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Det er Fjellpulken-mila (10.000m) og Hamar Media-stevnet
som blant annet skal ha med øvelser for paraidrett. Det blir
interessant fordi vi har ikke hatt det på mange mange år.
Imidlertid skal vi ha tre store stevner i landet for våre utøvere.
Det er Lerøy-lekene for 13-14 åringer. Disse tas ut av kretsen,
men vi regner med at flere fra LIF i disse klassen blir tatt ut.
Deretter er UM for 15-19 år og hoved-NM. Etter det skal vi ha
Tyrvinglekene og der bør mange LIF-ere delta.

Det ser veldig lovende ut for LIF i serien og 3. divisjon
menn. Vi har fått flere som har tatt seg av de tekniske øvelsene
og dermed blir resultatet meget bra. Sjansene for at vi faktisk
vinner 3. divisjon for menn er meget stor, mens vi sliter virkelig
når det gjelder kvinneklassen. Løpene er ikke noe problem,
men de tekniske øvelsene er for få – dessverre. Når det gjelder
damene trenger vi 400m, 10.000m, lengde, tresteg,
kastøvelser og to hopp uten tilløp, enten høyde eller lengde. Vi
burde hatt begge lagene opp i 2. divisjon igjen. Det er der de
hører hjemme.

Nå har vi klart å finne helg for Veidekkelekene neste år.
Det blir 16.-19. juni. Vi hadde ønsket oss helgen etter, men nå
har det internasjonale friidrettsforbundet bestemt at de
nasjonale mesterskapene skal avvikles 24.-26. juni i alle land
og da får ikke Norge lov til å bruke noen annen helg. Det er jo
litt rart at ikke NFIF får selv bestemme datoen, men slik er det
ikke i år. Det ville jo være synd om vi ikke skulle finne noen helg
til stevnet vårt som vi nå har avlyst to år på rad på grunn av
pandemien.

Ellers kan vi gratulere Salem Kashafali fra Norna Salhus
for gull på 100m i OL for funksjonshemmede i Tokyo. Han satte
ny verdensrekord med 10,43. Den gamle hadde han fra
Stampesletta da han løp på 10,44. Salem liker seg på Stampa.
Det er min yndlingsbane sier han. Han løp blant annet det siste
løpet før OL på Lillehammer. Vi kan nok regne med at han
kommer
tilbake
til
Stampesletta
senere.
Salems
funksjonshemming er at han har et veldig dårlig syn og han
sliter virkelig hvis han må løpe sving. Da ble Salem den tredje
fra friidretten som sikret seg OL-gull dette året.

Lillehammer september 2021

Arild Kjæreng

Oda sesongdebuterte med en
sterk 1500 m – løp på 4,47,55
Sterke sprintløp av Johansen, Quarcoo og Kashafali
Av Arild Kjæreng
Det var tydelig at mange
fortsatt var på ferie for vi
kunne nok ønske oss noen
flere deltakere i Kynningsrudstevnet. 76 deltakere og litt
over 130 starter var bra, men
kunne vært bedre. Vi hadde
imidlertid noen av Norges
absolutt beste sprintere på
plass og de gjorde sine saker
meget bra. Jonathan Quacoo
og Mathias Hove Johansen
fikk lik tid på 100m med 10,44,
mens Salem Kashafali fulgte
deretter med 10,53.
På 200m var det Mathias som
var raskest med 20,92 og
Jonathan fikk 20,97. Øivind
Kjerpeset fulgte deretter med
21,39.
Dette
var
to
hundredeler bak årsbeste.
Oda sesongdebuterte
Av de lokale deltakerne var
det virkelig hyggelig å se at
Oda Bråten Richenberg var i
aktivitet igjen. Hun løp 1500m
på 4,47,55 og det var lovende
med tanke på UM som
kommer i september.
Kristoffer Skonnord med har
(Ppetter Johansen) var ute
etter å kvalifisere seg for NM
på 5000m. Han løp et sterkt

løp, men det manglet en del
sekunder på at han skulle
klare
kravet.
Han
fikk
15,21,18. Simen Næss Berge
ble nummer to med 15,53,94.

virkelig lovende. Det er
Mathea Storlien Sætrom,
Matilde Aurstad Berland og
Linnea Strandheim. Her har vi
tre jenter det skal bli morsomt
å følge. Med skikkelig trening
kan de bli virkelig gode.
Vi har også en fjerde 13-åring
Emilie Flugsrud, men hun
løper litt lengre distanser.
Under Kynningsrud-stevnet
ble det meget gode 5,19,78
på 1500m.

Her løper haren Petter
Johansen først og Kristoffer
Skonnord med nr. 7.
Lauritz løp alene på 1500m
Lauritz som tidligere i sommer løp på 4,19 fikk denne
gangen 4,26,23 på 1500m og
han løp alene langt foran de
andre og fikk dermed liten
hjelp. Lauritz løp i 14 år og
denne klassen fikk Benjamin
Solbrekke 4,48,08. Det var
meget bra og Benjamin burde
prøve seg på en 2000m og
der er jeg sikker på at han
kvalifiserer seg for UM.
LIF har tre 13-åringer som er

Benjamin Solbrekke løp en
god 1500m.
Blant gutta la vi merke til
Jonatan S. Magnus som løp
60m på 8.81 i 12 år. Han løp
200m på 30,61.
Resultatne finner på hjemmesiden til LIF.

Her fra jentenes 600m under Kynningsrud-stevnet. Det er Gjøviks Eline Kravdal som leder
an foran Ane Melbø fra LIF. (Foto: Charlotte Grønvold Menkerud)

NM i friidrett går i Kristiansand 10.-12. septemBer og fra Lillehammer IF er følgende kvalifiSert:
Petter Johansen, Elmer Mulleri Skalle, Mikkel
Thomassen, Oda Richenberg, Malin Furuhaug,
Therese Skyttermoen, Cathrine Trøen, Tormod
Hjortnæs Larsen.
Hvor mange som reiser til NM vet vi ikke, men
regner med at de fleste vil delta. Ania Zielinkiewicz har også muligheten til å klare kravet på
en av distansene. På 10.000m er det for øvrig
fri påmelding.

Malin og Tormod er klare for NM i Kristiansand.

Tormod Hjortnæs Larsen
ble nummer 5 på 100m
i Groruddalslekene 2021

Grasrotandelen
Nå er vi godt i gang med Grasrotandelen på
et nytt år, 2021 og etter 8H måned er beløpet
kommet opp i 27.620,05 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. 1. september. På det 2. tertialet
ble det 18.930,57 og vi har allerede passert
fjorårets totale resultat for hele året.
Lillehammer IF mottar 7% av hva den enkelte
tipper (65 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 45.000 enn 30.000. Det klager vi
slett ikke på.

Tormod Hjortnæs Larsen har etter sommerferien startet sesongen og på Jessheim løp
han på sterke 10,89 på 100m. Under
Groruddalslekene fortsatte han med 11,15 i
forsøket og 11,08 i finalen på 100m og begge
resultater var med godkjent vint.
Søndag 15. august løp han 200m på sterke
22,39 i motvind og dette gir hele 816 poeng
på statistikken. Det ga en bedring for LIF
med 350 poeng. 22,39 ga en fjerdeplass.
Jonathan Quarcoo vant med 21,02. Det var
motvind 1,1.

Vi ligger på en 5.plass
for guttene i 3.divisjon
Lillehammer IF’s herrer ligger nå på en 5.
plass i 3.divisjon med 10.827 poeng. Hvis vi
klarer å få et bra 400m resultat, et høyderesultat og to hopp uten tilløp tror jeg vi vil
kunne passere godt over 12.000 poeng og
dermed vil vi ha store muligheter til å rykke
opp igjen i 2. divisjon. Det er vel der vi bør
høre hjemme.
Når det gjelder damelaget vårt, så er de ikke
plassert blant de 20 beste så langt i
sesongen. Men vi har et håp om at vi skal
kunne forbedre oss kraftig. Vi mangler
resultat på 400m og 10.000m og 3 tekniske
øvelser, samt to tekniske øvelser blant fritt
valgte. Vi bør kunne forbedre en del av de litt
lengre distansene også.

«Fjellpulkenmila»
Baneløp på Stampesletta lørdag 25. september kl. 13.00.
Øvelsesutvalg:
Kvinner senior:
Menn senior:
Mosjonskasse:

10.000m
10.000m
10.000m

Påmeldingsfrist/startkontingent:
Påmeldingsfristen er satt til tirsdag 21. september 2021. Sendes til min idrett
eller e-post til adkg@online.no.
Startkontingenten er satt til 150 kroner pr deltaker. Og det sendes til konto
2095 54 86723. LIF-aktive har gratis startkontingent.
Startkontingenten blir fakturert klubbene eller enkeltpersoner i etterkant av
løpet.
Premiering:
Premie til de tre beste i aktivklassene:
Nr. 1
kr. 2.500,Nr. 2
kr. 1.000,Nr. 3
kr. 1.000,Vandrepremier er satt opp til vinner i hver av aktivklassene. Den må vinnes
tre ganger for at man skal få den til odel og eie. Det er deltakerpremie til alle.
3-5 premier trekkes ut i mosjonsklassen (kommer an på deltakelsen)
Dette blir det femte løpet med «Fjellpulkenmila».

Hamar Media-stevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta søndag 26. september kl. 12.00
Øvelsesutvalg:
7-9år:
10 år:
11-12:
13-14:
15-19:
Senior:
Para-idrett:

60m, lengde, kule
100m, 600m, lengde, kule
100m, 600m, lengde, kule
100m, 200m, 1500m, lengde, kule
100m, 200m, 1500m, 3000m, lengde, kule
100m, 200m, 1500m, 5000m, lengde, kule
100m, lengde, liten ball, kule

Påmeldingsfrist:
Tirsdag 21. september 2021. Påmeldingen sendes 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, Lillehammer
konto 2095 54 86723
Premiering:
Det er premier til alle for klassene 12 år og yngre.
Ellers 1/3 premiering av startende.
Hovedsponsor for stevnet er:

Utlysning av junior-NM
i 2024, frist 6. september
2024 blir et hendelsesrikt år i Bodø, som er
utpekt som Europeisk Kulturhovedstad.
Bodø Friidrettsklubb ønsker å ta del i
begivenheten ved å arrangere NM junior i
2024. Av hensyn til blant annet
hotellkapasitet og prosesser opp mot
kommunen og prosjektorganisasjonen vil
det være helt nødvendig å starte
planleggingen tidlig. På dette initiativet har
styret i NFIF besluttet å gå ut med en tidlig
utlysning av mesterskapet.

Flotte tider av LIF-ere
i årets Nittedals-leker
Lillehammer IF var representert med noen
mellomdistanseløpere under årets Nittedalsleker 21. august. Elmer Mulleri Skalle som
løper i senior ble nummer to på 800m med
tiden 1,56,20, mens Mikkel Thomassen kom
seg for første gang under 2 minutter med
1,58,97.

Vi ber om at eventuelle andre søknader om
NM junior 2024 sendes
til kjersti.smedsrud@friidrett.no og friidrett@frii
drett.no innen utgangen av 6. september
2021, slik at søknaden kan behandles i
styremøte i forbindelse med NM i Kristiansand.
Vi har forståelse for at den knappe fristen gjør
det vanskelig med en svært utfyllende søknad,
men vi ber om en beskrivelse av de viktigste
aspektene ved et eventuelt arrangement
(bane, overnattingsfasiliteter og
reise/logistikk). For ytterligere informasjon om
hva en søknad bør innholdet ta gjerne kontakt
på kjersti.smedsrud@friidrett.no.

Mikkel løp en flott 800 i Nittedal.
14 år gamle Lauritz Grønvold Menkerud ble
nummer to på 1500m med 4,23,78 og det er
nest beste tid han har løpt på på denne
distansen.

Det er pr. 15 august satt
syv nye klubbrekorder
Det er midten av august måned satt hele syv
nye klubbrekorder i klubben. Det er imponerende fordi kvaliteten på rekordene er etter hvert
blitt meget bra.
Det er satt en nye
klubbrekord for senior og det er Petter
Johansens rekord
på 5000m med tiden
14.16,66. Petter sikter også mot å ta
10000 rekorden.
Petter har forbedret
seg på følgende
distanser: 800m, 1500m, 3000m, 5000m og
10000m. Det er imponerende
Ellers har Mikkel Thomassen i gutter 18 år satt
nye rekorder på 3000 og 500m med 8,23,64 og
5000m på 14,43,48.
Ellers har Lauritz Grønvold Menkerud satt nye
rekorder på 800m m 2,05,99 i gutter 14, på
1500m med 4,19,60 og 2000m på 6,03,30.
Den siste som hr satt rekord er Henrik MelbøHammershaug på 200m med 26,45.

LIF har med fire para-øvelser
under Hamar Media-stevnet
Under Hamar Media-stevnet vil vi arrangere fire
øvelser for de som er med i Para-friidrett. Det
blir 100m, lengde, liten ball og kule og vi vil
invitere deltakere fra klubber i kretsen som
driver med idrett for funksjonshemmede. LIF
har fire-fem utøvere selv som gleder seg til å
være med på stevne på Stampesletta.

Veidekkelekene neste år
skal avvikles 16.-19. juni
På grunn av at NM neste år kommer til å
avvikles 24-26. juni må vi flytte Veidekkelekene en helg tidligere. Det er det internasjonale forbundet som har bestemt datoen
for NM, sier Kjetil Hildeskår, genralsekretær i Norges Friidrettsforbund. – Det var
imidlertid veldig fint at Veidekkelekene kan
gå helgen før. Da løser det hele seg, sier
Kjetil, som tidligere var LIF-løper.
Dette betyr at vi endelig skal kunne få
arrangere de 43. Veidekkeleker hvis ikke
pandemien slår til for fullt igjen.
Det er selvsagt ingen veldig god løsning å
arrangere stevne en helg før NM, men det
er i hvert fall bedre enn at vi skulle arrangert
Veidekkelekene samme helg som NM. Det
ville ganske sikkert betydd dårligere
deltakelse for begge parter.
Nå må vi se på øvelsesutvalget igjen og
kanskje gjøre om noe. Vi får se.

Vi har nå passert fjorårets
resultat i Grasrotandelen
Grasrotandelen har for Lillehammer IF nå
etter hvert blitt bra lukrativt. Nå er det 65
som gir sin andel til Lillehammer IF og pr.
utgangen av august har vi passert 26.500
som var resultatet for i fjor.
Det betyr at vi har fire måneder med
inntekter og i fjor fikk vi 13.334 kroner av 60
personer. I år er det 65 personer som gir sin
del til LIF og det betyr at vi nok vil nå ca.
40.000 kroner. Det er blitt meget god inntekt
for Lillehammer IF.
Det blir en spennende høst for oss.

Fine LIF-plasseringer
i årets Totenvika-løp

Lillehammer IF gjorde sine
saker meget bra under
årets
Totenvikaløp.
I
klassen for menn løp Petter
Johansen meget sterkt og
fikk tiden 29,23 på 10 km.
Kristoffer Skonnord fulgte
fint opp annenplass, men
han var over tre minutter
bak Petter. Petter er virkelig
i god form og vi er spente
på om han klarer å slette
klubbrekorden på 10.000m.
Det har vi virkelig tro på. På
bildet ser vi Petter i midten
og Kristoffer Skonnord til
venstre.
I kvinneklassen løp Frida
Byfuglien på 38,54 og det

holdt til en flott tredjeplass
på distansen. Silje Eklund
vant løpet for damer med
tiden 36,44, mens Jessica
Gunnarsson ble nummer to
med 37,13.Marte Kjøren fra
Lillehammer IF ble nummer
7 i kvinneklassen med
42,42.
Her løper Marte Kjøren inn
til en flott 7. plass (bildet til
høyre.
Tider
på
LIFere
var;
Aleksander
Myklebust
36,09, Frode Nybakken
36,13, Lars Philip Olaussen
37,30, Erling Moe 38,45,
Espen Hjerpåsen 39,20.

Ellers løp Arek Zielinkievitz
på 40,19 og Reinhard Kuhs
42,48,

Som man ser var det mange
LIF-ere som deltok og vi får
håpe mange vil

Starte i Fjellpulken mila
som går 25. september kl.
13.00.

. Her ser vi Frida Byfuglien på tredjeplass (til høyre) i dameklassen. Hun vant sin klasse 18/19 år.

Helene Rønningen måtte
trekke seg fra GD-stevnet

Det var nesten så mørket
tok slutten på GD-stevnet

Helene Rønningen som er av våre aller beste
sprintere var påmeldt på GD-stevnet, men
måtte dessverre trekke seg fordi hun sliter
med en skade i hamstringen. Hun ble skadet
sist hun løp på Lillehammer – hamstringskade, men nå var det den andre
hamstringen som var problemet.

Hadde det ikke vært så fint vær den siste
helgen av august, da vi avviklet GD-stevnet,
ville det vært krise for de siste øvelsene. Det
var også to spennende 200 metere, der
Jonathan Quarcoo og Elisabeth Slettum vant
for damer og herrer.

Det er snart NM, så vi forstår absolutt at hun
trakk seg, slik at hun kan bli skadefri til hun skl
kjempe om NM-gullet på 100m. Vi er ganske
sikker på at Helene kommer tilbake til
Stampesletta ved en senere anledning.
Det var ellers noen andre avmeldinger på
grunn av Corona-epidemien hadde økt rundt
omkring. Heldigvis har det gått meget bra i
Lillehammer.

Det er virkelig synd at ikke kommunen har
muligheter til å ordne lys på stadion. Da
kunne vi drevet lenger ut over høsten.Det
burde være enkelt å få satt på noen
lyskastere som lyser ned på stadion fra
fotballbanen. Det ville vært nok tror vi. Når
det ordnes nye fotballbaner på Stampesletta
er det tydelig alltid lys med. Det burde det
være for friidretten også. Det ville hjulpet oss
virkelig mye. Dette er nok noe styret må ta
opp med kommunen og virkelig presse på.

2 nye årsbeste oppnådd
i GD-stevnet av Quarcoo
135 var påmeldt i 250 starter fra 20 klubber
Av Arild Kjæreng
Flere av de beste sprinterne i Norge var med på GDstevnet siste dagen i august
og det ble oppnådd mange
sterke prestasjoner.Orions
gode sprinter Jonathan
Quarcoo løp på årsbeste
både på 100 og 200m. Han
fikk 10,35 på 100m og 20,87
på den dobbelte distansen.
Han slo Mathias Hove
Johansen
på
begge
distansene og det gjorde
han ikke tidligere i sommer.
Ellers lar vi oss imponere
av
Tormod
Hjortnæs
Larsen som holder det
gående og i GD-stevnet ble
det
11,05
og
22,19.
Sistnevnte
resultat
er
årsbeste.
Det var strålende forhold på
Stampesletta med godt og
varmt vær helt til sola gikk
ned. Vinden var også bra for
de fleste sprintheatene.
Igjen
imponerte
Lauritz
Grønvold Menkerud med å
løpe 800m på 2,06,71. Det er
under et sekund bak persen
og denne gang løp Lauritz
helt alene i teten. Det var
ingen som kunne være med
han på det kjøret han satte
opp.
Oda Bråten Richenberg løp
en brukbar 800m på 2,24,03.

Det er årsbeste for Oda. Nå
er hun på vei tilbake etter et
langt avbrekk
Ellers er det imponerende hva
trenerne fra den minste
gruppa har fått til og også
både jenter og gutter i alderen
10-14 år er imponerende stor.
I gutter 9 år har vi med 13-14
gutter og det er virkelig bra. I
jenter 13-15 år har vi også
flere gode talenter som bør
kunne utvikle seg meget

bra. Men de må være ivrige i
treningsarbeidet. Vi vil tro at
det er mange talenter som LIF
skal få glede av i tiden
framover.
I og med at det blåste nordfra
løp vi øvelsene på sprint på
bortre langside. På bildet over
ser vi starter Morten Trøen i
ferd med å starte noen av de
yngste jentene.
Det var 29. gangen vi
arrangerte årets GD-stevne.

Lillehammer IF sine
samarbeidspartnere

Hovedsponsor for Lillehammer IF
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