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September ble NM-måneden
På grunn av pandemien har mange av de viktigste
stevnene blitt flyttet til september og det er derfor i år blitt NMmåneden. Det har heldigvis ikke ødelagt for oss vesentlig,
men vi har måttet gjøre endringer som vi håper vi slipper neste
år. Da kan vi få Fjellpulkenmila over i begynnelsen av oktober
og GD-stevnet/Hamar Media-stevnet kan vi få på den nest
siste helgen i september igjen.
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Lillehammer IF og Lillehammer Kvinnefotballklubb
fikk en hjertestarter fra Ida Eides minnefond. Dette er en
kjempe-fin gave og som vil gjøre oss alle tryggere når det er
trening eller arrangementer på Stampa. Hjertestarteren vil bli
plassert et sted hvor det er mulig å få
tak i den raskt. Noen har allerede fått
prøvd den allerede på et kurs som man
hadde da hjertestarteren ble overrakt.
Det dessverre for ofte at noen får hjertesvikt under trening eller konkurranser. Da
er det godt å hjertestarteren på plass selv
om det ikke er langt til sykehuset fra Stampesletta. La oss
håpe at vi aldri må ta den i bruk, men den blir god å ha hvis
noe skjer.

Da er utesesongen på Stampesletta over og vi må si
oss godt fornøyd med at vi fikk gjennomført så mange stevner
som vi fikk. Veidekkelekene fikk vi heller ikke i 2021 avviklet,
men vi har stor tro på at neste år kan vi igjen invitere til
Veidekkelekene og de blir altså avviklet 16.-19. juni 2022. LIF
har stevneprogrammet ute til sommeren allerede klart. Selv
om om det ser bra ut kan neste år bli et problem fordi 17. mai
er på en tirsdag og Lillehammer-sprinten må gå i pinsen.

Ellers må vi gratulere Moelven IL med Håvard Bentdal
Ingvaldsen. Han har virkelig imponert denne sesongen og så
avslutter han med NM-gull og fantastiske 45,94. Her har
Moelven og Norge et kjempeflott talent som i en alder av 18 år
er nesten på høyde med Karsten Warholm. Hyggelig er det at
Håvard har deltatt på svært mange av stevnene på Stampesletta denne sesongen også.
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LIF kan få med 11
utøvere i neste års
ungdomsmesterskap

Grasrotandelen
Nå er vi godt i gang med Grasrotandelen på
et nytt år, 2021 og etter 8 måned er beløpet
kommet opp i 31.111,88 og det er meget bra
for dette året. Vi har stor tro på at vi skal nå
over 40.000 kroner i 2021 og da er det godt å
komme i gang med et fint beløp pr. 1.
september. På det 3. tertialet som vi har
startet på nå er pr. 1. oktober er kommet opp
i vel 3.491,83 kroner.

Neste års UM utendørs går i Tromsø og Lillehammer
IF kan få med 11 utøvere til dette mesterskapet. Det
blir selvsagt en dyr affære for klubben, men det er
nettopp dette vi jobber for at de aktive skal klare å
kvalifisere seg for mesterskap og da er klubbens plikt
å legge til rette for at de får delta der de er kvalifisert.
Hvis ikke det blir endringer i klasser for UM, men at de
vi har nå blir slik i 2022 også kan altså hele 11 klare å
kvalifisere seg for deltakelse.

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 40.000 enn 30.000.

LIF har fått innbydelse
til Holmenkollstafetten
Lillehammer IF har fått innbydelse til neste års
Holmenkollstafett. Der løper damelaget vårt i
eliteklassen, mens herrene rykket ned fra
eliten sist stafetten ble avviklet. Etter resultatene fra i sommer burde vi ikke ha problemer
med å rykke opp igjen i eliten for herrene.
Damelaget vårt vil nok slite litt, men hvis man
gjør en god innsats fra nå bør vi kunne stable
på beina et bra lag som skal kunne holde seg i
eliten. Det er 80. gangen vi stiller herrelag i
denne stafetten, mens damene deltar for 33.
gang. Det er med andre to rutinerte lag som
stiller for Lillehammer IF.

Oda Bråten Richenberg
De vi tror kan klare å kvalifisere seg slik det ser ut nå
er Mikkel Thomassen i G18/19, Truls Horten i G17,
Elise Karlsen, June Hauan, Inger Marie Antonsen,
Oda Bråten Richenberg, Selma Holm-Lombnæs, alle
fem i J16, Henrik Melbø-Hammershaug, Lauritz
Grønvold Menkerud, Benjamin Solbrekke alle i G15 og
Maria Victoria Gran-Vollum J15.
Det kan selvsagt komme noen flere også, men slik det
ser ut nå er disse mest aktuelle.

Malin Furuhaug tok bronse
i årets Ungdomsmesterskap
Mikkel Thomassen nummer fire på 3000m med ny pers.
Av Arild Kjæreng
Lillehammer IF sikret seg en
medalje i årets ungdomsmesterskap, da Malin Furuhaug løp inn til 3. plass på
200m i klasse J18/19 år. Hun
gjorde sine saker meget bra.
Først sikret hun seg 6. plass
på 100m etter at hun i finalen
løp på 12,36 som er ny pers
for Malin. På 200m ble det
25,89 og det er litt bak persen
hennes. I forsøket fikk hun
25,77. Med 12,36 nærmer
hun seg toppen av LIFstatistikken
på
denne
distansen. Hun har bare fem
utøvere foran seg og den
nærmeste nå er Nina Harvei
Olsen som har 12,32. Ellers
er Trine Rugsveen, Hanne
Ringnes, Ingrid Lund og
Asborg Aanstad foran henne
på statistikken.
Mikkel
Thomassen
som
deltok på 3000m ble nummer
fire på distansen med ny pers
8,23,27. Mikkel var også
påmeldt på 2000m hinder og
800m, men stilte ikke til start.
Mikkel har hatt en meget bra
sesong så langt og det er blitt
en rekke nye personlige
rekorder fra 800m og til og
med 5000m.

Her løper Malin Furuhaug i svingen på 200m, der hun sikret
seg bronsemedalje. Malin ligger først av disse tre.

Lillehammer IF hadde med en
15 åring på 800m. Det var
Selma Holm-Lombnæs. Hun
løp på årsbeste med tiden
2,31,76. Med litt mere
baneløp vil hun avgjort løpe

under 2,30,00.
Neste år går UM i Tromsø og
vi bør ha en stor tropp dit, selv
om det selvsagt blir en dyr
affære for Lillehammer IF.

Ingen tvil om at Stampa
er en sterk sprint-bane
Statistikken til Norges Friidrettsforbund viser
med all tydlighet at Stampesletta holder ryktet
som en meget sterk sprintbane. For damene er
det blant de 30 beste hele 12 som har løpt
årsbeste på Stampesletta. På 200m er det enda
bedre. Der er det 16 som er blant de 30 beste.
Blant mennene er det også mange som har sitt
årsbeste fra 30 beste. På 100 er det 7 menn
som er blant de 30 beste, mens det på 200m er
hele 15 som har årsbeste på Stampesletta.

Nå tilbys det kurs
for valgkomitéer
Av Helen Skansen • 10. aug 2021
Valgkomitéen
er
avgjørende
for
finne
entusiastiske og dyktige kandidater til tillitsverv
for å sikre en velfungerende organisasjon.
En valgkomité har som oppgave å plukke ut personer
i en organisasjon til å sitte i organisasjonens verv og
innstille dem på valg. Det er viktig at valgkomitéen er
uavhengig av organisasjonens ledelse. Det er
årsmøtet, og ikke styret, som er oppdragsgiver.
Valgkomitéens arbeidsmetoder og valg av kandidater
vil ha betydning for hvordan organisasjonen og
idretten utvikler seg. Arbeidet må starte tidlig, da
oppgavene er mange og må være ferdig i god tid før
årsmøtet.
Vi tilbyr nå gratis kurs/webinar for valgkomitéer,
gjerne sammen med idrettslagets styre.
Kurset/webinaret gir valgkomitéen og eventuelt styret
innsikt og bevisstgjøring i valgkomitéens rolle og tilbyr
verktøy/maler for systematisering og gjennomføring
av arbeidet.
Se vår kurskalender for datoer og påmelding.

Jonathan Quarcoo har begge sine årsbeste på
Stampesletta.

Kursinnhold:
- Grunnleggende om medlemsorganisasjonen
- Forutsetninger for å gjøre et godt arbeid i komitéen
- Hvem er valgbare?
- Kjønnsbalanse - krav til sammensetning av
idrettslagets organer
- Mangfold - speiling av medlemsmassen
- Hvilken kompetanse trenger vi?
- Finne de riktige kandidatene
- Hvordan bearbeider vi de riktige kandidatene?
Kursvarighet: 2 timer
Gjennomføring: Via Microsoft Teams.
Dersom du ønsker kurs spesifikt for din klubbs
valgkomité og styre, ta direkte kontakt med oss på
mail; palerik.heimstad@idrettsforbundet.no

Ca. 18.000 til Lillehammer IF
etter Birkebeiner-jobbingen
Lillehammer IF får ca. 18.000
kroner for jobbingen med
Birkebeinerrittet og løpet som
ble avviklet nå i høst. Endelig
kom de i gang igjen og dermed
ble det inntekter på både den
ene og den andre foreningen i
Lillehammer og omegn.

Erik Skjellerud som fungerer
som leder for Lillehammer IF’s
matstasjonspersonell, var stort
sett veldig bra fornøyd med
frammøtet fra Lillehammers
hjelpere. Totalt jobbet LIF sitt
personell i 204,5 time og det må
vi være fornøyd med.

Da får vi håpe at Birken kan få
bestå i tiden som kommer og at
det kan bli flere deltakere og
dermed mer penger til klubbene.
Imidlertid må LIF tenke seg om
de kan være med på løpet og
rittet. De går midt i sesongen vår
og det er vanskelig å skaffe folk.

Her er Ingvild Bjørkøy i aksjon som merkeutdeler til løperne. Hun har hjulpet oss i mange år.

NRK har sikret seg
nasjonale rettigheter
for friidrett til 2028
NRK vil vise mer friidrett enn noen gang og
har sikret seg rettighetene til nasjonale
friidrettsstevner til 2028.
Norges Friidrettsforbund og NRK har signert
en avtale som løper ut 2026 med opsjon på
ytterligere to år for nasjonale friidrettsstevner.
Dette omfatter konkurranser på bane og i hall,
samt terrengløp, gateløp, motbakke- og
ultraløp.

- Dette er gode nyheter for alle som liker friidrett og
betyr at et stort publikum kan følge oss i årene som
kommer også. Vi skal gi alt for å levere stolte
øyeblikk på TV, sier Jakob Ingebrigtsen og Karsten
Warholm.
Som en del av avtalen vil NRK vise NM utendørs
og innendørs, og andre nasjonale konkurranser.
NRKs rettighetspakke i friidrett omfatter dermed
Wanda Diamond League, VM og EM i tillegg til de
nasjonale konkurransene.

Lokale lag fikk
hjertestartere
Tirsdag 1. september mottok Lillehammer Lawn
Tennisklubb, Vestringen IL og Lillehammer
Idrettsforening/Lillehammer Kvinnefotballklubb
hver sin hjertestarter fra Ida Eides Minnefond.
Minnefondet ble etablert i 2018 etter at skiløper Ida Eide
døde av hjertestans under et mosjonsløp.
– Hjertestans kan også inntreffe på den lokale
idrettsarenaen i Lillehammer-regionen. I fjor fikk over 4200
personer her i landet hjertestans utenfor sykehus. I snitt
rammes ca. 10 hver dag utenfor sykehus, men bare 1-2
overlever. Selv om Norge har akuttmedisinsk beredskap i
verdensklasse utgjør livreddende innsats eller bruk av
hjertestarter fra de som tilfeldigvis befinner seg i nærheten
ofte forskjellen på liv og død, sier Nils Ingar Aadne i Ida Eides
Minnefond i en pressemelding.
Hvert år deler fondet ut hjertestartere - og i denne
omgangen var det 106 klubber som søkte om 40
hjertestartere. Tre av dem havnet i Lillehammer og Gausdal.
Lillehammer
Idrettsforening
og
Lillehammer
Kvinnefotballklubb fikk én hjertestarter på deling som skal
plasseres på Stampesletta.
I en pressemelding uttrykker klubbene glede over
tildelingen, men sier samtidig «dette er kanskje den eneste
gaven vi mottar som vi håper vi aldri blir nødt til å bruke».

- Norsk friidrett står knallsterkt i dag, og vi er svært
fornøyd med å ha sikret de norske rettighetene i
mange år framover. Vi gleder oss til å få vist frem
både våre beste kvinner og menn, og våre nye
talenter, sier sportsredaktør i NRK Egil Sundvor.
NRK vil vise minst fem nasjonale friidrettsstevner
årlig på TV i tillegg til den nordiske
innendørskampen.

- Vi er glade for at NRK forsterker sin
friidrettssatsning. Idretten blir fortsatt tilgjengelig for
alle, og avtalen vil øke interessen for norsk friidrett.
NRK har som rettighetshaver vist stort
engasjement, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor
i Norges Friidrettsforbund.
Seertallene for friidrett på NRK har vært formidable
de siste årene med 1,5 millioner seere på det
meste under forrige VM, og NM har også hatt
solide seertall. Friidrett hadde også flest seere på
norsk TV under OL i Tokyo denne sommeren.
I tillegg viser publikumsundersøkelser fra Sponsor
Insight at Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen
er blant Norges mest populære idrettsutøvere.

Her tester Elisabeth Bredesen hjertestarteren.
Under overrekkelsen fikk også noen nøkkelpersoner i klubbene kurs i bruk av
hjertestarter samt i hjerte- lungeredning. Det opplyses at starteren vil være
tilgjengelig utendørs ved klubbenes anlegg hele året.

Fin sjetteplass til Petter Johansen
på 10.000 meter under hoved-NM
Mikkel Thomassen satte ny pers. på 1500m: 3,57,23
småskade i foten og dermed
ble det ikke videre løp denne
gangen.

Av Arild Kjæreng
Det ble ingen medaljer på LIF
i årets hoved-NM som ble
avviklet i Kristiansand i midten
av september, men Petter
Johansen løp en sterk
10.000m der han ble nummer
seks, men klarte dessverre
ikke målet sitt å sette ny
klubbrekord.
Tiden
ble
29,56,95. Kanskje skulle ikke
Petter fulgt med teten i det
harde tempoet som ble satt
opp, men vi må jo gi honnør til
Petter. Han gjorde et meget
tappert forsøk, men det lyktes
dessverre ikke denne gangen.
Men
det
kommer
nye
muligheter, så vi har stor tro
på at Petter vil klare
klubbrekorden
til
Bjørn
Danielsberg ganske snart.

Tormod Hjortnæs Larsen løp
på 11,06 i både forsøk og
semifinale og det holdt
dessverre ikke til finaleplass
på distansen. Det gjorde det
ikke på 200m heller, der han
fikk 22,51 i forsøket og 22,38 i
semifalen, men vi er litt
imponert over Tormod som
har fått trent lite denne
sesongen og har 10,89 og
22,19 på 100 og 200m.

Mikkel Thomassen med ny
pers på 1500 under NM.

Mikkel Thomassen deltok på
både 1500 og 800 m og satte
ny pers på 1500m med
3,57,23, men kom dessverre
ikke til finalen.
Heller ikke Elmer Mulleri
Skalle klarte det og det
skyldes et fall i løpet og
dermed kom han inn på
4,17,62. Også for Elmer
kommer det nye sjanser.
Mikkel løp 800m på 2,02,03
og kom ikke til finalen på det.
Petter Johansen gjorde et sterkt
forsøk på å sette ny klubbrekord
på 10.000m under NM i
Kristiansand.

Sprinterne våre, Malin løp inn
til 12,38 i forsøket på 100m og
kom seg videre til semifinalen,
men hun sliter med en

Tormod Hjortnæs Larsen
løp seg til semifinaleplass,
men da var det slutt for LIFeren. Stek innsats.

Innlandet ble nummer seks i Lerøylekene
Bronse til Henrik Melbø-Hammershaug
Bare 3 LIF-ere var med på dette flotte arrangementet
Innlandet Friidrettskrets ble
nummer seks sammenlagt i
årets Lerøyleker som ble
avviklet på Rjukan. Akershus
ble vinnere med 395 poeng.
Deretter kom Østfold med
332 poeng, Oslo hadde 322,
Buskerud 307, Vestfold 302
og Innlandet 268, mens Telemark ble sist med 180
poeng.
Lillehammer IF hadde med
tre utøvere, Henrik MelbøHammershaug i gutter 14, og
Matilde Aursand Berland og
Linnéa Strandheim i jenter
13.

Henrik var en meget flittig
deltaker i sin klasse. Her er
resultatene hans: Det ble en
bronsemedalje på Henrik
Melbø-Hammershaug i
tresteg, der han hoppet seg

til ny pers på 10,66,60m på
8,05, 600m på 1,37,94 og
200m på 26,34.
Matilde og Linnéa deltok i
flerte øvelser de også og
Matilde overrasket stort med
en 6. plass i slegge med
20,35. Hun var bare to meter
bak klubbrekorden i denne
klassen. Matilde løp også

60m på 9,05, 200m på 30,67
og lengde på 3,67.
Linnéa løp 60m på 9,33,
200m på 30,57, lengde på
3,68 og tresteg på 7,27.
Det er synd at det ikke er
flere fra LIF som er med på
dette stevnet. Her får de fin
konkurranse.

Neste år:

Fem fra LIF er klare for junior-NM
Og til nå er seks klare for hoved-NM
Med tanke for hoved-NM og junior-NM neste år,
så er det mange som har kvalifisert seg
allerede. Til hoved-NM er følgende seks
utøvere klare til å delta i:
Tormod Hjortnæs Larsen,Therese Skyttermoen og Malin Furuhaug på sprint, Elmer
Mulleri Skalle, Mikkel Thomassen, Lauritz
Grønvold Menkerud og Oda Bråten Richenberg.

Cathrine Trøen bør klare kravene til både
junior- og senior-NM hvis hun skjøtter
treningen. Det samme bør Frida Byfuglien gjøre
på de litt lengre distansene. Ania Zielinkiewicz
bør klare hoved-NM kravet. Hva så med Fredrik
Riste Kristiansen. Han bør klart klare kravet til
junior-NM og kanskje også til hoved-NM.

Til junior-NM, hvis klassene blir uendret, er
både Malin Furuhaug og Therese Skyttermoen
klare på sprinten. I tillegg er Oda, Mikkel og
Lauritz klare i yngste juniorklasse.

Fredrik Riste Kristiansen har vært skadet
lenge, men er i trening igjen.

Lauritz er klar for junior-NM neste år.

Junior-NM neste år skal avvikles av Tyrving og
Asker, mens hoved-NM er det Stjørdalsalliansen som skal ta seg av.

Malin uheldig i NM
noen tok piggskoene
Malin Furuhaug var svært uheldig under NM i
Kristiansand. Etter at hun hadde løpt forsøk på
100m (12,38) så hun fram til å løpe semifinale
og siktet mot ny på personlig rekord. Etter at
hun hadde vært på toalettet før semifinalen
kom hun ut igjen og da var det noen som hadde
tatt piggskoene hennes og hun fikk dermed ikke
løpt semifinalen. I løpet av dagen fikk hun
skoene sine igjen, men da var det for sent og
siden hun ikke stilte til start i semifinalen fikk
hun ikke løpe 200m dagen etter.
Dette er reglene, men etter det som hadde
skjedd med Malin, så burde hun fått løpe 200m.
Det er lov gå ut over reglene når noe slikt er
hent. Dessverre er det stevneledere som er
mer opp tatt av reglene enn å la den aktive bli
tilgodesett når man er ute for en slik hendelse.

Meget sterk 1500 m
av Lauritz G Menkerud
i årets Tyrvingleker
Lauritz Grønvold Menkerud løp en strålende
1500m under årets Tyrvingleker. 14-åringen
løp inn til annenplass med tiden 4,13,84 og det
seks sekunder bedre enn hans egen
klubbrekord på distansen. Lauritz er for lengst
kvalifisert for neste års UM og det skal bli
morsomt å se om han klarer å løpe seg inn til
en medalje på 800m eller 2000m som han er
kvalifisert for.
Elise Haug Karlsen (15) løp inn til årsbeste på
200m under Tyrvinglekene med 29,59. Også
June Hauan løp inn til årsbeste på 200m med
30,32.

UM neste år flyttes
sørover fra Tromsø
UM som skulle avvikles i Tromsø neste år må
flyttes sørover. Det viser seg at rehabiliteringen av banen ikke vil være ferdig tidsnok til at
det kan arrangeres stevne der. Årets arrangør
av UM i Trondheim har sagt seg villig til å arrangere UM neste år, men NFIF vil samtidig gi
andre klubber mulighet og sier at lagene kan
søke om UM innen 5. oktober.
Vi kan vel kanskje regne med at mesterskapet
vil bli avviklet i Trondheim neste år. Det vil
være atskillig rimeligere for oss.
Så får vi se om det blir endringer i opplegget
for UM neste år. Det er mye som tyder på det
også.

Her er Lauritz på 2. plass på seierspallen
etter sitt meget sterke løp på 1500m.

Ania og Petter tok sitt tredje napp
i vandrepokalene i Fjellpulkenmila
Petter Johansen og Ania
Zielinkiewicz vant hver sin
klasse i årets Fjellpulkenmila
som ble avvikle lørdag 25.
september på Stampesletta.
Petter gikk raskt i ledelsen
blant guttene og han var ute
etter Bjørn Danielsbergs
klubbrekord på 10000 meter
og satset hardt fra start, men
dessverre ble farten ikke stor
nok på slutten av distansen
og han løp inn til 30,16,38.
Hvis han hadde fått hjelp med
å dra tror vi Petter fort kunne
løpt ned mot klubbrekorden
som er 29,23,2.
På andreplass i herreklassen
var det Kristoffer Skonnord
som kom og han fikk 32,22,34
og det er ny personlig rekord
for Kristoffer. På 3.plass kom
Simen Næss Berge som også
satte pers med32,37,17.
På 4. plass kom Terje Guldbrandsen med 35,57,16. .
Kjell Vegard Opheim ble
nummer 5 med 36,00,34. Geir
Holm Jakobsen ble nummer
seks med tiden 37,31,51.
Ania som vant dameklassen
løp inn til 40,32,92 og det var
igjen tid hun var fornøyd med.
Men med mer trening utover
vil hun ganske sikkert bare bli
bedre og bedre.
Frida Byfuglien ble nummer 2
i dameklassen med 40,55,51
og Liv Tone Heramb fra Risberget ble nummer tre med
45,34,74.

Årets vinnere av Fjellpulkenmila. Både Petter Johansen og Ania
Zielinkiewicz tok sitt tredje napp i vandrepremien og de får den
da til odel og eie.

Som man ser så var det bare
9 løpere som deltok og det
kan bety at vi må gjøre
endringer
neste
år.
Deltakerne synes det er for
sent på året for å arrangere
dette milløpet

Det spekuleres i om vi
kanskje bør legge det inn i et
tirsdagsstevne ca en måned
før hoved-NM. Da vil Strandtorgetstevnet være aktuelt å
benytte som løpsdag.

Håvard Ingvaldsen og Elisabeth Slettum
løp meget sterke 300metere på Stampa
Hamar Media-stevnet markerte slutten på årets sesong
Av Arild Kjæreng
Hamar Media-stevnet ble et
meget positivt stevne med
mange flotte prestasjoner.
Moelvens nye stjerneskudd,
Håvard Bentdal Ingvaldsen
løp en strålende 300m og
viser at 400m under NM ikke
var noe blaff. Han fikk 32,94
og i år er det bare Karsten
Warholm som har løpt
raskere. Elisabeth Slettum
løp også en meget sterk
300m der hun satte ny pers
med 37,37. Det er best i
landet så langt.
Maren Bakke Amundsen
satte ny pers på 100m med
sterke 11,76 og Sigrid
Kongssund Amlie perset på
300m med 39,64.
Blant LIF-erne løp Cathrine
Trøen 100m på 13,25 og det
viser at hun har et meget bra
potensiale når hun får trent
jevnt og godt.
14 år gamle Lauritz Grønvold
Menkerus løp en sterk 400m
med 56,82. Det er 7.plass i
klassen i Norge. Henrik
Melbø-Hammershaug
løp
også samme distansen og løp
inn til 58,05 og er blant de 10
beste han også. Det er sterkt.
Ellers har vi en stor gjeng med
13-16åringer blant jentene
som er sprintere. Her er det
mange talenter som det skal
bli herlig å følge videre.

Her løper Selma Holm-Lombnæs inn til 28,16 på 200m, mens
Elise Haug Kralsen får 28,71

I og med at Fjellpulkenmila
gikk dagen før ble det lite med
langdistanseløpere på Hamar
Media-stevnet.
Paradeltakere
For første gang hadde vi med
para-deltakere. Det var to
aktive Camilla Pettersen og
Linda Kvarberg. De var med
på 100m, stille lengde, kule
og liten ball. Neste år må vi
være flinkere til å markedsføre denne klassen, slik at vi
kan få med flere. De var et
friskt innslag i stevnet.
Camilla og
medaljer.

Linda

med

Her er Emilie Svilosen Kvelstad i farta i lengde.

Ola Wilhelm Vold i aksjon i kule i gutter 12 år.

Ingen endringer på UM
den neste sesongen heller
Det blir ingen endringer i opplegget for deltakere
i UM neste år. Det har gått rykter om at det
skulle bli fri påmelding, men det stemmer ikke.
Det kan bli noen endringer på kvalifiseringskrav,
sier man i forbundet. Forslaget som var lagt fram
ble ikke godkjent og dermed må man gjøre
endringer på forslaget før det legges fram igjen.
Vi synes det vil være synd om man dropper fri
påmelding. Vi tror at nettopp det vil gjøre stevnet
mer omfattende og artigere. Flere lag kan
dermed stille med flere deltakere som vil være
svært så positivt

Få funksjonærer møtte
opp på avslutningen
etter sesongen 2021
Det møtte dessverre alt for få på funksjonærmøtet
for de som ikke har barn i klubben. Vi får håpe det
blir flere på foreldremøtet som skal holdes litt
senere dette året. Leder, Charlotte Grønvold
Menkerud og arrangementsleder Arild Kjæreng
hadde innkalt til møte. Der ble det orientert om hva
klubben driver med og det ble orientert om hvordan
årets sommersesong hadde gått.
De som var til stede syntes dette var et fint tiltak og
man håper at dette kan gjøres igjen senere. Det skal
jo innkalles til møte med foreldrene til våre unge
aktive.
Det ble blant orientert om at man nå skal gjøre om
speaker-/tidtakerboden, slik at det er mer levelig til
sommeren. Videre ble orientert at det blir arbeidet
med neste sesongs stevnetilbud på Stampesletta.
I tillegg til stevnene vi avviklet i år vil Veidekkelekene bli arrangert igjen. Veidekkelekene skal avvikles
16.-19. juni. Det blir litt endringer på stevnedatoer,
siden 17. mai går på en tirsdag og sprintstevnet vil
måtte arrangeres i pinsen.

Sprintgruppa til Svein
er på 16 jenter/gutter
Vår dyktige sprinttrener, Svein Johnsen, som
har vært trener for Lillehammer IF i over en
mannsalder, fortsetter sitt store virke for
klubben. Nå har han 16 jenter/gutter i sin
gruppe og de er fra 13 til senior. Svein har vært
vant til å trene store grupper. På 90-tallet
hadde han jenter/gutter opp mot 25 i tallet.
Gruppe hans nå består av:
Cathrine Trøen, Malin Furuhaug, Therese
Skyttermoen, June Hauan, Inger Marie
Antonsen, Elise Haug Karlsen, Linnéa
Strandheim, Matilde Aursand Berland, Mari
Skøyen Stiansen, Arielle Beyer Broch, Selma
Holm-Lombnes, Jonatan Sylvester Magnus,
Maria Gran-Vollum, Kesia Mellison og Ragnar
Røkkvi Kristjansson. Det kan bli en til.

Nå kan klubbene
søke kastmidler
Alle klubbene i Innlandet kan søke om
midler til kastfremmende tiltak.
Søknadsfrist 1. november.
Innlandet friidrettskrets har i 2021 fått
30.000 kroner fra Astrid og Henry Fossums
minnefond. Midlene skal fordeles på
klubbene etter søknad. Siden dette er
penger opptjent i 2020 gjelder dette alle
klubber
som
tilhører
Innlandet
friidrettskrets. Pengene skal brukes
til premier og andre arrangementsutgifter
for kastøvelser.
Søknadsfrist er 1. november. Pengene vil
bli utbetalt før nyttår slik vi får det med på
årets regnskap
Søknad sendes Innlandet friidrettskrets ved
styremedlem
Brynulf
Larsen
på
epost nlifriidrett@hotmail.com

Da har vi avsluttet serien for
i år og vi vinner trolig 3. div.
Det er store muligheter for at vårt herrelag vil vinne 3. divisjon
etter at vi har fått fylt opp alle øvelsene vi kan fylle opp. Øvelsene
er delt inn i 2 bolker. Det er en bolk med obligatoriske øvelser og
en bolk med fritt valgte øvelser:
Obligatoriske øvelser:
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
10000m
Lengde
Tresteg
Høyde
Kule
Diskos
3000m
3000m
3000m
1500m
5000m
1500m
Høyde u.t.
Lengde u.t.
Totalt:

Tormod Hjortnæs Larsen
Tormod Hjortnæs Larsen
Lauritz Grønvold Menkerud
Elmer Mulleri Skalle
Elmer Mulleri Skalle
Petter Johansen
Petter Johansen
Henrik Melbø-Hammershaug
Henrik Melbø-Hammershaug
Hallgeir Høgåsen
Thomas Kjæreng
Thomas Kjæreng
Elmer Mulleri Skalle
Petter Johansen
Mikkel Thomassen
Petter Johansen
Mikkel Thomassen
Mikkel Thomassen
Hallgeir Høgåsen
Michael Rosenvinge

10,89
22,19
56,82
1,52,96
3,49,80
14,16,66
29,31,54
5,01
10,66
1,70
10,20
25,32
8,11,86
8,12,33
8,23,37
3,55,62
14,43,48
3,57,23
1,53
3,03

870
838
504
841
866
876
899
374
408
560
464
361
897
895
844
804
810
788
705
688

TINEstafetten
For å gjøre det enda enklere for
flere å arrangere TINEstafetten
har vi i år bestemt oss for å ha en
TINEstafett-uke. Det betyr at dere
kan arrangere TINEstafetten den
dagen det passer best for dere i
uke 19 - 10.-14. mai.
Velkommen til verdens største
stafett!

Resultater fra
Fjellpulkenmila
og Hamar Media
Da ligger resultatene fra Fjellpulkenmila og Hamar Mediastevnet på hjemmesiden til
Lillehammer IF. Hjemmesiden
er www.lillehammerif.no.

14.292

Neste år blir det 25 øvelser og det betyr flere tekniske øvelser
og det vil bli en liten utfordring. Vi må forberede oss på det til
neste sommer fordi vi bør ligge i 2.divisjon med begge lagene.

Hinderløp på Stampa
Det er noen aktive som ønsker
å forsøke seg på hinderløp på
Stampesletta. Det er imidlertid
ikke mulig før vi får tak i ben til
vanngravhinderet. Det er blitt
borte og kommunen må få
laget/kjøpt nye støtter til
hinderet.
Det hadde vært morsomt å
kunne invitere til hinderløp
også på Stampesletta i løpet
av sesongen. Kanskje kan vi
finne aktuelle hinderløpere
blant våre aktive.

Lillehammer IF sine samarbeidspartnere
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