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LIF-avisa 
nr. 358 

januar 2022 

36. årgang 
 

Lillehammer IF 
v/Charlotte Grønvold Menkerud 

Erik Bues veg 14 
2615 Lillehammer 

 
Hjemmeside: 

www.lillehammerif.no 
 

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: 
 
 

Kontrollutvalg: 
Jo H. Lunde 

Knut Korsæth 
 

Lillehammer IF stiftet 28. mai 1919. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Romjulssprinten ble også i år 

ødelagt av corona-pandemien 
 

 Så skjedde det igjen: Corona-pandemien  stoppet også 

årets Romjulssprint. Rett før jul måtte regjeringen lage nye 

restriksjoner etter at det nye viruset Omicron kom på banen og 

smittet den ene etter den andre. Vi får håpe at de restriksjonene som 

regjeringen har lagt opp til blir effektive, slik at vi slipper slike 

tilstander som vi hadde i fjor. Nå vil vi ha en vintersesong innendørs 

som blir uten smittefrykt. 14. januar skal regjeringen komme med 

enten nye tiltak, la det være som det er, åpne opp eller stramme til. 

Det blir meget spennende. Smittevernlegen i Lillehammer kunne 

ikke gi noen råd nå, men han er forsiktig optimist. 

 

 Hva skjer så når vi har nedkjempet både Delta og Omicron-

virusene.  Kommer det noen nye virus, slik at vi fortsatt ikke kan åpne 

opp igjen. Mye kan tyde på at vi må leve lenge med disse virusene og 

det blir spennende å se hvordan vi skal handtere dem. La oss håpe 

at myndighetene i samarbeid med hele Norge klarer å håndtere 

dette, slik at vi slipper flere dødsfall av Covid-19 her i landet. 

 

 LIF-avisa er kommet opp i 358 utgivelser siden 1987 og vi går 

dermed inn 36. årgang. Vi skal forsøke å fortsette opplegget med å 

gi ut avisa hver måned og vil forsøke å komme med stoff som er nytt 

og viktig for våre medlemmer. Jeg ser gjerne at vi får bidrag fra 

medlemmene. Utgivelsene av avisene vil skje i første del av hver 

måned. 

 

 Om vel en måned er det nytt årsmøte og vi får håpe at 

pandemien har gitt seg slik at vi kan ha et skikkelig med mange 

medlemmer til stede. Det er lagt opp til at møtet skal holdes i midten 

av februar og da får vi se hvor mange av styret som fortsetter. Vi 

synes styret har igjen gjort en meget fin jobb og vi håper at så mange 

som mulig vil fortsette med arbeidet i foreningen. 

 

 Vi har valgt å redusere noe på stevneprogrammet vårt. Det 

blir ikke arrangert Veidekke-stevnet (må ikke forveksles med 

Veidekkelekene) og vi fortsetter ikke med Fjellpulkenmila i den form 

vi har hatt det.  Vi vil gjerne ha tips om hvordan vi eventuelt skal få til 

et stevne med 10.000 meter. 

  

 Da ønsker vi alle LIF-ere og venner av Lillehammer IF et riktig 

godt nytt friidrettsår. Vi håper at våre aktive får en fin framgang. 

 

 Lillehammer januar 2022    Arild Kjæreng 

  

 

   

http://www.lillehammerif.no/


Vi nådde nesten 40.000 fra 

vår Grasrotandel for 2021 
 

Av Arild Kjæreng 

Da er det klart hvor mye 
Lillehammer IF fikk fra Norsk 
Tipping gjennom Grasrot-
andelen. Det er like under 
40.000 og det er virkelig 
meget bra. Det er jo som en 
meget stor sponsoravtale. 
Det meste av dette året 
(2021) har vi hatt 65 personer 
som har gitt sin andel til 
Lillehammer IF og det betyr 
selvsagt at vi får inn mere 
penger til LIF og det er meget 
positivt. Beløpet ble kr. 
39.973, 61. 

Totalt har LIF nå mottatt kr. 
180.000 kroner fra Norsk 
tipping gjennom Grasrot-
andelen. Slik har fordelingen 
vært fra vi startet i 2009. 

2009:  kr.  3.975,60 
2010:  kr.  7.932,75 
2011:  kr.  8.465,80 
2012:  kr.  8.721,35 
2013:  kr.  8.424,60  
2014:  kr.  9.150,00 
2015:  kr. 10.288,85 
2016:  kr. 12.396,07 
2017:  kr. 10.335,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018:  kr. 16.843,01 
2019:  kr. 17.897,72 
2020:  kr. 26.505,39 
2021:  kr. 39.973,61 

Til sammen blir dette over 
181.000,-.   Da er det å håpe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

at 2022 også gir oss litt 
framgang og at det kommer 
mer inn i kassa til 
Lillehammer IF. Med flere 
som gir andelen sin til LIF jo 
bedre blir resultatet for 
foreningen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så ble det ingen løp 

i Håkons Hall i jula 
 

Så ble det ikke noe av Romjulssprinten i år heller. 

Corona-epidemien slo til like før jul og dermed 

måtte regjeringen gå til det skritt å stenge ned 

innendørsaktiviteter for de voksne. Når det gjelder 

ungdommen ville det bare kunne delta 20 

jenter/gutter og da var hele vitsen borte med å 

arrangere dette stevnet. Vi får ta det igjen i januar 

når restriksjonene forhåpentligvis blir avsluttet 

igjen. 

Dette var virkelig synd for sprinterne hadde gledet 

seg til å få en gjennomkjøring i Romjula. Nå må vi 

ta et stevne på en treningskveld for helgene utover  

vinteren er nok beslaglagt. 

 

Sprintgruppa til Svein 

blir større og større 
 

Sprintgruppa til Svein 
Johnsen blir bare større og 
større. Nå har han fått 
med en seniorløper til som 
puster Malin Furuhaug i 
nakke. Hun heter 
Benedikte Thomassen og 
sammen med Cathrine 
Trøen og Therese 
Skyttermoen vil de kunne 
danne et meget sterkt 
sprintstafettlag. 

 
Ellers har han med seg en rekke jenter og 
gutter i alderen 13-17 år. Det Elise Karlsen, 
June Hauan, Inger Marie Antonsen, Kesia 
Mellison, Ariélle Beier Broch, Maria Gran-
Vollum, Linnea Strandheim, Ragnar R. 
Kristjanson, Jonathan Sylvester Magnus, Selma 
Holm-Lombnæs og Mari Stiansen. 
 
I tillegg til disse jentene har vi oså Matilde A. 
Berland og Matea Sætrom som begge er metet 
lovende. 
 

 

Grasrotandelen 
 

Vi hadde som mål for 2021 å nå 30.000 kroner 

på Grasrotandelen og det slo vi med glans. 

Etter hvert som året skred fram var det tydelig 

at det var mulig å nå 40.000 kroner for 2021. 

Dette klarte vi nesten. Det endte på 39.973,61 

kroner og nærmere 40.000 kunne vi nesten 

ikke komme. 

Dette betyr at vi vil få overført 12.353,56 

kroner om noen få dager. De kommer veldig 

godt med nå som vi skal starte med 

oppgradering av speaker- og tidtakerboden. 

Da er 2022 kommet og vi starter på et nytt år 

med Grasrotandelen. Det blir spennende å se 

om igjen kan få ny rekord. 

 

 

 

Svein har en stor 
gruppe 

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


43.274 kroner fikk Lillehammer IF 

i momskompensasjon for året 2020 
Det er nesten halvparten av det vi fikk tilbake for 2019 
 

Av Arild Kjæreng 

Så er det klart at Lille-

hammer IF får tilbake 

kr. 43.274 i momskom-

pensasjon for 2020. 

Det er bare halvparten 

av det vi fikk for 2019. 

Her er realiteten at i 

2020 hadde Covid-19 

slått til og dermed var 

ikke aktiviteten like 

stor som tidligere. 

Dette var årsaken at 

det ble mindre å få 

tilbake for 2020. 

Innlandet idrettskrets fikk 34 

millioner kroner til 

disposisjon for lagene i 

kretsen og Innlandet Fri-

idrettskrets fikk 159.376 kr. 

Gausdal FIK fikk tilbake kr. 

13.927, Gjøvik FIK 10.814 

og Raufoss friidrett 30.151 

kroner. 

Det er tydelig at de lagene 

som har tilsatte får klart igjen 

mere penger. Det må tas i 

betraktning hvis man etter 

hvert vil ha profesjonell hjelp 

i klubben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2021 blir det nok mere penger tilbake til LIF. Da hadde vi store 

utgifter på kiosken vår. 

 

 

 

 

Lederen i Lillehammer IF, Charlotte Grønvold Menkerud får 

43.274 kroner til disposisjon for Lillehammer IF fra 

momskompensasjonen. 

 

http://kontorleverandoren.no/


Nyttårshilsen fra lederen 

i Innlandet Idrettskrets 
 

 

Kjære Idrettsvenner! Det 
nærmer seg jul og det er tid 
for å takke alle som bidrar 
med en innsats for idretten i 
Innlandet. 

Vi har stått i nok et krevende år. Pandemien 
har satt og setter idretten og frivilligheten på 
en hard prøve. Tillitsvalgte har blitt tvunget til 
å bruke uendelig mange timer til digitale 
møter, håndtere smittevern, stengte 
idrettsanlegg, kompensasjonsordninger og 
koronarestriksjoner på en best mulig måte for 
å skape idrettsglede ute i idrettslagene og for 
å få idrettslagene til å overleve. 

Den samarbeidsviljen og dugnadsånden som 
er vist av alle frivillige, tillitsvalgte og aktive er 
imponerende. En varm takk til dere alle for all 
den positiviteten vi har fått erfare i året som 
har gått. Det er grunn til å være stolte av den 
samfunnsdgnaden som er gjort. 

Selv om vi nå rett før jul må rette oss etter nye 
restriksjoner, så har vi godt håp om at vi skal 
kunne holde idrettsaktivitet i gang med 
treninger og så godt som mulig med de 
arrangement som tillates rett på nyåret. 

Det er også godt å vite at Regjeringen utvider 
koronastøtten for idretten fram til neste 
sommer. 
 

Idrettspolitisk dag 

I slutten av august inviterte vi til et 
idrettspolitisk møte på Hamra hvor et 50-talls 
politikere og idrettsledere på mange nivåer 
var til stede. Vår agenda var at vi ønsket flere 
idrettspolitiske saker på politikernes agenda 
og utfordret på dette. 

 

Vi rakk innom mange viktige temaer i løpet av 
snaue 2 timer. Det ble satt fokus på 
økonomiske barrierer for å drive mer idrett, 
fritidskortet, momskompensasjoner, 
bekymringer rundt frafallet og ettervirkningen 
av pandemien, politiattestordningen og 
idretten som inkluderingsaktør via HamKams 
gatelagsmodell. 

 
I 2022 ønsker Innlandet Idrettskrets å sette 
ekstra fokus på noen utvalgte saker: 

Trygg idrett/ Politiattestordningen 

Idretten skal være et sted hvor barn og unge 
har en felles fritidsarena. En arena som skal 
være trygg. Det hviler ett stort ansvar på 
idrettslagene. Det skal arbeides forebyggende 
ved å innhente politiattest som avdekker 
alvorlige brudd på seksual vold- og 
narkotikaloven. Videre skal de behandle evt 
varslingssaker. En forutsetning for at 
idrettslagene skal lykkes bedre med å 
forhindre overgrep er at myndighetene og NIF 
legger forholdene bedre til rette. Innlandet 
idrettskrets ønsker å være en pådriver for en 
tryggere idrett og ønsker en fortgang på 
realiseringen av en bedre politiattestordning. 

 Kjønnsbalanse 

På det ordinære idrettstinget våren 2021 ble 
det vedtatt, etter forslag fra Innlandet 
Idrettskrets, ny paragraf 2-4 som innebærer at 
NIF og NIFs organisasjonsledd skal arbeide 
for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning 
av styrer, komiteer mv. og representasjon til 
årsmøter og ting. Ved valg/ oppnevning av 
mer enn 3 personer skal det 
velges/ oppnevnes minst 40% fra vært kjønn, 
mens det for idrettslag er tilstrekkelig med 
minst to fra hvert kjønn.  Idrettsbevegelsen må 
sikre at medlemsmassen har like muligheter til 
deltakelse.  Mangfold og likestilling gir ulike 
perspektiver, ideer og løsninger. Samtidig 
utnyttes ressursene som allerede finnes i 
organisasjonen. 

Skal vi nå ambisjonen om 40% kvinnelige 
ledere innen 2023 må vi starte med å 
rekruttere dem inn i styrene, for senere å gjøre 
de motivert og styrket til å gå inn i en fremtidig 
lederrolle. Skal vi nå 40% målet i 
Innlandsidretten vil det si at vi må ha 100 nye 
kvinnelige idrettslagsledere innen 2023. 

 Verdi- og Bærekraftsarbeid 

Idretten kan gjennom sin posisjon i samfunnet 
være med på å skape en bevissthet om sitt 
eget miljøavtrykk på  

 

planeten, samt at den har et viktig ansvar for 
å gjøre verden til et bedre sted ved å være en 
viktig sosial og helsefremmende arena. 

På ledermøte i NIF i høst sto bærekraft på 
agendaen. Berit Kjøll innledet med å si at vi 
må bli enda bedre på flere av 
bærekraftsmålene dersom vi skal bli «verdens 
beste idrettsnasjon». Norge er allerede i 
verdenstoppen når det gjelder andelen barn 
og unge i aktivitet i idretten, store 
idrettsprestasjoner og frivillig arbeid, men har 
fortsatt en god vei å gå mot målene om like 
muligheter, likestilling, mangfold og bærekraft. 
Norsk idrett må være oppmerksomme på 
samfunnets utfordringer, forstå hvordan de 
påvirker oss og ha kunnskap om hva vi som 
idrettsorganisasjon kan bidra med. 

 Tilbake til idretten 

I Innlandet har vi hatt et frafall blant de aktive 
på nesten 7% fra 2019 til 2020 og 
medlemstallet har gått ned med snaue 13%. I 
klare tall tilsvarer dette oppunder 8000 færre 
aktive og tett ved 20000 færre medlemmer. 

Idrettens betydning i samfunnet strekker seg 
langt ut over det å være et gode for 
idrettsbevegelsen selv. Idretten er en veldig 
viktig faktor i lokalsamfunnet rundt i Norge, på 
lik linje med kor og korps og annen frivillighet. 
Idretten og frivilligheten er i mange 
sammenhenger limet i hverdagen. Vi må få i 
gang igjen de som har falt utenfor og 
gjenvinne posisjonen som idretten har i 
samfunnet. 

Og ikke minst skal vi gjøre det enda enklere å 
være frivillig og sikre at de medlemmene og 
de frivillige som vi har mistet i pandemien, 
strømmer tilbake til idretten.  

Vi i Innlandet Idrettskrets vil benytte 
anledningen til å ønske hver enkelt av dere en 
riktig god jul og la oss håpe at 2022 går mer 
tilbake mot en normal idrettshverdag enn det 
vi har har hatt i året vi nå har lagt bak oss. Vi 
ønsker at 2022 blirJule året hvor flere finner 
veien tilbake til idretten og vi kan gjøre det vi 
aller helst vil: Skape idrettsglede for alle – hver 
eneste dag.  

Ha en riktig god jul, og ta godt 
vare på hverandre! 

Inger Lilleby Fløgum 

Styreleder Innlandet Idrettskrets 

 



60m, 60m hekk, 3000m og kappgang 

er mye øvelser i seriene til forbundet 
Høyde og lengde uten tilløp kan være obligatoriske øvelser 

 

Lagserien har som vi skrev i 

forrige LIF-avis fått nye 

statutter. Nye øvelser som 

kan være både obligatoriske 

og fritt valgte øvelser er: 60m, 

60mhekk, 3000m, kappgang, 

høyde og lengde uten tilløp. 

Dette betyr at det kan bli 

enklere for lagene å få det 

antall øvelser som man kan ha 

i den enkelte serie. I 2. divisjon  

kan man ha 25 øvelser, 

hvorav 13 er obligatoriske og 

12 er fritt valgte. 

Den enkelte utøver kan bare 

bidra med fem øvelser og for 

både obligatoriske og fritt 

valgte øvelser, skal fire være 

tekniske øvelser. 

Nå er seriesesongen fra 1. 

januar til 31. desember. 

I 3. divisjon hvor damelaget 

vårt er kan vi ha 20 øvelser, 

hvorav 12 er obligatoriske og 

8 er fritt valgte. Her må 

minimum 3 øvelser være 

tekniske. 

Så allerede fra 1. januar 2022 

kan vi begynne å registrere 

øvelser fra innesesongen. Det 

må benyttes øvelser som er 

seniorøvelser. Det betyr at i 

kule for eksempel må det 

støtes ned 7,257kilos kule. 

I sesongen 2021 var det 

Petter Johansen og Ania 

Zielinkiewicz som skaffet flest  

 

Petter Johansen skaffet 

mest poeng av herrene i 

2021. 

poeng for herre og damer. Det 

blir satt opp premier til de som 

har flest poeng hos damene 

og hos herrene.  

Lillehammers herrelag skal 

danne 2.divisjon sammen 

med IK Hind, IL Sandvin, 

Moss IL, Osterøy IL, 

Ranheim IL, IL Fri, 

Bækkelaget SK, IK Tjalves 

2. lag, Dimna IL, IF Sturla og 

Haugesund IL. Det blir en 

sterk 2. divisjon. 

Damelaget vårt som ligger i 3. 

divisjon ble i 2021 nr. 37 med 

8.840 poeng. De vil derfor 

fortsatt være i 3. divisjon også 

i 2022, men med litt innsats i 

tekniske øvelser er det mulig å 

rykke opp til 2. divisjon for 

damene våre også. Jeg 

regner med at på sprint er vi 

veldig godt forspent nå, men vi 

har også flere gode som løper 

litt lenger: Ania Zielinkiewicz, 

Frida Byfuglien, Oda Bråten 

Richenberg, Emilie Flugsrud 

er av de vi kan vente 

bedringer for i 2022. 

 

Malin Furuhaug med høy 

poengsum blant damene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62.565 kroner i Lammidler til 

Lillehammer Idrettsforening 

 

Lillehammer Idrettsforening 

ble tildelt kr. 62.565 i Lam-

midler for 2021. Dette er av 

de største beløpene 

Lillehammer Idrettsforening 

har fått i Lammidler noen 

gang og det kommer 

selvsagt meget godt med nå 

som vi skal restaurere 

speaker- og tidtakerboden.  

Hvor mye det vil koste vet vi 

ikke, men det er på det rene 

at etter nyttår starter man på 

den jobben, slik at den skal 

være ferdig til vi starter 

utesesongen. Det legges 

opp til at man skal skifte ut 

vinduer og at man skal 

kunne ha ett eller to viduer 

som kan åpnes slik at vi kan 

få inn frisk luft i løpet av 

kvelden. Det er svært mange 

ganger at det blir ulidelig 

varmt i speakerboden om 

sommeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Julenissen» kom med Lammidler til idrettslagene. 



  Det legges opp til 8 stevner 

på Stampesletta til sommeren
 

Utesesongen 2022 på Stampesletta vil bestå at åtte stevner og 

det er to mindre enn i fjor. Vi starter 10. mai med GKrør-stevnet 

og 14 dager senere, 24. mai, er det Strandtorget-stevnet. 28. og 

29. mai avvikles Lillehammer-sprinten, som er et løpsstevne. 

Den 8. juni avvikler vi Sport1-stevnet, mens storstevnet vårt, 

Veidekke-lekene, avvikles 16.-19. juni. 

Etter ferien starter vi opp 9. august med Kynningsrud-stevnet, 

mens GD-stevnet avvikles 30.august og så avslutter vi med 

Hamar Media-stevnet søndag 18. september. 

Det betyr at Veidekkestevnet og Fjellpulkenmila ikke blir avviklet 

dette året.  

Det er ikke riktig navn på alle stevnene, men foreløpig lar vi de 

hete det vi har kalt dem. Så kommer vi tilbake når vi har funnet 

endelig sponsor og dermed navn på stevnet. 

 

Strandtorget-stevnet er på plass og det skal gå tirsdag 24. mai 

kl. 18.00. Strandtorget-stevnet har vært et tradisjonsstevne for 

Lillehammer IF i mange år. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi trenger flere som kan starte 

og være speaker på stevnene 
I tiden som kommer trenger LIF flere 
som kan være startere og også noen 
som kan være speakere. Pr.  i dag  
har vi en starter og en speaker som 
tar jobbene, men det er ingen god 
løsning. Vi må ha muligheter til byt- 
te når det ikke passer for den enkel- 
te.  
Foreløpig har vi Morten Trøen som 
starter og Hans Arne Skyttermoen 
som speaker. 

 

Hans Arne Skyttermoen 

Alle stevnene vår er 

godkjent av kretsen 
 
Da har Innlandet Friidrettskrets 
godkjent stevnene våre og da blir 
for oss nå å finne sponsorer for 
de enkelte stevnene. Noen er på 
plass allerede, men det er fortsatt 
noen som vi mangler sponsorer 
til. Vi regner med at vi tidlig på 
vinteren har dette klart. 

Tinestafetten skal 

arrangeres i uke 9 
 
Som i 2021 vil Tinestafetten bli 
avviklet i løpet av en uke og 
man har valgt uke 19 som går 
fra 9. mai til og med 13. mai. 
Dette er en skolestafett for 6. til 
9. klasse og stafetten består av 
8 etapper hvor det er 4 jenter og 
4 gutter på laget 

Vi må ha flere 

stevneledere! 
Lillehammer IF har for få som 
kan være stevneledere. Vi må 
få fram noen som kan gjøre 
jobben som stevneleder fra vi 
søker om stevnene på høsten til 
de er avviklet neste høst. 
 
Er det noen som er interessert i 
dette kan de henvende seg til 
Arild Kjæreng adkg»online.no 
eller til Kolbjørn Høgåsen som 
er utdanningsansvarlig i 
klubben. I løpet av vinteren kan 
vi lære hvordan det hele skjer. 
 
Vi er sårbare med tanke på at vi 
har bare en som har avviklet det 
hele fra A-Å. Dette er ikke noen 
vanskelig oppgave, slik at dette 
kan hvem som helst gjøre etter 
litt trening. Vi benytter Andro v/ 
Roar Holens opplegg. 



Julehilsen fra Norges Friidrettsforbund 
Med disse ordene fra president Anne Farseth og 
generalsekretær Kjetil Hildeskor ønsker Norges 
Friidrettsforbund alle en God Jul og et Godt Nytt År 

På samme tid i 2020 skrev vi følgende i vår julehilsen: 2020 har 
vært et utfordrende år for oss alle i norsk friidrett. 
På det tidspunktet hadde vi nok håp om at vi koronamessig 
skulle ha et annet ståsted når dette skrives, men pandemien har 
vist seg vanskelig å bekjempe. Nå står vi midt i en ny bølge, og 
det innvirker også på alle ledd i Norsk Friidrett. Derfor er det 
viktig at vi som organisasjon er med på å bidra til at vi 
forhåpentligvis får et 2022 der Covid-19 gradvis blir en mindre 
del av hverdagen vår. 

Mange hadde nok ønsket at vi allerede nå kunne arrangert som i 
tiden før pandemi og kohorter ble dagligdagse begrep. Men gjør 
vi de riktige grepene kan vi forhåpentligvis vende tilbake dit så 
raskt som mulig. 

 
For Norges Friidrettsforbund er det viktig å ha fokus på mulighetsrommet som ligger innenfor 
nasjonale retningslinjer og regler. Vi skal bruke det rommet, men samtidig være en ansvarlig 
organisasjon. 
 
Myndighetenes kompensasjonsordninger er fortsatt til stede for å hjelpe til å holde hjulene i gang. 
Det er viktig og nødvendig. Uansett så ser vi frem til den dagen da alle rundt i landet kan trene og 
konkurrere uten frykt for smitte og uten restriksjoner. 
 
Utfordringene med pandemien til tross; Norsk Friidrett har i 2021 maktet å holde aktivitetene i 
gang her hjemme, og levere resultater på øverste nivå både innenfor og utenfor landets grenser. 
Her tenker vi først og fremst på de fire medaljene under OL og Paralympics i Tokyo, men også 
sesongavslutningen under terreng-EM i Dublin der Norge endte opp med fem medaljer og ble nest 
beste nasjon bak Storbritannia i medaljeoversikten. I tillegg kommer alle resultatene fra 
aldersbestemte mesterskap og stevner. 
 
Det er viktig for Norsk Friidrett å prestere hele året. "Friidrett for alle - hele livet" er vår visjon, men 
viktig er også det å være synlige i mediebildet hele året. 
I så måte er også den nye langsiktige avtalen med NRK; som strekker seg ut 2028 en nøkkel. Vi 
som forbund er svært fornøyd med å være en av de store idrettene i den største norske TV-
kanalens rettighetsportefølje. 
 
Men det aller viktigste i Norsk Friidrett er deg. Du som er utøver, er engasjert i krets og klubb som 
leder, trener og funksjonær, samarbeidspartner - eller er den ildsjelen som uten formelle oppgaver 
er med på å holde hjulene i gang og bidrar til at friidretten utvikles videre. 
 
Det er deg vi nå ønsker en riktig God Jul og et Godt Nytt år. Norsk Friidrett trenger deg også i 
2022 og årene fremover. 

Med hilsen fra Norges Friidrettsforbund 

Anne Farseth, president 
Kjetil Hildeskor, generalsekretær 

 

Kjetil Hildeskor tidligere LIF-er 

nå generalsekretær i NFIF. 



NM innendørs skal avvikles 

i den fine hallen i Ulsteinvik 
 
Årets innendørsmesterskap skal avvikles i den 
relativt nye hallen i Ulsteinvik. Øvelsesutvalget 
for NM innendørs er følgende: 
 
60 meter 
200 meter 
400 meter 
800 meter 
1500 meter 
3000 meter 
60 meter hekk 
Kappgang 
Lengde 
Lengde u.t. Også for junior 
Høyde 
Høyde u.t. Også for junior 
Stav 
Tresteg 
Kule 
4x200 meter stafett 
 
NM innendørs avvikles 5. og 6. februar altså i 
Ulsteinvik. Lillehammer IF kan stille med flere 
utøvere, både sprinteres og de som løper litt 
lenger, i mesterskapet  
 
Påmeldingsfristen til mesterskapet er satt til 26. 
januar og husk å holde fristen, slik at  
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foreningen ikke må betale mer i startkontingent 

enn man trenger. 

 

Hallen i Ulsteinvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIF får alle materialer 

til speakerboden fra 

Gausdal Landhandleri 
 

Nå er det ikke lenge før vi starter på 
rehabiliter-ingen av speaker- og 
tidtakerboden. Gausdal Landhandleri har 
sagt at de vil sponse alle materialer som skal 
benyttes. Det er en virkelig flott gave å få. 
Dette vil hjelpe oss veldig, slik  at vi vil komme 
godt ut av det med oppgraderingen av 
speaker- og tidtakerboden. 
 

 
 
Dette vil avhjelpe oss med mange tusen 
kroner. Dette var meget positivt. 

Lillehammer Idrettsråd 

inviterer til et lagsmøte 

mandag 24. januar 2022 
Lillehammer Idrettsråd inviterer til lagsmøte i 
Håkons Hall 24. januar. Det som blir tatt opp er:  
 
Hva jobber Idrettsrådet med nå, hva kan idretts-
rådet gjør for din klubb, informasjon om antidoping 
Norge (rent idrettslag) og informasjon fra 
kommunens arbeid med antidoping, rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeid. 
 
I tillegg vil det være kjente idrettsprofiler til stede 
for å fortelle om hvilke utfordringer de har møtt, og 
om sine forholdsregler for å gå klar av doping-
faren. 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå i vinter starter vi 

på oppgraderingen 

av klubbhuset vårt 
 
Nå i vinter starter vi på oppgraderingen 
av tidtaker- og speakerboden som er på 
den nordre delen av klubbhuset vårt. 
(bildet til høyre ser du deler av 
speakerboden på den venstre delen av 
bildet). Den delen av speaker- og tid-
takerboden fikk vi av OL i 1994. Den har 
altså fungert i 26-27 år. Men nå må noe 
gjøres fordi det er mye som må rettes på 
nå. Blant annet må vi få inn nye vinduer 
og vi kommer til å dele opp innvendig en 
del. 
 
Heldigvis har vi fått tilskudd fra blant 
annet Sparebank1 Gudbrandsdal og 
Gausdal Landhandleri til oppgradering-
en. Det betyr at vi skal kunne komme i 
land økonomisk. 
 
Vi har også store varmeproblemer i 
både speaker- og tidtakerboden når 
sola står på som verst på sommertid. Vi 
trenger derfor også et anlegg som kan 
kjøle ned rommene på sommeren. Da 
kan det bli levelig for speaker og 
tidtakere.  
 
Vi vil kunne ha et rom for å ta imot de 
som skal være med på stevnene våre 
og hente startnummer der. 

 

 

 

Sparebank1 og Gausdal Landhandleri har bidratt 

meget vesentlig i oppgraderingen. 

 



 
Lillehammer IF sine samarbeidspartnere 

 

 
Hovedsponsor for Lillehammer IF 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stevnesponsorer: 
 

 
 

                 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Utstyrssponsorer/bankforbindelse: 
 

        
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Øvrige samarbeidspartnere: 

                  
    

       
 

        
 

     
 
 

  

 

 

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

