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mersesongen og vi har avviklet fem stevner. Vi har fått mange
positive tilbakemeldinger at vi har arrangert stevner for de
aktive. Det er ikke mange lag som har gjort. Nå begynner det
å åpnes mer og mer og vi får da håpe at de andre lagene i
kretsen vil ta tak etter hvert. Mange av våre aktive har hatt en
meget sterk sesong så langt med gode resultater samtidig
som den yngre gruppa bare blir større og større. Det er også
svært gledelig.

Petter

Johansen har hatt en fantastisk
start på sesongen og han har satt
personlige rekorder på alle øvelsene fra
800m og oppover. Jo lenger distansen er
jo bedre blir han, men det er imponerende
at han har løpt under 2 minutter på 800m.
VI er spente på fortsettelsen og holder
han formen til NM som går i slutten av
september skal det bli hyggelig å følge
han.

Endelig ser det ut til at myndighetene slipper opp, slik
at vi kan begynne arrangere tilnærmet vanlige stevner igjen,
men vi må nok belage oss på at smittevernet må vi forholde
oss til i en god stund ennå. Dette gjør at mange kvier seg for å
arrangere stevner og det er synd. Det blir imidlertid greit å
arrangere hoved-NM, junior-NM, UM og Lerøylekene.

Grasrotandelen ser ut til å gå slik vi hadde håpet på.
Det vi si at vi passerer 30.000 kroner dette året. Vi passerte
19.000 kroner 1. juli og vi får mere penger i andre halvdel av
året vanligvis. Der ser vi hvordan det går når antall
grasrotgivere øker kraftig. 30.000 kroner betyr noe for
foreningen. Det er det ingen tvil om. Vi har 63 grasrotgivere.

Midtsommerstevnet ble en stor suksess med mange
av våre beste utøvere på plass. På første side ser vi de to
beste sprinterne på herresiden som deltok på Stampa: Salem
Kashafali og Jonathan Quarcoo. Jonathan løp 100m på 10,25
med litt for mye vind, men på 200 fikk han 20,94 med godkjent
vind. Foto: Jørgen Skaug.
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Ny sterk klubbrekord
av Lauritz G Menkerud
Lauritz Grønvold Menkerud løp en meget sterk
1500m på Bislett 9. juni. Han løp på 4,19,60 og
det er ny flott klubbrekord i gutter 14 år. Den
tidligere klubbrekorden hadde Odd Hugo
Linnerud som løp på 4,23,6 og det var så langt
tilbake som 1983. Det vil si at Lauritz slettet en
38 år gammel rekord. Det er morsomt.
Odd Hugo var en av landets beste løpere da
han var i 14 års klassen, så det er virkelig
sterkt av Lauritz
.

Grasrotandelen
Da har vi startet Grasrotandelen på et nytt
år, 2021 og etter tre og en halv måned er
beløpet kommet opp i 19.372,75 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. 3. juli.
På det nye tertialet er vi oppe i 10.683,27.
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.
Det ser nå ut til at kr. 30.000 som var målet
for i år blir slått kraftig og det ligger nå an
til at det heller blir 35.000 enn 30.000. Det
klager vi ikke på.

Her løper Lauritz meget sterkt på Stampesletta
under Løpsstevnet vi hadde 5. juni. Han
kvalifiserte seg for UM på 2000m og han er
klar for 800m fra tidligere.

Funksjonærlister for
høstsesongen er sendt ut
Flere har bedt om at vi lager en funksjonærliste for resten av sesongen og det har vi
sørget fo og sendt ut. I vanlige sesonger uten
coronapandemi har vi i april sendt ut en liste
for alle stevnene våre og fulgt opp hvert stevne
ved å sende ut en påminning en uke før
stevnet. Det kommer vi til å gjøre neste år og
da håper vi at Covid-19 har sluppet taket.

Det arbeides fortsatt
intenst for å få tak i
flere sponsoravtaler
Styret ved leder og hennes hjelpere jobber
intenst for å få tak i flere store og små
sponsoravtaler og de siste man har fått på
plass er Betong Øst, Gausdal Landhandleri,
Medby, Møller Bil, Kiwi og Hafslund Eco.
Men det jobbes med flere, slik at det kan bli
enda noen til.

UM i friidrett 2021 går i Trondheim og det er
de vanlige klassene 15 år, 16 år, 17 år og
18/19 år og foreløpig er følgende fra
Lillehammer IF kvalifisert: Malin Furuhaug,
Mikkel Thomassen, Oda Bråten Richenberg,
Truls Horten, Oliver Plassen-Brandhaug og
Selma Holm-Lombnæs klare. Men vi har håp
om at flere skal klare kravet. Elise Karlsen og
June Hauan bør ha sjansen til å klare kravet
og det samme gjelder Inger Marie Antonsen.
Her er Kari Kåring leder av lengde i ferd
med å måle et av hoppene i GKrør-stevnet.

På forbundstinget ble det vedtatt endringer på
klassene i UM, men det gjelder nok ikke før fra
neste år.

Petter Johansen-Mikkel Thomassen
med 2 nye klubbrekorder på Bislett
Av Arild Kjæreng
Petter Johansen løp en sterk
5000m
under
Boysen
Memorial, der han løp inn til
14,16,66 og satte dermed ny
klubbrekord for senior. Gishe
Abdi Wako hadde den gamle
med 14,21,39 og ble satt i
2011, altså 10 år gammel.
Petter løp så sterkt at han ble
nummer 1 på distansen med
den nye klubbrekorden.
Men det var ikke bare Petter
som satte klubbrekord på
5000m. Mikkel Thomassen
løp inn til 14,43,48 og slettet
Reidar Liabøs 56 år gamle jr.rekord på vel 15 minutter.
Denne rekorden ble satt
allerede i 1965.
Den tredje LIF-eren som var
med var Tormod Hjortnæs
Larsen som løp 100m på
11,30. Det var en meget fin
start på året 2021.
Det er virkelig flott når vi kan
slå klubbrekorder som er så
gammel som den vi hadde
som klubbrekord fra 1965 og
som vi synes var veldig sterk
av en junior. Reidar Liabø var
en av våre mange gode
langløpere på 60 og 70-tallet.

Mikkel og Petter løp strålende på Boysen memorial og satt klubbrekorder.

Kynningsrud-stevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 10. august kl. 18.00
Øvelsesutvalg:
7-8 år:
9-10 år:
11-12 år:
13-14 år:
15-19 år:
Senior:

60m, høyde, kule
60m, 600m, høyde, kule
60m, 200m, 600m, høyde, kule
100m, 200m, 1500m, høyde, kule
100m, 200m, 1500m, høyde, diskos
100m, 200m, 1500m, 5000, høyde, diskos

Påmeldingsfrist:
Fredag 6. august 2021. Påmeldingen sendes adkg@online.no eller min idrett.
Startkontingenten:
7-10 år:
kr.
11-19 år:
kr.
Senior:
kr.

80,- pr. start
95,- pr. start
110,- pr. start

Medlemmer i Lillehammer IF som har betalt medlemskontingenten deltar GRATIS!
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening, Lillehammer
konto 2095 05 86723
Premiering:
Det er premie til alle for klassene 12 år og yngre.

Hovedsponsor for stevnet er:

Et flott bilde av starten på 400m og med hele OL-bakken i bakgrunnen.
Foto: Jørgen Skaug

Midtsommerstevnet ble en suksess
Personlige rekorder ble satt i fleng
Elisabeth Slettum 23,39 på 200m – Jonathan Quarcoo 20,94
Av Arild Kjæreng
Midtsommerstevnet ble den
fine suksessen som vi hadde
håpet på. Vi tenkte oss et lite
stevne med noen gode
utøvere, men deltakelsen 391
og 767 starter fra 90 klubber.
Det hadde vi ikke regnet med.
Imidlertid den lille staben av
funksjonærer klarte oppdraget
meget fint og det kom stort

sett bare positive tilbakemeldinger.
Det ble vist mye bra løp under
dette 2-dagers stevnet og
mest imponerte vel både
Elisabeth
Slettum
og
Jonathan Quarcoo. Elisabeth
løp en sterk 200m på 23,39
og det er ny pers. Men
Jonathan fikk sterke 20,94
etter at han har vært borte fra
løpingen på grunn av skade.

Det ble satt personlige
rekorder i fleng og det var
enkelte av heatene hvor alle
satt ny pers.
Lauritz Grønvold Menkerud
viser at formen er sterk og
lørdag 26. juni løp han 800m i
gutter 14 på utrolig st og
dermed sterke 2,05,99 og
dermed slettet han Odd Hugo
Linneruds klubbrekord fra
1983.

Vi gleder oss til neste års
Veidekkeleker og Lillehammer-sprinten. Der kan det bli
mange flotte resultater. La oss
håpe at vi er ferdig med
pandemien neste år.
Strålende 800m av Elmer
Elmer Mulleri Skalle løp en
strålende 800m, der han
perset kraftig og kom inn på
sterke 1,52,96. Den tidligere
persen var 1,56,30. Det kan
man virkelig si er en flott
forbedring av persen.
På bildet ser vi en meget glad
Frida Byfuglien som perset
seg veldig kraftig på 5.000 m.
Hun hadde som mål og
komme under 19 minutter og
det klarte hun med glans ved
å løpe på 18,49,63.
Therese perset på 200m
En som også kunne være
fornøyd
var
Therese
Skyttermoen som løp inn til
25,73 på 200m og satte ny
pers. Den gamle persen var
fra hun var 14 år i 2013 og
var på 25,82 som var en
fenomenal tid den gangen.
Ellers imponerte to 13-åringer
med flotte løp på både 100 og
200m. Det var Matilde Berland
og Linnea Strandheim de fikk
14,23 og 14,33, mens de på
200m fikk tidene 29,50 på
Linnea og 30,89 på Matilde.
Ett år eldre Maria Victoria
Gran-Vollund som løp en fin
100m på 14,15. Her må målet
for sesongen være å komme
under 14,00. Det er vi sikre på
at hun vil klare.
I gutter 14 år har vi nevnt
Lauritz Grønvold Menkerud,
men
Henrik
MelbøHammershaug og Benjamin

Frida Byfuglien perset bra på 5000m under midtsommerstevnet.
Foto: Charlotte Grønvold Menkerud

Solbrekke løper også meget
bra. På 800m fikk Henrik
2,18,00, mens Benjamin løp
inn til 2,18,89. På 1500m fikk
Henrik fin ny pers. med
4,45,99.
I tillegg til 800m løp Elmer
Skalle en fin 1500m der han
kom under 4 minutter. Det ble
3,59,55. Han har en litt bedre
pers.
På 5000m løp Magnus
Salberg bra og kom inn på
16,04,82 og på 300m kom
Kristoffer Skonnord seg under
9 minutter med 8,59,98.
Simen Næss Berge som har
vært skadet veldig lenge løp
for første gang med flere år
3000m på tiden 9,18,67.

Vi må også berømme Ane
Melbø (12) som løp 600m på
1,55,09.
Vi hadde ikke tatt med
hekkeløp denne gangen, men
etter oppfordringer fra blant
annet NFIF gikk vi med på å
arrangere
korthekk
og
langhekk for seniorene. Det
kom selvsagt spørsmål om
hekk for de yngre også, men
det måtte vi si nei til. Ja vi fikk
henvendelse
om
3000m
hinder og lengde som vi måtte
si nei til. Man skjønner ikke at
det betyr at vi må la slike
forespørsler også gå ut til alle,
slik at de kan få muligheten til
å være med og da ville vi
være ute å kjøre covid-19 og
funksjonærmessig.

Godt salg i den
nye kiosken vår
Den nye kiosken er blitt lys og
vennlig og gjengen som har
ansvaret for kiosken gjorde en
stor innsats under Midtsommerstevnet vi arrangerte siste
helgen i juni. Vafler og annet
godt gikk unna og man hadde
et salg på godt over 10.000
kroner.
Kvartetten som jobbet i kiosken
i dette stevnet var Elisabeth
Bredesen, Line Hauan, Elin
Antonsen
og
Geir
Drøyvoldsmo. De hadde mye å
gjøre og foruten å selge varer til
de besøkende fikk også
funksjonærene bevertning og
det satte de virkelig pris på for
det ble lange økter på grunn av
den store påmeldingen i dette
stevnet

Elin Antonsen i ferd med å lage vaffelrøre.

Mia Prøsch Johnsen har
utviklet seg veldig bra
Mia Prøsch Johnsen som er datter av Joachim P. Johnsen og barnebarn til vår
dyktige sprinttrener har utviklet seg
fantastisk dette året. Den 16 år gamle
jente har klart kravet til å delta i hovedNM. Her ser vi henne i aksjon på 100m
som hun vant. Mia til høyre på bildet. Hun
løp sterkt på 100m, men vinden var litt for
sterk til at resultatet ble godkjent som
pers.
På 200m ble det sterke 25,85 og det var
klar ny bestenotering. Mia representerer
sportsklubben Vidar. Det gjør også broren
Håkon, som er litt yngre og som også
løper lengre distanser enn søsteren.

M

Ny flott pers. på Petter Johansen
på 10.000m i Kristiansand: 29,31,54
Petter Johansen har som nevnt
tidligere i LIF-avisa hatt en meget
sterk sesong så langt. 26. juni var
det milløp i Kristiansand og han løp
inn til sterke 29,31,54. Han ligger

på andreplass i LIF -statistikken på
denne distansen og han er bare ca.
8 sekunder bak Bjørn Danielsberg
som har bestetid for LIF og
gjennom årene. Petter er klart ute

etter å slette denne rekorden og
det tror jeg han klarer. Han kommer
til å løpe 10.000 meter under NM
og han har også muligheten på
Fjellpulkenmila.

Viktig og møtes for å
bestemme tid for
Veidekkelekene i 22

Nye bestemmelser om
tilskudd til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet

Det ble dessverre ingen Veidekkeleker i år
heller. Covid-19 pandemien holdt et grep
over landet, slik at det ikke ble mulig før
noen få dager før stevnet skulle avvikles, å
lage et enkelt stevne.

Kulturdepartementet la 15.06. ut nye
bestemmelser om tilskudd til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet.

Derfor ble Midtsommer-stevnet «laget» og
det ble en stor suksess med fantastiske
resultater og et greit overskudd.
Nå får vi endelig tro at neste år går stevnet
som normalt og da blir det tekniske øvelser
også, ikke bare løping. Det som blir viktig nå
er å møtes for å bestemme når neste års
stevne skal avvikles og om vi må gjøre om
øvelsesutvalget. Det som peker seg ut av
dato er 24.-26. juni og det blir også meget
viktig å finne medlemmer i hovedkomiteen,
slik at de kan få kommet tidlig i gang med å
markedsføre stevnet.

Bestemmelsene gjelder for behandlingen av
nye og fornyede søknader i kommende
søknadsrunde – (for tildelinger i 2022).
Her finner dere link til bestemmelsene:
Noen sentrale vilkår for tilskudd og krav til
drift av anlegget – Anleggsregisteret.no
Merk spesielt:
•

Lysanlegg.
Tidligere måtte det gå 20 år før man
kunne
søke
om
spillemidler
til
rehabilitering av lysanlegg. Nå er dette
endret til 10 år og dette betyr at man kan
søke om skifte til LED lys for
kunstgressbaner eldre enn 2012.

•

Garderober
og
Mindre justeringer.

•

Idrettsog
servicebygg
Noen fått flere satser avhengig av
størrelser på de ulike funksjonene i
bygget.

tilleggselementer

Plastbestikk skal ut Da har vi arrangert
5 av stevnene våre
Nå gjenstår fem til
Fra og med 3. juli vil det ikke lenger være
tillatt å selge engangs plastprodukter i
Norge. Engangsproduktene i plast som blir
forbudt er bestikk, tallerkener, sugerør,
rørepinner, ballongpinner og bomullspinner,
i tillegg til take-away matbeholdere og
drikkebegre som er laget av isopor.

Med Midtsommer-stevnet har vi avviklet 5 av
stevnene våre og vi kan vel trygt si at det har
gått meget bra. Nå gjenstår det fem stevner.
Det er Kynningsrud-stevnet som avvikles
tirsdag 10. august. Deretter skal LIF-stevnet
avvikles siste dagen i august GD-stevnet skal vi
ha 18. september, Hamar Media-stevnet 19.
september, mens vi avslutter med Fjellpulkenmila søndag 3. oktober.
De neste stevnene vår er for alle klasser fra 7år
til senior, bortsett fra det siste stevnet som er for
senior og er ett rent 10.000m stevne.

På idrettsarrangementer og konkurranser
brukes det engangsprodukter i plast i store
mengder. Slike produkter må nå byttes ut.
Har idrettslaget ditt slike produkter på lager
er det lov å bruke de opp. Forbudet gjelder
kun salg.
Norges idrettsforbund, WWF og Mepex har gått
sammen om prosjektet Plastsmart idrett. Her
presenteres konkrete råd og tips til idrettslagene
og arrangører for tiltak som skal bidra til
omstillingen fra bruk av engangs plastprodukter
til andre og mer bærekraftige alternativer.
Hva kan vi erstatte dette med. Det er i papp,
papir eller bagasse. Det kan kjøpes i
Lillehammer hos Norengros.

Lauritz Grønvold Menkerud (nr. 174) ligger
like bak Sondre Omland, Vidar
da de
kommer ut av siste sving på 800m. På den
siste langsiden var det nesten så Lauritz
klarte å ta igjen Sondre. Det skilte bare fire
hundredeler. Foto: Jørgen Skaug.
Kanskje blir det flere tette kamper mellom disse
to som ganske sikkert skal delta i Lerøylekene
på Rjukan. Kanskje kan de møtes igjen på
Stampesletta under GD og Hamar Mediastevnene. Begge er i 14års klassen og neste år
blir det deltakelse i UM og det skal avvikles i
Tromsø, slik at det blir en lang tur for våre
kvalifiserte UM-deltakere.

De aktive som har avtale med klubben

LIF har arrangert den første av to aktivitetsuker for barn mellom 7 og 14 år i sommerferien. Dette er
et tilbud til alle som har lyst til å prøve friidrett som en aktiv sommerferieuke. Under disse ukene
jobber LIFs ungdomsutøvere som aktivitetsledere. Det gjør disse ukene populære.
I Uke 26 har det vært Malin Furuhaug, Fredrik Riste Kristiansen, Oda Bråten Richenberg og Elise
Karlsen som har hatt ansvar for barna. I uke 26 var det også én dag som inkluderte Camp Para inn i
programmet som et samarbeid med Innlandet Idrettskrets. Vi håper og tror at barna har hatt det bra.
Det arrangeres enda en Friidrettsuke i uke 32. Her er det fremdeles ledige plasser!
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