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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 

 
Lillehammer IF stiftet 28. mai 1919. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sterke resultater fra våre 

mellom/landistanseløpere 
 

Våre mellom og langdistanseløpere har hatt en meget sterk 

vårsesong, der særlig Elmer Mulleri Skalle og Petter Johansen har imponert 
med meget serke resultater. Det har vært resultater som har vært så gode 
at de har hevdet seg meget bra på LIF-statistikken gjennom alle tider. Ja, 
Petter har satt ny klubbrekord på 5000m med 14,16,66 og da må målet videre 
være å komme seg ned mot 14,00,00 og kanskje litt under. Det kan være et 
mål enten i hoved-NM som kommer i høst. Elmer imponerte med et meget 
sterkt løp på 1500m, der han løp inn til 3,49,80. Det er lenge siden vi har hatt 
løpere som har løpt under 3,50,00. Men vi har to til som også imponerer oss 
og det er Mikkel Thomassen og Lauritz Grønvold Menkerud. Begge to har 
slettet klubbrekorder i sin klasse som har vært langt over 30 år gamle. Det 
er virkelig imponerende. For dette var sterke resultater. 

 

Vi har sett oss nødt til å endre på datoene for flere av våre stevner 

til høsten. Dette skyldes Covit-19 pandemien som har gjort at stevner på 
vårparten er flyttet til høsten og dermed har vi måttet flytte på våre 
høststevner. GD-stevnet er flyttet fram til 31. august, mens Fjellpulken-mila 
vil gå 25. september og Hamar Media-stevnet avvikles søndag 26. september. 
Det betyr at vi er en uke tidligere ferdig med sesongen i år på Stampesletta. 
10. august arrangerer vi Kynningsrud-stevnet og det ser ut til å bli et meget 
bra stevne kvalitetsmessig. Matias Hove Johansen og Salem Kashafali er 
påmeldt på 100m og det er to meget raske gutter. 

 

Ol ble en stor opptur for norsk friidrett. To fantastiske gull til 

Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen. Men svært gledelig var også Eivind 
Henriksens sølvmedalje i slegge og med et fantastisk resultat på over 81 
meter. Det er virkelig en opptur. I friidrett fikk USA ingen individuelle gull, 
mens lille Norge fikk to. Det er imponerende. Det som var trist etter min 
mening var at mesterskapet gikk på TV-Norge. Man blir virkelig irritert over 
reklamen som kjøres opp og opp igjen. De store mesterskapene ønsker jeg 
virkelig NRK tilbake igjen. Vi skjønner at firmaene som sponser TV-kanalene 
vil ha igjen muligheter til eksponere seg, men det ble så alt for mange 
ganger. Det var jo først lang reklamepause og så var studio innom i 30 
sekunder og så kom de samme reklamene igjen. 

 

Nå er junior-NM over og i september kommer UM, Lerøylekene og 

hoved-NM. Det er derfor mye friidrett våre aktive kan være med på i 
avslutningen av sesongen. 

 

Lillehammer august 2021 Arild Kjæreng 
 
 
 
 

http://www.lillehammerif.no/


Elmer Mulleri Skalle opp på 4. plass 

på LIF-statistikken etter sterk 1500m 
Sterk 1500m av Petter Johansen også på Bislett 14/7 

 

Av Arild Kjæreng 

Elmer Mulleri Skalle løp en 

meget sterk 1500m under 

Sommerstevnet som ble 

avviklet på Bislett 14. juli. Han 

løp inn til 3,49,80 og gikk 

dermed inn på 4. plass på 

LIF-statistikken gjennom alle 

tider. Det var meget sterkt. 

Elmer som ble seedet i det 

beste heatet løp inn til en 10. 

plass totalt etter sitt nye 

rekordløp. 

Men det var ikke bare Elmer 

som løp under 4,00,00 på 

denne distansen Petter 

Johansen flyttet også sin 

personlige rekord til sterke 

3,55,62. Det er meget bra av 

en sterk 10.000 m løper. 

Mikkel Thomassen sliter 

med å komme seg under 4 

minutter og denne gangen 

fikk han 4,03,94. Einar Håkon 

Rose fikk 4,34,93, mens 

Magnus Halvorsen Salberg 

løp en fin 5000m på 15,50,07 

Frida Byfuglien som på 

Stampa løp på 18,49 klarte 

bare 19,29,55 denne gangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Malin til 100m finalen 

Malin Furuhaug viser stabil 

sprintform og denne gangen 

hun ble nummer 5 og fikk 

12,55 i finalen. I forsøket løp 

hun på 12,58. Therese 

Skyttermoen viser også 

stabil form med 12,81. 

 

 

Sommertevnet på Bislett er et 

meget populært stevne og er 

stort sett for seniorer med 

noen få øvelser for 15-17 år, 

men det var stort sett bare 

hekkeøvelser og noen andre 

tekniske øvelser. 

Det er smart å delta på 

stevnene på Bislett, fordi man 

da slipper å dra opp feltet selv, 

men får meget god hjelp med 

harer. Det skjedde nok med 

Elmer denne gangen som løp 

så meget sterkt. 

På bildet ser vi Mikkel 

Thomassen, Petter Johan-

sen og Elmer Mulleri 

Skalle. Alle tre løp 1500m 

på Bislett 14. juli og gjorde 

en meget sterk innsats. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge har tatt 7 gull 

i friidrett i OL  til nå 
 

I følge bladet «Friidrett» har Norge tatt 

7 gull i OL opp gjennom tidene fram til 

nå. De er kommet slik: 

 

1912   Ferdinand Bie i 5-kamp   

1920   Helge Løvland i 10-kamp 

1956   Egil Danielsen i spyd 

1996   Vebjørn Rodal på 800m 

2000   Trine Hattestad i spyd 

2004   Andreas Thorkildsen i spyd 

2008   Andreas Thorkildsen i spyd 

 

Vi har også tatt noen sølvmedaljer, 5 i 
alt og de er det følgende personer 
som har tatt: 

 

1908 Arne Halse i spyd 

1948 Bjørn Paulson i høyde 

1984 Grete Waitz i maraton 

2000 Kjersti Tysse Plätzer 

2008 Kjersti Tysse Plätzer 

 

8 bronsemedaljer er det blitt på norske 
utøvere og de er kommet slik: 

 

1900 Carl Albert Andersen i stav  

1908 Arne Halse i spyd fristil 

1924  Sverre Hansen i lengde 

1928 Olav Sunde i spyd 

1956 Audun Boysen på 800m 

1956 Ernst Larsen på 3000m hinder 

1996 Trine Hattestad i spyd 

Det blir spennende å se om det blir nye medaljer i 

denne rekken. 

Det er satt to nye 

banerekorder på 

Stampesletta i år 
 

Banen på Stampesletta har fått mye 
skryt for at det er en fin bane for 
sprinterne, men det viser seg at det 
også er bra for de som løper lenger. 
Det er satt to nye banerekorder i år og 
det er Elisabeth Slettum på 200m for 
damer med 23,39 og det er ikke langt 
bak den norske rekorden. 
 
Gledelig er det at vi har en lillehamring 
som har satt den andre rekorden, 
nemlig Elmer Mulleri Skalle som løp 
3000m på 8,22,07 i det første stevnet i 
år. 

Hoved-NM neste år 

avvikles i Trøndelag 
 

Hoved-NM neste år skal avvikles i Trøndelag 
med Stjørdalsalliansen som arrangør. Mens 
Tyrving IL og Asker Skiklubb skal avvikle 
junior-NM. Ungdomsmesterskapet blir en 
skikkelig langtur med Tromsø Friidretts-
klubb som arrangør.  
 
Det vil bli en skikkelig utfordring økonomisk 
med UM i Tromsø. 
 
Innendørs-NM er det Dimna IL som skal 
arrangere, mens UM inne er det 
Steinkjeralliansen som skal ta seg av. NM 
stafetter arrangeres av Ås IL, mens NM 
maraton skal SK Vidar arrngere. 
 
Det er tydelig at funksjonærbiten rundt 
omkring er blitt en utfordring og det er stadig 
samarbeid mellom klubber som må til. 



 

Kynningsrud-stevnet 
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 10. august kl. 18.00 

 
Øvelsesutvalg: 
7-8 år:   60m, høyde, kule 
9-10 år:  60m, 600m, høyde, kule 
11-12 år:  60m, 200m, 600m, høyde, kule 
13-14 år:  100m, 200m, 1500m, høyde, kule 
15-19 år:  100m, 200m, 1500m, høyde, diskos 
Senior:  100m, 200m, 1500m, 5000, høyde, diskos 
 
Påmeldingsfrist: 
Fredag 6. august 2021.  Påmeldingen sendes adkg@online.no eller 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, Lillehammer  
konto 2095 05 86723 
 
Premiering: 
Det er premie til alle for klassene 12 år og yngre. 
 
 
 
Hovedsponsor for stevnet er: 
 
 
 
 

 
 

 

 

mailto:adkg@online.no


 

GD-stevnet 
 

Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 31. august kl. 18.00 

Øvelsesutvalg: 
7-8 år:   60m, lengde, liten ball 

9-10 år:  60m, 600m, lengde, liten ball 

11-12 år:  80m, 200m, 600m, lengde, spyd 

13-14 år:  100m, 200m, 800m, lengde, spyd 
15-19 år:  100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, tresteg, spyd 

Senior:  100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, tresteg, spyd 

 

Påmeldingsfrist: 

Fredag 27. august 2021. Påmeldingen sendes adkg@online.no eller 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 for klassene 12 år og yngre.  

 

 

 

 

mailto:adkg@online.no


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasrotandelen 
Nå er vi godt i gang med Grasrotandelen på 

et nytt år, 2021 og etter syv og en halv måned 

er beløpet kommet opp i 24.415,01 og det er 

en meget bra for dette året. Vi har stor tro på 

at vi skal nå opp mot 40.000 kroner i 2021 og 

da er det godt å komme i gang med et fint 

beløp allerede pr. 8. august. På det 2. tertialet 

er vi oppe i 15.726,53. 

Lillehammer IF mottar 7% av hva den enkelte 

tipper (64 i alt) for uten at det har noe å si for 

tipperen. I 2020 fikk LIF over 26.500 kroner og 

det var ny rekord. Totalt har vi mottatt fra 

Grasrotandelene kr. 165.348,02 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 40.000 enn 30.000. Det klager vi 

ikke på. 

Mange endringer av datoer 

på de forskjellige stevnene 
 

Nå er endelig hoved-NM plassert datomessig. 
Først hadde man 18. og 19. september som 
muligheten, men det endte med helgen før, slik 
at nå går hoved-NM 10.-12. september. 
Dermed kolliderer ikke hoved-NM og Tyrving-
lekene som skal avvikles 17.-19. september.  
 
Det betyr at både GD-stevnet og Hamar Media-
stevnet må flyttes og de er flyttet: GD-stevnet 
går tirsdag 31. august og Hamar Media-stevnet 
skal avvikles 26. september, mens Fjellpulken-
mila .er lagt til 25. september. 
 
Ungdomsmesterskapet skal avvikles 3.-5. sep-
tember, mens Lerøylekene går helgen etter 
eller samtidig med hoved-NM 10.-12. 
september. 

 
Tre gode 800 m løpere fra LIF, Truls Horten, 
Lauritz Grønvold Menkerud og Benjamin 
Solbrekke. Truls er klar for UM og de to bak bør 
være klare for Lerøylekene. 

 

Ezinne Okparaebo legger opp 

Sprintstjerna Ezinne Okparaebo (33) legger 
opp. Det bekrefter hun. Hun har vært aktiv 
friidrettstøver i 16 år, og har norgesrekorden på 
100 meter. Den tok hun i OL i London i 2012. I 
tillegg har hun vunnet NM 14 ganger. 

Hun konkurrerte sist i et større stevne i august 
2019. Okparaebo deltok i OL i 2008, 2012 og 
2016, men kvalifiserte seg aldri for årets 
sommerleker i Tokyo. 
 
Ezinne har deltatt en rekke ganger i 
Veidekkelekene, der hun virkelig har imponert 
med sterke løp og gode resultater. Vi ønsker 
Ezinne lykke til i hennes nye hverdag og takker 
for det hun har gjort for friidretten. 

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


To veteran-seire til LIF 
Det ble to seire til Lillehammer IF og Eivind 

Nybakken under årets veteran-NM som ble 

avviklet siste helgen i juni i Førde med Førde IL 

som arrangør. Det var Eivind Nybakken i klasse 

70-74 som sikret seg seirene ved å vinne 

3000m på 12,53,35 og 1500m på 5,46,34. 

Terje Gulbrandsen i 40-44 ble nummer to på 

10000m med 36,14,67 og nummer tre på 

5000m med 17,04,61, mens Halvor Finsrud ble 

nummer 4 i spyd i MV60-64 med 25,36. 

 

 

Vi vil få flere med 

LIF-avtale fra 2022 
I forrige nummer av LIF-avisa presenterte vi de som 

har avtale med klubben og fra 2022 vil vi helt sikkert 

få flere med avtale. Vi tenker da på Oliver Plassen-

Brandvold, Lauritz Grønvold Menkerud, Henrik 

Melbø-Hammershaug og Benjamin Solbrekke. 

Dette er uøvere som vi kvalifisere seg for sine nivå. 

Vi har også tre jenter 16 som fort kan nå sine mål, 

Elise Haug Karlsen, June Hauan og Inger Marie 

Antonsen. Vi har også en senior på damesiden, 

Frida Byfuglien som kan kvalifisere seg for hoved-

NM enten på 5 eller 10.000m og da er hun inne på 

avtale med klubben. 

Det er viktig at når man har en avtale er med å deltar 

på stevner  og viser stor aktivitet på både konkur-

ranser og trening. 

Avtalene består av hjelp til utgifter til trening osv. 

 

17. mai og pinsen kan 

skape problemer for 

oss neste utesesong 
 

Neste utesesong, altså i 2022 kan 17. mai og pinsen 

skape utfordringer for oss. 17. mai  er tredje tirsdag 

i mai og den dagen kan vi ikke arrangere noe 

stevne. Det betyr at vi må droppe et av 

tirsdagsstevnene i mai, samtidig som LIF-sprinten 

vil gå i pinsen. Om det er så lurt vet jeg ikke. Vi kan 

ikke ta det helgen etter for da er det Tyrving-leker 

og helgen etter er det Veidekkeleker. 

Det betyr at vi må trolig kjøre sprinten i pinsen og 

om det er populært er uvisst. 

Ellers vi vi tro at Kynningsrud-stevnet vil bli avviklet 

9. august og 30. august vil det bli avviklet et 

nasjonalt stevne. Sponsorer for stevnet 30. august 

og sprinten er ikke klart ennå. 

GD-stevnet og Hamar Media-stevnet eller en annen 

sponsor for sistnevnte stevne vil vi trolig kunne 

avvikle 17. og 18. september. Fjellpulken -mila kan 

gå 2. oktober. 

Dette betyr at så langt ser det ut til at et av 

midtukestevnene ikke vil bli arrangert.  Det er rett og 

slett ikke plass til flere stevner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trener 1-friidrett for barn  

Vi inviterer til Trener1-friidrett for barn kurs, denne 
gang i Moelv. 

Kurset holdes fredag 13.august  fra kl 18.00  i 
klubbhuset i Idrettsparken og lørdag 14.august kl 
10.00 som praksisdel i Limtrehallen. 

 



Mikkel nr. 5 på 5000m i junior-NM 

Malin satte ny pers på 100m: 12,42 
Therese Skyttermoen nr. 8 på 100m i jenter under 23 

 

Av Arild Kjæreng 

Lillehammer IF var repre-

sentert med tre utøvere i 

årets junior-NM som gikk i 

Askøy like utenfor Bergen. 

Mikkel Thomassen var 

blant de man regnet med 

ville løpe 5000m ned mot 

14,40 og dermed ville han 

ligge godt an til en flott 

plassering. Han løp inn til 

nest beste tid noensinne og 

fikk 14,48,86 og dette ga 

han en 5. plass i sin klasse 

under 20 år. Vinneren av 

klassen hadde 14,22,26, slik 

at Mikkel var sjanseløs i 

kampen om gullet. 

 

Mikkel ble nummer 5 på 

5000m i junior-NM. 

 

Malin Furuhaug satte ny 

personlig rekord på 100m i 

forsøket under NM. Det ble 

12,42 i forsøket og dermed 

er hun på 6. plassen på LIF-

statistikken gjennom alle 

tider og har samme tid som 

Gro Hege Cleveland på 

denne distansen. Malin 

kvalifiserte seg for 

semifinalen og der fikk hun 

12,44. Hun nådde ikke 

finalen. 

 

Malin Furuhaug satte ny 

pers på 100m i junior-NM 

med tiden 12,42. 

 

Hun løp også 200m og fikk 

årsbeste i forsøket med 

26,01, mens hun i 

semifinalen fikk sterke 

25,75, men her var vinden 

for sterk +2,4 og dermed ble 

det dessverre ikke godkjent 

som pers. Hun klarte heller 

ikke å kvalifisere seg for 

finalen. 

 

Therese Skyttermoen løp 

seg til finaleplass i junior-

NM på 100m i klasse under 

23 år. 

Therese Skyttermoen som 

løp i klassen under 23 år 

fikk 12,91 i forsøket på 

100m og kvalifiserte seg for 

finalen på distansen. Der 

ble det 8. plass med 12,94. 

På 200m fikk hun 26,21 i 

forsøket kvalifiserte seg 

dermed ikke for noe mere 

løp på denne distansen. 

 

 

 

 

  



 

Siste del av friidrettsuka er uke 32 

Ledige plasser på LIFs friidrettsuke! 
 

I neste uke (uke 32) er det klart for en ny Friidrettsuke for alle mellom 7 og 13 år igjen. Bildene 
dere ser her er fra uke 26 i år, da vi hadde tilsvarende opplegg. For mer info og påmelding tar dere 
en titt på denne siden: 
 
https://lillehammerif.no/lifs-friidrettsuke/ 
 

 

https://lillehammerif.no/lifs-friidrettsuke/


Strålende LIF-resultater på Jessheim 

Malin, Elmer og Petter med nye perser 
 

Av Arild Kjæreng 

Det ble oppnådd meget 

flotte resultater av LIF-ere 

under Norgeslekene i fri-

idrett på Jessheim i helgen. 

Fredag løp Elmer Mulleri 

Skalle inn til sterke 8,11,86 

på 3000m og Petter 

Johansen fulgte fint opp 

med 8,12,33. De ligger nå på 

3. og 4. plass på LIF-

statistikken gjennom alle 

tider og de har bare Håkon 

Haugen og Anton Bueie 

foran seg på statistikken for 

LIF. Neste mål for de to LIF-

erne må være å komme seg 

under 8,10 og dermed sette 

ny klubbrekord. 

 

Elmer Mulleri Skalle er nå 

nummer tre på 3000m i LIF 

gjennom alle tider. 

Malin Furuhaug fortsetter å 

imponere. Denne gangen 

ble det 12,39 og 25,75, 

begge nye perser for henne 

og på 100m i finalen løp hun 

på 12,27, men dessverre var 

vinden litt for sterk. 

-Hun bør kunne komme seg 

under 12,30 for jeg mener 

hun har 12,20 tallet inne, 

sier treneren Svein 

Johnsen. Løpet på 12,27 ble 

gjennomført selv om hun 

hadde litt småvondt i foten. 

Hun ligger nå på sjetteplass 

på LIF-statistikken  og hun 

arbeider seg stadig 

nærmere toppen av lista.  

På 200m ble det også pers 

med 25,75. Her er vi sikre på 

at hun bør snart komme seg 

ned mot 25,30-25,40. 

Tormod Hjortnæs Larsen 

årsdebuterte i Norgeslek-

ene og det med et smell. I 

forsøket på 100m ble det 

sterke 10,89, men med noe 

for sterk medvind. I finalen 

løp han nok en gang på 

10,89 og denne gangen var 

vinden innenfor reglemen-

tet. 

 

Tormod Hjortnæs Larsen 

sesongdebuterte med 10,89 

på 100m. 

Mikkel Thomassen vant 

5000m med 15,00,56, et bra 

resultat, men han har bedre 

resultater før. 

Kristoffer Skonnord deltok 

også på 3000m og løp inn til 

fine 8,46,96. 

Einar Rose deltok på 1500m 

og løp inn til 4,37,14 

Vi hadde dessverre bare en 

av de yngre med på dette 

stevnet og det var Henrik 

Melbø-Hammershaug. Han 

satte to nye personlige 

rekorder i gutter 14 år. Han 

løp 600m på sterke 1,37,52, 

mens han i lengde kom seg 

over 5 meter med 5,01. Flott 

av en 14-åring. 

 

To flotte perser på Henrik på 

Jessheim under Norges-

lekene. 



 

Kvalifiseringskrav ungdomsmesterskapet 
 

   Kvalifiseringskrav jenter   Kvalifiseringskrav gutter 

Øvelser   J15 J16 J17 J18/19  G15 G16 G17 G18/19 

100 m   13,65 13,45 13,40 13,35  12,40 12,15 12,00 11,80 

200 m   28,20 27,80 27,65 27,50  25,35 24,70 24,20 23,80 

400 m   XXXX XXXX 64,00 63,00  XXXX XXXX 54,25 53,00 

800 m    2,33,0 2,31,0 2,30,0 2,30,0  2,12,0 2,08,0 2,05,0 2,03,0 

2000 m       O XXXX XXXX XXXX  6,35,0 XXXX XXXX XXXX 

3000 m   XXXX     O     O     O  XXXX 9,50,0 9,38,0 9,30,0 

80m hekk 76,2cm 8m 13,75 13,50 XXXX XXXX  XXXX XXXX XXXX XXXX 

100m hekk 76,2cm 8,5m XXXX XXXX 17,50 XXXX  XXXX XXXX XXXX XXXX 

100m hekk 84cm 8,5m XXXX XXXX XXXX 17,50  16,50 XXXX XXXX XXXX 

100m hekk 91,4cm 8,5m XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX 16,50 XXXX XXXX 

110m hekk 91,4cm 9,14m XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX 18,00 XXXX 

110m hekk 100cm 9,14m XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX XXXX 18,00 

300m hekk 76,2cm  53,00 52,00 51,00 XXXX  47,50 XXXX XXXX XXXX 

300m hekk 84,0cm  XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX 46,00 44,50 XXXX 

400m hekk 76,2cm  XXXX XXXX XXXX 75,00  XXXX XXXX XXXX XXXX 

400m hekk 91,4cm  XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX XXXX 63,00 

1500m hinder 76,2 cm    O     O XXXX XXXX      O           O XXXX XXXX 

2000m hinder 76,2 cm XXXX XXXX     O     O  XXXX XXXX XXXX XXXX 

2000m hinder 91,4cm XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX    O    O 

3000m kappgang     O    O    O    O     O    O    O    O 

Høyde   1,46 1,48 1,50 1,50  1,65 1,70 1,75 1,75 

Stav   2,30 2,50 2,50 2,50  2,80 3,00 3,00 3,20 

Lengde   4,85 4,90 4,95 4,95  5,45 5,65 5,85 6,00 

Tresteg   9,80 10,00 10,10 10,10  11,00 11,50 11,75 12,25 

Kule 3kg   9,50 10,00 10,50 XXXX  XXXX XXXX XXXX XXXX 

Kule 4kg   XXXX XXXX XXXX 9,00  12,00 XXXX XXXX XXXX 

Kule 5kg   XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX 11,50 12,50 XXXX 

Kule 6kg   XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX XXXX 12,00 

Diskos  0,75kg  26,00 XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX XXXX XXXX 

Diskos  1kg  XXXX 26,00 27,00 28,00  33,00 XXXX XXXX XXXX 

Diskos  1,5kg  XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX 31,00 33,00 XXXX 

Diskos  1,75kg  XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX XXXX 32,00 

Slegge  3kg 110cm 26,00 30,00 30,00 XXXX  XXXX XXXX XXXX XXXX 

Slegge  4kg 119,5cm XXXX XXXX XXXX 30,00  30,00 XXXX XXXX XXXX 

Slegge  5kg 120cm XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX 30,00 33,00 XXXX 

Slegge  6kg 121,5cm XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX XXXX 32,00 

Spyd  500gr  27,00 29,00 30,00 XXXX  XXXX XXXX XXXX XXXX 

Spyd  600gr  XXXX XXXX XXXX 30,00  39,00 XXXX XXXX XXXX 

Spyd  700gr  XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX 39,00 42,00 XXXX  

Spyd  800gr  XXXX XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX XXXX 43,00 

 

o betyr fri påmelding 

På 1000m stafett er det en koblingsklasse 15/16 år og en 17/19 år. 

Kvalifiseringskravet må være oppnådd i den øvelsen utøveren skal delta i. 

Resultater likestilles fra innendørs og utendørs. 

 



 

Lillehammer IF sine samarbeidspartnere 
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