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Styret i Lillehammer IF 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Harald Moen er død 

Han ble nesten 76 år 
 

Lillehammer Idrettsforening har mistet en av de største, 

kanskje den aller største. Jeg møtte Harald første gang i juli 

1969. Jeg hadde akkurat begynt som journalist i G og LT. Jeg 

så denne personen som dukket opp her og der og jeg tenkte 

det var et godt intervjuemne. Vi hadde en lang og fin samtale 

og etterpå var den naturlige tittelen. «Et ekte Ja-menneske». 

Og nettopp det har gjennomsydet hans virke for idretten og 

spesielt for Lillehammer IF gjennom alle år.  

Harald og jeg startet samarbeidet i Lillehammer IF i 1983-84 

og dette samarbeidet har vart hele tiden fram nå. Vi har 

samarbeidet i godt over 150 midtukestevner, 40 

Veidekkeleker, 30 GD-leker og en 20talls Norgesmesterskap. 

Dette har sveiset oss sammen og det er vel ikke så rart at vi 

ble kalt Pompel og Pilt  eller Knoll og Tott av flere. 

I 2006 hadde vi den store ære å bli tildelt Kongens 

fortjenestemedalje i gull og det var to meget stolte gutter som 

var i audiens hos Kongen og takket for medaljen. 

Opp gjennom alle disse årene har det aldri vært et vondt ord 

mellom oss. Vi har hatt en herlig humor sammen som har vært 

unik.  

For Lillehammer IF har Harald betydd enormt. 20 år som 

leder over seks perioder av foreningen liv er ingen som er 

i nærheten av. Men det er ikke bare leder han har vært. 

Sponsorjobbing, skaffe dugnader, aktiv løper og som 

starter på de aller fleste stevnene vi har arrangert. Det 

viser spennet i hva Harald har betydd for foreningen. Han 

er selvsagt æresmedlem i foreningen. 

I disse dagene går selvsagt våre tanker til Kari, Vidar, 

Marianne og Håkon. De har det tungt nå, men jammen er 

det mange LIF-ere som også sliter i dag. 

Jeg lyser fred over Haralds minne. Han vil ikke bli glemt. 

 

Lillehammer november 2021     Arild Kjæreng 

 
  

http://www.lillehammerif.no/


NM innendørs  avvikles 

5.-6. februar i Ulsteinvik 
Ungdomsmesterskapet går i Steinkjer 
 

Årets innendørs-NM i friidrett skal arrangeres i den flotte 

hallen i Ulsteinvik. Samtidig som dette mesterskapet går, 

blir det også arrangert NM i hopp uten tilløp både for junior 

og senior. Lillehammer IF har to meget gode utøvere i 

høyde uten tilløp. Det er Michael Rosenberg og Hallgeir 

Høgåsen. Disse bør så absolutt delta i Ulsteinvik-NM som 

går 5. og 6. februar 2022. 

 

Når det gjelder Ungdomsmesterskapet så er det Steinkjer 

Friidrettsklubb som skal arrangere det og datoen er 4.-6. 

mars 2022. Lillehammer IF bør kunne stille en stor tropp i 

dette mesterskapet. Det vil være kvalifiseringskrav på 200 

og 400m i UM innendørs.  
 

Bamselekene og KM innendørs 

mangler arrangør for neste år 
 

Det brenner et blått lys for Bamselekene og KM innendørs 

for neste år. Kretsen vil ikke lenger ta på seg ansvaret for 

stevnene og da må det være lagene rundt Stangehallen som 

tar arrangementene for det er viktig at disse gjenopprettes. 

Da får heller vi andre klubbene fra litt lenger unna stille med 

noen funksjonærer, slik at stevnene blir gjennomført. Det er 

viktig for norsk friidrett. 

 

Vi får håpe dette løser seg, slik at disse populære stevnene 

blir gjennomført. Nå har det vært to år uten Bamselekene 

og det er tydlig at de unge bare venter på å få delta i dette 

meget fin stevnet. 

 

Vi regner med at dette er stort sett de innestevnene vi skal 

ha i kretsen, i hvert fall hvor vi kan ha mer enn 60m på 

programmet. Romjulssprinten kan tas opp igjen nå som 

pandemien er «avsluttet». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjellpulkenmila 

Det ble nok litt forvirrende om 

Fjellpulkenmila i forrige 

nummer av LIF-avisa. De 

aktive synes oktober er for 

sent på året og  ønsker at vi 

skal legge det tidligere på året. 

Vi får se hva løsningen blir. 

Det er et tettpakket program 

neste år og det blir ikke lett å 

finne en dato. 

Årets vinnere Ania Zielinki-

ewicz og Petter Johansen tok 

begge tredje napp i vandre-

pokalen og de får den dermed 

til odel og eie. 

Friidrettens Venner: 

Warholm kåret  

til årets navn 
Karsten Warholm er kåret til 
årets navn i norsk friidrett av 
Friidrettens Venner. Prisen får 
han for tredje år på rad og 
femte gang totalt. 

Prisen ble delt ut under Norges 
Friidrettsforbunds marked- og 
mediedager i Oslo. 

«Warholm klarte den vanske-lige 
øvelsen å innfri et favoritt-stempel og 
gjenta å prestere på øverste nivå. I 
Tokyo kompletterte han egen 
medaljesamling ved å ta OL-gull på 
400 m hk med tiden 45,94 og 
smadret i tillegg sin egen ferske 
verdens-rekord», heter det i 
begrunnelsen. 

Tre utøvere deler prestasjonsprisen: 
Jakob Ingebrigtsen, Eivind 
Henriksen og Salum Ageze 
Kashafali. De tok henholdsvis OL-
gull på 1500 meter, OL-sølv i slegge 
og Paralympics-gull på 100 meter. 
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Grasrotandelen 
Nå er vi godt i gang med Grasrotandelen på 

et nytt år, 2021 og etter nesten 10 måned er 

beløpet kommet opp i 36.067,36 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. 11. november er kommet 

opp i vel 8.447,31 kroner. 

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.  

 

 

Romjulssprinten 2021 

avvikles for 33. gang   
 

Lillehammer IF arrangerer Romjulssprinten for 33. 

gang  søndag 26. desember kl. 13.00 og øvelsene er: 

 2x60m     

 150m     

 692m  

Det vil trolig også være mulighet til å hoppe høyde 

uten tilløp. Resultatene der vil være med å telle i 

serien utendørs. 

Premier:  Napp i vandrepokaler for beste 60m   

        premie til den som har beste resultat for 

        de  under 14 år. Ellers julegodt til alle 

        deltakerne. 

 

 

 

 

 

  

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


Lillehammer leder klart i 3. div. menn 
Det nærmer seg slutten på årets serier. Deadline er 1. 

november og i 3.divisjon for menn ligger Lillehammer 

IF klart i teten og vi lederen over toeren IK Hind med 

620 poeng. Det er fire lag som rykker opp og ved siden 

av Lillehammer IF og IK Hind ligger IL Sandvin på 3. og 

Kristiansand IF på 4.plass. 

Imidlertid kan det bli endringer, men vi har ingen tro på 

m at noen tar igjen vårt lag. Resultatet LIF har oppnådd 

er det sjette beste resultatet noensinne i 3. divisjon.  

Hvorfor vi har fått så god poengscore er at vi har fått 

mange bra tekniske øvelser. De kan forbedre seg 

ytterligere neste år. Det er noen unge hopptalenter, 

slik som Henrik Melbø-Hammershaug. 

Neste år blir det altså 2. divisjon og da skal vi ha 25 

øvelser i forhold til 20 som vi har hatt i år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lillehammer IF deltok med ni 

i terreng-NM lang løype i Oslo 
 
Lillehammer IF var representert med 9 utøvere under NM i 
terrengløp i Oslo 10. oktober. Terje Guldbrandsen i klasser 50-
54 sikret seg  2. plass i klassen ved å løpe 6km på 21,29.Flott 
innsats. Petter Johansen som var med på 10km ble nummer 
13 etter å ha løpt på 32,16. Christer Opsann i 45-49 løp mila på 
38,10 og ble nummer 3 i klassen sin. Han var bare noen 
sekunder fra 2. plassen. 
 
Espen Hjerpåsen ble nummer 34 i menn senior med tiden 
40,47. Blant jentene/damene plasserte Mille Marie Storlien seg 
som nummer 5 klasse 17 år på 4km med tiden 16,21. Frida 
Byfuglien løp 4 km på 17,18 og ble nummer 8 i junior. 
 
I senior ble Karen Marie Håkonsen nr. 11 med 23,32 på 6k, 
mens Eugenie Gulowsen ble nummer 13 på tiden 24,45. 
Marthe Kjøren løp distansen på 25,17 og ble nummer 15.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. november skal  

IFIK ha klubbmøte 
Innlandet Fridrettskrets skal ha 
møte med lagene om blant annet 
neste års  arrangementer. LIF har 
stort sett neste sommers 
arrangementer klare. 
 
Det er lenge siden det har vært slike 
møte med lagene på grunn av 
pande-mien. Vi får håpe at lagene 
ønsker å arrangere stevner, slik at 
det blir fine muligheter i egen krets. 

Det er satt ni nye klubbrekorder 

Lauritz G Menkerud har satt fire 
 
Dette året er det satt ni nye klubbrekorder. Imidlertid er det 
bare på gutte/menn-siden det er satt rekorder dette året. En ny 
klubbrekord er satt i senior og det er Petter Johansen som har 
slettet rekorden på 5.000m  med den nye tiden 14,16,66. 
 
I gutter 18 har Mikkel Thomassen satt tre nye rekorder. Det er 
på 1500m med 3,57,23, 3000m på 8,23,27 og 5000m på 
14,49,48. Alle tre er meget sterke rekorder. 
 
I gutter 14 år har Lauritz Grønvold Menkerud satt hele fire nye 
rekorder. På 400m løp han på 56,82, 800m på 2,05,99, 1500m 
på meget sterke 4,13,84 og 2000m på 6,03,30.  
 
I samme klasse har Henrik Melbø-Hammershaug 200m på 
26,34. 
 

Lillehammer IF fikk 

kr. 28.000 i tilskudd 
 
Lillehammer IF er tildelt kr. 
28.000,- fra kommunen til dek-
ning av treningsutgifter LIF har 
i løpet av sesongen. Tilskud-
det er gitt til utgifter knyttet til 
drift av barne- og ungdoms-
aktiviteter. 

Innendørsresultater vil 

telle i Lagserien 2022 

Fra og med 2022 sesongen 
vil innendørsresultater 
kunne tas med i lagserien. 
Som følge av det endres 
også serieperioden slik at 
den følger kalenderåret. 

I overgangsåret betyr det at 
resultater fra perioden 
november-desember 2021 
ikke kan benyttes i 2022. 
Endringene innebærer at det 
kommer inn nye øvelser i form 
av 60 meter og 60 meter hekk. 
Samtidig fjerner serieutvalget 
noen andre øvelser og endrer 
litt på regelverket. Det kommer 
vi nærmere tilbake til. 

 



Den nye regjeringen vil innfri  

idrettens  viktigste  fanesaker 
Den nye regjeringsplatt-
formen som ble presentert 
i dag innfrir flere av 
idrettens viktigste fane-
saker og gir grunn for 
optimisme etter en svært 
krevende periode med 
pandemi, sviktende 
medlemstall og hvor 
langtidsvirkningene av 
pandemien er høyst usikre 
for norsk idrett. 

- Vi opplever at våre innspill til den 
nye regjeringen i stor grad er blitt 
lyttet til. I regjeringsplattformen 
nevnes en rekke positive tiltak som 
den nye regjeringen ønsker å 
gjennomføre i den neste 
fireårsperioden, og i tett samarbeid 
med idretten. Det gir grunn til stor 
optimisme fremover, sier 
idrettspresident Berit Kjøll.  

Rettighetsfestet 
momskompensasjon 
Den nye regjeringen ønsker en 
regelstyrt ordning som skal sikre 
full momskompensasjon for varer 
og tjenester, samt for idrettslag 
som bygger egne anlegg. 

- Full rettighetsfestet 
momskompensasjon har vært en 
av norsk idretts viktigste fanesaker 
de siste årene - Vi er derfor svært 
fornøyde med at dette nå vil 
iverksettes, forhåpentligvis allerede 
i 2022. Dette vil øke 
forutsigbarheten til idrettslagene 
som ønsker å bygge egne anlegg, 
og vil samtidig frigjøre midler som 
kan redusere kostnader for å delta i 
idrettsaktivitet, sier Kjøll og legger 
til: 

- Den nye regjeringen ser også 
verdien av å bygge flere 
idrettsanlegg. En nasjonal plan for 
hvilke anlegg som nå bør 
prioriteres, og som er spesielt viktig 
for særforbund og idrettskretser, 
ble allerede vedtatt utarbeidet på 

idrettstinget 2019. Dette arbeidet er 
nå godt i gang, og regjeringsplatt-
formen svarer opp idrettens egne 
ambisjoner på dette området.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrete tiltak mot utenforskap 
Gratis utlån av utstyr er ett av flere 
viktige bidrag for å redusere 
økonomiske barrierer for deltakelse 
i idrettsaktivitet, og som står 
gjengitt som en uttalt ambisjon i 
den nye regjeringsplattformen. 

- Vår visjon er idrettsglede for alle. 
Vi ønsker gjerne å samarbeide 
med lokale og sentrale 
myndigheter for å få plass en slik 
ordning i alle landets kommuner. 
Gjenbruk av utstyr er et viktig 
bidrag for å inkludere spesielt 
sårbare grupper som ønsker å 
delta i idretten, sier Kjøll og tilføyer: 

- Vi er også takknemlige for at også 
denne regjeringen ser betydningen 
av å styrke mangfold- og 
inkluderingsarbeidet i norsk idrett,  
ved å sikre et likeverdig tilbud for 
personer med funksjons-
nedsettelser og kroniske sykdom-
mer. Fritidskortet og eventuelt en 
videreføring av denne ordningen er 

imidlertid ikke nevnt i den nye 
regjeringsplattformen. 

- For norsk idrett er det avgjørende 
at midler som den sittende 
regjeringen har avsatt til 
fritidskortet, og som skal sikre at 
alle barn og unge kan delta i 
fritidsaktiviteter, videreføres til 
likelydende formål, sier Kjøll. 

Vil ha flere internasjonale 
mesterskap til Norge 
Regjeringen ønsker å bidra til at 
Norge kan påta seg flere 
internasjonale mesterskap i Norge. 

- Norges Bryteforbund har nettopp 
gjennomført et svært vellykket 
verdensmesterskap på norsk jord. 
Vi er glade for at den nye 
regjeringen også ser verdien og 
effekten av slike internasjonale 
arrangementer, gjennomført på vår 
nøkterne og folkelige måte og at 
det norske folk kan få oppleve flere 
store idrettsøyeblikk på 
hjemmebane. 

Dagens pengespillpolitikk 
videreføres 
Sist, men ikke minst, vil regjeringen 
styrke arbeidet mot 
spillavhengighet, bevare 
enerettsmodellen og iverksette 
tiltak for å forhindre spill på 
utenlandske spillselskap i Norge.  

- Den nye regjeringen viderefører 
den allerede vedtatte pengespill-
politikken.  Det er bra, og vil bidra 
til å sikre en fortsatt ansvarlig spill-
politikk og gode rammevilkår til 
idrett, kultur og frivillighet, avslutter 
Kjøll.  

 

 

 

 

Berit Kjøll, idrettspresident 

 



Få LIF-ere med 

i Hytteplanmila 
Vi fant ikke mange fra LIF i resultatlisten til 
Hytteplanmila. Beste LIF-er totalt var Simen 
Næss Berge som løp mila på 32,20 og ble 
nummer 64 totalt. I sin klasse ble han nummer 
39, (23-34 år). 
 
Geir Sandbakken i 40-44 år løp mila på fine 
35,07, mens Magnus Esberg løp inn til 35,56. 
Det var de tre vi fant på resultatlisten denne 
gangen. 
 
Dermed er det meste av sesongen over for i år 
og nå har nok de fleste LIF-erne kommet godt 
i gang med treningen for innesesongen og 
kommende utendørssesong. 2022 vil bli et 
spennende år for Lillehammer IF. Da vil vi 
komme i gang med Veidekkelekene igjen  og 
vi vil nok være ferdig med å restituere 
speaker- og tidtakerboden. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM utendørs i 2022 vil bli 

arrangert i Trondheim 

Styret i NFIF har tildelt Trondheim 
Friidrett, Ranheim IL friidrett og Nidelv IL 
friidrett ungdomsmesterskapet for 2022, et 
mesterskap som opprinnelig skulle vært 
arrangert i Tromsø. 

23.10.2021 morten.olsen@friidrett.no 
 

Trondheimsklubbene var eneste søker til 
mesterskapet. 
Dermed blir det UM i trønderhovedstaden for 
andre år på rad.  
Dato for mesterskapet blir 12. til 14. august, 
og arrangøren vil komme med ytterligere 
informasjon så snart dette er klart. 

Dette blir avgjort billigere for LIF, som da 
slipper å sende en tropp helt til Tromsø med 
fly. Nå kan vi ta toget til Trondheim og det blir 
atskillig rimeligere. 

  

 

Helårslisens for 2022 

er nå tilgjengelig 

Helårslisensen for 2022 er nå tilgjengelig. 
Lisensen gjelder for hele 2022,  og prisen 
er den samme uansett om du kjøper i 
mars eller i august. Den varer uansett til 
31. desember 2022. Med helårslisens er 
du forsikret når du trener til ditt mål for 
sesongen, og det er derfor en fordel å 
være tidlig ute med kjøp av lisens. 

10.11.2021 magnus.trosdahl@friidrett.no 

Alle deltagere på bane-arrangement skal fra 
det året de fyller 13 år ha løst helårslisens. 
Alle løp utenfor bane, i regi av Norges 
Fridirettsforbund, med en startkontigent på 
mer enn 50 kroner krever også lisens. Her er 
det mulig å kjøpe helårslisens (dersom du er 
medlem av en klubb), eller man kan kjøpe 
engangslisens med en sats som baserer seg 
på startkontingenten for hvert løp man deltar 
i. 
 
Er du ikke medlem i en klubb men ønsker å 
melde deg inn så kontakt NFIF. 

Vi minner om at helårslisensen gjør at du er 
forsikret også når du trener friidrettsrelatert 
gjennom hele året. Velger man å ikke kjøpe 
lisens før arrangementet/stevnet man skal 
delta på vil man ikke være forsikret dersom 
skade oppstår i forkant av stevnet, og du 
betaler det samme. 
Det er derfor ingen grunn til å vente med å 
kjøpe helårslisens. Helårslisens for 2022 vil 
være gjeldene fra dagen du kjøper den til 31. 
desember. 2022. 
 
Kjøp av lisens kan man gjøre enkelt på 
mosjon.friidrett.no.  

Ved kjøp av lisens kan man velge mellom 
grunnlisens og utvidet lisens. Det er 
vilkårene som varierer mellom lisenstypene, 
hovedsakelig antall dager før oppstart av 
behandling.  Prisene for helårslisens er for 
2022: 

Grunnlisens: 450 kroner. 
Utvidet lisens: 1050 kroner. 

 

mailto:morten.olsen@friidrett.no


Bør Lillehammer IF snart starte 

forberedelsene til å ansette en 

person for sommersesongen? 
 

Av Arild Kjæreng 

Vi skriver snart 2022 og det vil si at 

Lillehammer IF vil fylle 103 år og foreningen 

jobber fortsatt med bare frivillige i styret og 

stell. Kanskje er nå tiden inne for å bli litt mer 

profesjonelle. På 90-tallet før det nye tusenåret 

startet fikk vi noen kroner av kommunen som 

gjorde at vi kunne ansette en person i klubben. 

Selv om Lillehammer IF ikke er noen stor klubb 

med mange medlemmer, har vi en stor aktivitet 

både på den aktive siden og på arrangementer. 

Lillehammer-sprinten, Veidekkelekene og alle 

midtukestevnene trenger en fast person som kan 

utvikle stevnene mer og mer. Det tror vi ikke vi kan 

gjøre uten et profesjonelt opplegg. 

I første omgang er ikke tanken å ansette en person 

på heltid, men i deler av året. Jeg kunne tenke 

meg en person som ble ansatt 15. april og jobbet 

ut september måned. Da vil han kunne stå i 

spissen for de store arrangementene. Tyrving IL 

som arrangerer Tyrvinglekene har to ansatte i 

klubben. 

Som leder av arrangementsutvalget ser jeg virkelig 

nytten av å ha profesjonelle personer til å ta seg av 

disse stevnene. Det er svært mye skal gjøres før 

stevnet er søkt om og fram til stevnet er over. 

Så er spørsmålet hvor dyrt blir dette? Har vi råd til 

dette? Kanskje ikke, men vi har kanskje ikke råd til 

å la være. Undertegnede har hatt ansvaret for ar-

rangementsutvalget i en rekke år nå, men det er 

klart at man nærmer seg et metningspunkt. Man er 

ikke 30-40 år lenger og vi trenger yngre krefter 

som kan ta dette videre. Både sprinten og 

Veidekkelekene vil kunne gi gode penger til LIF’s 

kasse, men da må vi opp på et høyere nivå 

økonomisk. 

 

 

Hva slags person bør ansettes? Det er på det rene 

at vedkommende må ha kompetanse på å 

arrangere friidrettsstevner og har ideer om å 

utvikle stevnene våre videre, skaffe sponsorer til 

både klubben og til Veidekkelekene. Videre vil 

vedkommende kunne sette opp funksjonærlister 

og hjelpe til med påmeldinger til NM-er etc. 

Dette vil opplagt være både mange og store nok 

oppgaver å jobbe med. 

Vi har store og fine muligheter til kontor i 

klubbhuset. Vi må kunne utnytte det enda bedre 

ved at vi har kontor for en eventuell ansatt. 

 

https://usbl.no/


Klar for en ny innendørs-sesong 
Utendørssesongen er nå 
på hell, og vi gjør klar for 
en ny innendørs sesong. 
Det blir oppstart allerede 
midt i oktober og vi utvider 
onsdagsøktene til tre timer 
igjen. 

Av Dag Kåshagen 

Første trening i Stangehallen 
i høst var onsdag 13. okto-
ber. Som vanlig blir det 
treninger onsdager og 
lørdager.  Vi går tilbake til tre 
timer på onsdagene og har 
da tilgang fra kl 18.00 til kl 
21.00 Lørdagene har vi 
trening fra kl 11.00 til kl 
13.00  

Prosjektene våre fortsetter 
også, og stav med Karoline 
Weea Johansen og lengde 
med Birger Søyland var først 
ute med oppstart første 
trening 13. oktober. Birger 
fortsetter som i fjor med 
lengde/tresteg og høyde 
annenhver onsdag.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanseprosjektet med Sara 
S. Pedersen og Jørgen Moen 
holder i gang utendørs  noen 
uker til og flytter inn fra 
3.november. Olav 
Grasbakken tok til med 
hekkene til Stangehallen 
onsdag 20. oktober. 
Hekkeprosjektet vil alternere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mellom Limtrehallen og 
Stangehallen.  Ragnar Dani-
elsens spydprosjekt blir 
oppdatert.                  
Tentativ hovedterminliste 
foreligger også  og i tillegg vil 
det bli KM 29.-30. januar og 
Bamselekene 12.-13.mars i 
Stangehallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stangehallen er klar til bruk for friidrettsungdommen. 

 

 

 

 



 



 



 

Lillehammer IF sine samarbeidspartnere 
 

 
Hovedsponsor for Lillehammer IF 
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Stevnesponsorer: 
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Utstyrssponsorer/bankforbindelse: 
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Øvrige samarbeidspartnere: 

                  
    

       
 

        
 

     
 
 

  

 

https://usbl.no/
https://www.fjellpulken.no/
https://www.swix.no/
http://kontorleverandoren.no/

