at når 

forholdene er gode blir det 

gode tider på Stampa. Den er 

nok av de raskeste banene i 

landet. At han kommer igjen til 

Lillehammer er sikkert. Blant 

jentene blir det bare bedre og 

bedre tider for Orions Mia 

Popovic Evensen. Nå løp hun 

100m på 12,06 og nærmer seg 

med andre ord 11-tallet.  

Malin Furuhaug løper også 

bedre og bedre og det ble 

12,49 på 100m som  er 

årsbeste. Hun hadde 12,50 i 

forsøket og hun ble nummer tre 

i finalen bare slått av Mia 

Evensen og Alice Ulla Berg. 

Malin løp ikke 200m. 

Vi har to 14-åringer blant gutta 

som imponerer og det er 

Mauritz Grønvold Menkerud 

som denne gangen løp 2000m, 

der kravet til UM er 6,35,0, 

mens Mauritz etter en 

fantastisk sluttspurt løp inn til 

6,03,20.  

Henrik Melbø-Hammershaug 

løp denne gangen 100 og 

200m på meget sterke tider.  

 

Mauritz Grønvold Menkerud 

Han fikk 12,80 på 100m og 

26,45 på den dobbelte 

distansen. 

Endelig klarte Elise Haug 

Karlsen å komme seg under 

14-tallet på 100m. Nå er det 

bare å stå på videre, så er UM-

kravet i boks. 

Truls Horten (16) løp 3000m 

og på en brukbar tid. Han fikk 

9,48,01 denne gangen. Det er 

to sekunder under kravet til 

UM. Da begynner  det etter 

hvert å bli flere som kan reise til 

Trondheim og UM i år. 

Mathea Storlien Sætrom (13) 

er et nytt talent i klubben og 

hun fikk sterke resultater både 

på 60m og 200m med 8,84 og 

29,87 

Ellers så imponerte modølen 

Håvard Bentdal Ingvaldsen 

med å løpe 400m på sterke 

47,22. Vi så at det virkelig var 

sprut i løpingen til Håvard. 

Ole A. Elton som for en del år 

siden hadde noen av landet 

beste sprintere er nå i ferd med 

å få opp flere gode sprintere på 

guttesiden. Jan Jørgen Lund er 

den beste av dem. Han vant G-

18/19 både på 100 og  200m 

med 11,36 og 22,45. 

Løpsstevnet fikk ikke den 

deltakelsen vi hadde håpet på. 

Vi hadde ønsket oss søndag. 

Da ville vi hatt langt flere 

sprintere med fra fjern og nær. 

Det ble imidlertid for tett opp til  

fredagens løp på Bislett. 

Mathias Hove Johansen 

brydde seg ikke om det og fikk 

virkelig lønn for strevet med ny 

pers på 200m. 

 

 

Her løper Elise Karlsen inn 

til 13,97 på 100m 



 

En innbitt Henrik Melbø-Hammershaug i innspurten på 200m i kamp med Erland Teigum 

Aamot fra Gausdal FIK. Hentet fra Løpsstevnet 5. juni. 

 

 



Veidekkelekene 2021 

må utsettes til neste år 
Dessverre må vi også i år utsette Veidekke-

lekene ett år og denne gangen er det på grunn av 

at vi får for liten deltakelse til at stevnet kan lønne 

seg. Flere av funksjonærene er også engstelig 

for å bli smittet av Covid-19. Dette er selvsagt trist 

for det er mange lag som forbereder turer for sine 

aktive til Lillehammer og Veidekkelekene. 

Derfor så vil vi forsøke å lage et enkelt stevne 

som vi klarer å hanskes med av Lillehammer IF. 

Premiene som er kjøpt inn kan benyttes neste år. 

Der stevnet vil gå 24.-26. juni. Da er det bare å 

forberede seg til et stort stevne neste år og da må 

vi kunne ta i mot de som vil komme og ikke bare 

200. Vi kunne kanskje flytte stevnet til høsten, 

men der er det nå blitt så trangt at det vil ikke 

kunne gå.  

 

Kiosken vår er blitt helt ny 

Nå endrer vi speakerboden 
De som har hatt med å restaurere kiosken vår etter at 

vi i vinter fikk store vannlekkasjer fortjener stor ros. 

Den er blitt veldig fin og det er bedre plass. Det er 

derfor blitt mye bedre arbeidsforhold for de som har 

jobben i kiosken. 

Nå er det speaker- og tidtakerboden som står for tur 

og her trengs det virkelig å bli ordnet på. Speaker-

boden vår ble kjørt ned fra langrennsstadioen etter 

OL og montert på klubbhuset vårt. Hvor lenge disse 

kommentatorboksene skulle holde vet ikke vi, men nå 

har vi passert 27 år og det er tydelig at nå trenger vi å 

gjøre noe. Vi har planer om å dele boden i to med dør 

imellom, slik at speaker og tidtaker blir forstyrret minst 

mulig. 

Samtidig med dette må vi jobbe med å få med flere 

som kan være speaker og tidtakere. Er det slik at vi 

ikke har disse to postene på plass kan det bli svært 

problematisk for oss. Vi må ha backup på begge disse 

jobbene. Det trenger vi også på starting og på de 

mange øvelseslederne. 

Stevneledere bør vi ha flere av også, slik at vi ikke er 

avhengig av en person. 

 

17. juni åpner regjeringen 

for trinn 3 i gjenåpningen 
 
Den 17. juni skal trolig tredje trinn i gjen-åpningen 
av Norge skje og da får vi håpe at vi kommer så 
nær normalen som mulig. Det er blitt atskillig 
lettere allerede ved at vi nå ikke lenger trenger å 
kjøre de under 20 for seg selv. Nå kan vi ha felles 
tidsskjema. Det vi håper på nå er at det blir tillatt 
med flere deltakere og publikum. 
 
De eldre funksjonærene våre er vaksinert to 
ganger og har det lettere nå, men vi har mange 
yngre som ikke har fått sin første sprøyte ennå. 
La oss håpe at de er klare til stevnet vårt i 
begynnelsen av august. 
 
 

Mange nye sponsorer 

er klare for foreningen 
 

Det er jobbet godt med å få merd flere sponsorer 

til foreningen. Nye sponsorer er Møller Bil, 

Medby, Betong Øst og Gausdal Landhandleri. 

Det betyr at budsjettet for samarbeidspartnere er 

passert og det er virkelig gledelig. 

Stor honnør til leder med flere som har jobbet 

hardt med dette i tillegg med arbeidet med drift 

av foreningen.  

 

Det trengs mye penger til å drifte en så aktiv 

forening som Lillehammer IF og styret ser ut til 

klare å skaffe nok penger til denne jobben. Det 

blir en del utbetalinger over sommeren. Da 

kommer deltakelse i de forskjellige NM-ene. 

 



Midtsommer-stevnet erstatter 

Veidekkelekene for dette året 
 
Vi ser oss dessverre ikke til å 
være i stand til å arrangere 
Veidekkelekene slik de skal 
være med tekniske øvelser 
sammen med løpsøvelser.  
Derfor har vi bestemt at vi skal 
utsette årets Veidekkeleker til 
2022 og i stedet kjøre et 
enklere stevne  med bare løp. 
Dette er selvsagt beklagelig, 
men ut fra den situasjonen 
landet er i  ser vi oss ikke i 
stand til å få til et stevne med 
Veidekkeleker-standard.  
 
Allerede nå er det påmeldt 150 
deltakere og med bare 200 
tillatte deltakere vil vi passere 
det antallet raskt og vi tror 
heller ikke at 600 deltakere vil 
være nok. I tillegg er det mange 
funksjonærer som kvier seg for 
å arrangere  stevne med 
muligheter til  mye smitte. Det 
må vi bare respektere. 
 

Øvelsene for Midtsommer-
stevnet blir som følger: 
 
Lørdag 26. juni: 
10-12 år: 60m, 150m 
13 år:      100m, 600m 
14 år:      100m, 800m 
15 år:      100m, 400m, 2000m 
16-19 år: 100m, 400m, 1500m       
Senior:    100m, 400m,1500m, 
      5000m 
 
Søndag 27 juni: 
10-12 år: 200m, 600m 
13-15 år: 200m, 1500m 
16-19 år: 200m, 800m, 3000m 
Senior:    Korthekk, 200m,       
      800m, 3000m 
 
Som vi ser er med korthekk for 
senior. Det er kommet med 
fordi vi har fått lovnad på hjelp 
med flytting av hekker. En slik 
hjelp er vi avhengig av fordi vi 
vil ikke ha for mange  
 

funksjonærer  og  det er også 
hensikten i og med at det har 
vært så usikkert på grunn av 
pandemien. 
 
 
Det blir forsøk og finale på 
100m på lørdag. Det vil 10-
åringene er det tid avgjørende 
og de blir som vanlig ikke 
rangert. Hekkeløpene legger vi 
til søndag for da er det minst 
antall løp. 
 
Stevnet er godkjent av kretsen 
og vi er spente på å se hvor 
mange som vil  være med. Vi 
får håpe at vi ikke passerer det 
antall som myndighetene 
ønsker seg. Den 17. juni vil det 
komme nye regler og da håper 
vi at man gir oss muligheter til 
å ha flere enn 200 deltakere. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

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/

