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i styret i Lillehammer IF, men Charlotte Grønvold Menkerud
fortsetter som leder og det er vi svært glad for. Charlotte har
gjort en fin jobb som leder av foreningen og det i en tid hvor
pandemien med smitte av Corona har dominert tilværelsen.
Nå ser det heldigvis ut til at den tilværelsen blir forandret til det
bedre og vi kan fungerte noenlunde som normalt igjen. Men
med seg i styret har Charlotte fått Jørn Karlsen som nestleder,
Frode Stiansen kasserer, Marte Kjøren som sekretær og
Christer Opsann som styremedlem og leder av sportsutvalget.

Holmenkollstafetten nærmer seg og Lillehammer IF
løper i eliten for damer og i klassen under eliten for menn. Her
må vi håpe på at damene beholder plassen, mens herrelaget
bør kunne rykke opp. Lillehammer IF deltar for 80. gang i
denne populære stafetten. Det er egentlig imponerende. Det
er ikke mange år vi har stått over. Hvis man ikke har tatt ut en
lagleder ennå bør det gjøres så raskt som mulig. Holmenkollstafetten har alltid vært viktig for Lillehammer IF.

Ellers

har våre beste utøvere så vidt
kommet i gang med innendørssesongen.
Men vi har fått vår første klubbrekord for
innendørs. Det er Petter Johansen som
løp inn til 8,20,02 på 3000m. Det var
meget bra og viser at vi kan forvente oss
mye av Petter også denne sesongen.

Det ble ikke så lett å restaurere speaker- og tidtakerboden. Det viste seg at den ytterste delen var seget en del og
og det var like før det kunne dette ned. Det var bare vinduene
som holdt det oppe og flere av de innvendig var sprukket. Vi
valgte derfor å ta vekk den ytterste delen og det ble da bra.
Veidekke har gjort en meget god jobb med restaureringen og
vi retter en stor takk til Sparebank1 og Gausdal Landhandleri
for den støtte vi har mottatt til dette prosjektet.

Lillehammer mars 2022 Arild Kjæreng

Svein Johnsen vil gi seg
som trener i LIF ved nyttår
Av Arild Kjæreng
Svein Johnsen LIF’s
sprinttrener gjennom
snart 50 år gir seg som
trener. Svein fyller 80 år
i
november.
Hvor
mange sprintere han
har tatt seg av i LIF er
det vel ingen som har
oversikt over, men at
det er langt over 100,
kanskje opp mot 200.
Det er heller ingen tvil
om at han har betydd
enormt
mye
for
Lillehammer IF. Han ble
da også tildelt klubbens
æresmedlemsskap
i
2007.
Han er ikke bare en
meget dyktig trener,
men han er utrolig flink
til å skape et meget
godt miljø for sine
aktive. Svein har også
vært en meget dyktig
person når det gjaldt å
få tak i sponsorer til
foreningen.
I en periode var han
også landslagstrener
for damelaget i sprint. Å
erstatte Svein blir slett
ikke lett. Her får det nye
sportsutvalget

Svein bæres på gullstol etter at guttelaget vårt tok gull på
stafett. Fra venstre Sondre Mulongo Nystrøm, Michael
Rosenberg, Tormod Hjortnæs Larsen og Håkon Morken.

en stor jobb med å
finne erstatning for han
og da også for den
store gruppen han har
tren nå. Hvis det er slik
at noen er uerstattelige,
så er nok Svein en slik
person.

har trent har hentet
inn langt opp i mot
300 medaljer i de
forskjellige mesterskap som senior-NM,
junior-NM og UM. Nei
dette blir ikke lett å
erstatte.

Det må ikke tolkes slik
at Svein bare har trent
jenter. Han har hatt
vært mange gutter som
har nytt godt av Svein
sine treneregenskaper.
At han sørget for at de
ungdommene han

Vi retter en stor takk
til Svein for den fantastiske jobben han
har utført i LIF. Nå og
ut året vil han
konsentrere seg om
de fire seniorene vi
har blant damene.

Ny utlysning Arrangører til norske
mesterskap 2023

Grasrotandelen
Da har vi igjen startet på et nytt år med Grasrotandelen. Pr. 01. mars er vi kommet opp i 3957,01
kroner og det tror vi er en god start på årets
grasrotandel. Grasrotandelen er delt opp i tertialer Det
vil si at vi pr. 30. april vil få utdelt det vi har fått fra våre
66 grasrotgivere. I det første tertialet i 2021 fikk vi 8.689
kroner. Det er noe å strekke seg etter.

Det er ikke kommet inn søknader til å
avholde følgende mesterskap i 2023. Vi ber
interesserte arrangører sende inn søknad
på disse mesterskapene snarest mulig og
helst innen 6. mars.
Det er ikke kommet inn søknader til å
avholde følgende mesterskap i 2023:
•
•
•
•
•
•
•
•

NM/UM mangekamp utendørs.
NM innendørs senior.
NM hopp uten tilløp senior og junior.
Ungdomsmesterskapet, innendørs.
NM veteraner, innendørs.
NM maraton senior og veteraner.
NM motbakkeløp senior, U23 og
veteraner
NM Ultraløp 24 timer.

Vi ber interesserte arrangører sende inn
søknad på disse mesterskapene snarest mulig
og helst innen 6. mars. Ta kontakt med Thor
Gjesdal 986 20 227 for mer informasjon.
For øvrig viser vi til den opprinnelige
utlysningen for informasjon om krav til
søknaden osv.

Kanskje kunne vi nå klare å få med noen flere
som vil gi oss sin Grasrotandel. Første mål kan
7 være å nå 70 personer. Det er fem flere enn i fjor.
Kanskje vi kunne sette oss som mål å nå 45.000
kroner i løpet av dette året. Det ville være veldig
bra. Vi startet å få grasrotpenger i 2009 og det
har steget jevnt og trutt til vi i 2021 fikk i
underkant av 40.000 kroner.

Klubbrekorder i LIF pr. 1. januar 2022 junior
Menn junior

Kvinner junior

100m
200m
400m
800m
1500m
3000m
5000m
10000m
1500m hinder
2000m hinder
3000m hinder
110m hekk
200m hekk
400m hekk

Håkon Morken
Håkon Morken
Tormod Hjortnæs Larsen
Rune Wiker
Rune Wiker
Gishe Abdi Wako
Gishe Abdi Wako
Gishe Abdi Wako
Alfred Håvemoen
Eirik B. Richenberg
Rune Wiker
Leif Cato Larsen
Joachim Prøsch Johnsen
Christian Linnerud

10,79
21,37
48,24
1,52,91
3,49,97
8,21,06
14,21,39
30,24,53
4,17,0
5,56,5
9,29,5
15,60
25,77
54,47

2015
2015
2007
1983
1982
2010
2011
2011
1968
2011
1982
1991
1992
2008

Lengde
Høyde
Tresteg
Stav

Bjørn Ivar Iversen
Egil Moe
Tom Kappelslåen
Joachim Prøsch Johnsen
Bjørn Morstøl

6,75
1,90
1,90
13,49
4,11

1962
1958
1976
1991
1964

Kule
Diskos
Spyd
Slegge

Stein Haugen
Stein Haugen
Henrik Kjæreng
Erik Sæterbakken

14,13
46,14
70,98
33,30

1953
1953
1995
1960

4x100m stafett

Thomas Kjæreng
Magnus Gjerde
Didrik Bakken
Lars Bratberg
Thomas Kjæreng
Didrik Bakken
Magnus Gjerde
Joachim Prøsch Johnsen
Torgeir Tøftum
Alfred Håvemoen
Jan Olav Riise
Arne Mikkelsen
Anders Løkken
Harald Follerås
Christian Linnerud
Tormod Hjortnæs Larsen

44,60

1993

4x400m stafett

3,24,66

1992

4x800m stafett

16,41,0

1968

1000m stafett

1,56,85

2008

Stein Haugen
Joachim Prøsch Johnsen
Sondre Mulongo Nystrøm
Morten Røst

3236
5470
3,17
1,67

1953
1992
2013
1998

4x400m stafett

4x1500m stafett

1000m stafett

5-kamp
10-kamp
Lengde uten tilløp
Høyde uten tilløp

100m
200m
400m
800m
1500m
3000m
5000m
10000m
100m hekk
400m hekk
3000m hinder

Ingrid Lund
Ingrid Lund
Gro Hege Cleveland
Mariann Steine
Mariann Steine
Thea Krokan Murud
Kjersti Herberg
Annicke Stranda
Anne Cathrine Karlsen
Anne Cathrine karlsen
Kjersti Herberg

12,13
24,39
54,62
2,10,38
4,26,29
9,45,90
17,59,97
36,38,44
15,08
64,99
10,58,35

1996
1996
1988
1983
1983
2011
2008
1993
1987
1988
2009

Lengde
Høyde
Tresteg
Stav

Astrid Tveit
Astrid Tveit
Therese Høyer Grimstad
Therese Høyer Grimstad

5,51
1,89
11,31
2,30

1976
1977
1997
1996

Kule
Diskos
Spyd gammelt
Slegge

Gunnhild Hagen
Gunnhild Hagen
Anne Sophie Hunstad
Tine Iselin Fjerdingby

12,54
46,14
46,26
38,42

1975
1975
1972
2004

4x100m stafett

Kathinka Larsen
Thale Frisenberg Sundgaard
Hilde Anette Myrvang
Gro Hege Cleveland
Anne Cathrine Karlsen
Hilde Anette Myrvang
Thale Frisenberg Sundgaard
Gro Hege Cleveland
Siv Lund
Valborg Madslien
Hilde Myhren
Annicke Stranda
Kathinka Larsen
Hilde Anette Myrvang
Thale Frisenberg Sundgaard
Gro Hege Cleveland

47,60

1989

3,47,78

1988

9,29,17

1991

2,16,20

1988

Astrid Tveit
Hege Liljedahl Steene
Astrid Tveit
Audhild Høgåsen
Karen Høystad

3637
2438
2,66
1,30
1,30

1976
1992
1972
2014
2016

5-kamp
7-kamp
Lengde uten tilløp
Høyde uten tilløp

Klubbrekordene innendørs for LIF pr. 17.02.22
Damer

60m
100m
200m
400m
600m
800m
1500m
1 eng. mil (1609m)
3000m
60m hekk
Lengde
Høyde
Tresteg
Kule
Høyde u.t.
Lengde u.t.
4x200m stafett

Trine Rugsveen
Trine Rugsveen
Ingrid Lund
Trine Rugsveen
Ania Zielinkiewicz
Ania Zielinkiewicz
Anne Jorunn Rakstad
Hanne Mjøen Maridal
Oddrun Hovsengen
Anne Mette Undlien
Anne Randi Syversveen
Astrid Tveit
Therese Høyer Grimstad
Kristin Bratberg
Anne Brit Særsland
Astrid Tveit
Lillehammer IF

60m
100m
200m
400m
600m
800m
1500m
3000m
60m hekk
Lengde
Høyde
Tresteg
Kule
Høyde u.t.
Lengde u.t.
4x200m stafett

Michael Rosenberg
Tormod Hjortnæs Larsen
Morten Sand
Morten Sand
Gishe Abdi Wako
Morten Sand
Noor Jamae Adan
Petter Johansen
Leif Cato Larsen
Per Kollstad
Jon Inge Hagen
Kåre Strande
Thomas Kjæreng
Morten Røst
Bjørn Holen
Lillehammer IF

Menn

7,54
12,06
24,66
57,01
1,36,78
2,12,87
4,17,31
5,23,53
9,44,5
8,86
5,30
1,85
10,80
10,11
1,31
2,66
1,49,37

1991
1990
1996
1993
2015
2016
1987
2016
1984
1995
1988
1978
1999
1993
1980
1974
2016

6,75
10,93
21,35
47,71
1,26,75
1,54,53
3,56,62
8,20,02
8,62
6,77
1,85
13,28
11,42
1,67
3,33
1,29,47

2016
2008
2003
2003
2011
2006
2007
2022
1993
1986
2006
1987
1993
1998
1965
2013

Charlotte Grønvold Menkerud
fortsetter som styreleder i LIF
Christer Opsann ble sportslig leder – Jørn Karlsen driftssjef
Av Arild Kjæreng
Charlotte Grønvold Menkerud
fortsetter som leder av Lillehammer Idrettsforening. Hun
går på sitt tredje år som leder.
Charlotte har gjort en flott
jobb som leder disse årene og
med seg i styret fikk hun Jørn
Karlsen som nestleder, Frode
Stiansen ble kasserer, Marte
Kjøren som sekretær, Christer
Opsann som styremedlem,
Simen Næss Berge og Petter
Johansen
som
varamedlemmer.

utgiftene blir derfor større for
2022.

mangeårig trener for de aller
yngste.

To personer fikk foreningens
fortjenestemedalje og det var
Elisabeth
Sand
og
Erik
Thoresen. Begge to er trofaste
hjelpere på stevnene våre.

Budsjettet for 2022 balanserer
med et underskudd på vel
379.000 kroner. Dette skyldes
renoveringen av speakerboden.
Medlemskontingenten ble 350
kroner og det er uendret. I tillegg
skal de som er 10-17 betale en
treningsavgift på 350 kroner og
de som er 18 og eldre betaler
550 kroner. De under 10 år har
ingen treningsavgift.

Jo Lunde og Gustav Follerås
er med i kontrollutvalget.

Ellers er man i full gang med å
renovere tidtaker/speakerboden
det ble orientert om hvordan den
kommer til å se ut når man er
ferdig. Det viser seg at den
ytterste delen av tidtakerboden
er i ferd med å falle ned og den
vil da bli fjernet. Det betyr at
tidtakerboden blir
smalere.
Dette vil dessverre gjøre
renoveringen noe dyrere.

Årsmeldingen og regnskapet ble
vedtatt
uten
særlige
bemerkninger. Overskuddet for
2021 var på hele 315.000
kroner, et meget godt resultat.

Charlotte fortsetter som leder

Lillehammer IF har fått betydelig
økonomisk
støtte
fra
Sparebank1 og Gausdal Landhandleri. Det er Veidekke som
utfører renoveringen.

Nå som det er åpnet opp mer i
samfunnet vil nok deltakelsen
rundt omkring bli større og

Tillitsvalgtestatuetten ble tildelt
Kristof van Buggenhout

Det var 15 stemmeberettigede til
stede på møtet som ble avsluttet
med kaffe og noe å bite i.

Sportslig leder ble Christer
Opsann,
driftssjef
Jørn
Karlsen,
Frode
Stiansen
økonomisk ansvarlig, Arild
Kjæreng arrangementssjef og
utdanningsleder har man ikke
funnet ennå.

Det nye styret i Lillehammer Idrettsforening

Her har vi det nye styret i Lillehammer Idrettsforening. Fra venstre Simen Næss Berge varamedlem, Christer
Opsann styremedlem og leder av sportsutvalget, Marte Kjøren sekretær, Frode Stiansen kasserer, Charlotte
Grønvold Menkerud leder og Jørn Karlsen nestleder og leder av driftsutvalget med ansvar for klubbhuset.

Kristof van Buggenhout fikk Tillitsvalgtestatuetten
for 2021.

Elisabeth Sand var en av to som fikk fortjenemedaljen på årsmøtet

- sekretær: Marte Kjøren
- kasserer: Frode Stiansen

-

Arbeidet med Veidekkelekene er godt i gang
Vi håper å nå 800 deltakere og 2000 starter
Det har vært en trøblete
opptakt til årets stevne. Først
ble hoved-NM lagt til «vår»
helg og vi måtte derfor flytte en
uke fram, men da viste det seg
at
vi
kolliderte
med
Vãrldsungdomsspelen
som
går i Gøteborg og hvor veldig
mange
norske
utøvere
kommer til å delta. Vi har i alle
år forsøkt å unngå å avvikle
stevnet vårt samtidig med
stevnet i Sverige og har lykkes
med det. I år ble det imidlertid
ikke mulig. Vi kan ikke gå inn i
juli
og
arrangere
Veidekkelekene. Da kolliderer vi
med ferien og vi vil ikke få nok
funksjonærer til å kunne avvikle stevnet. Da måtte vi gjøre
det om til et rent løpsstevne og
det ønsker vi ikke.
Vi håper å kunne nå 800 deltakere og ca. 2000 starter. Da
vil vi være fornøyd og da vil vi
kunne få overskudd på over
100.000 kroner. Da blir det
50.000 på LIF og vel 50.000 på
deling mellom Moelven IL, FIK
Orion og Løten friidrett. Klarer
vi det er det bra. Så får vi i
2023 håpe at vi kan komme
opp mot 1000 deltakere igjen.

Årets Veidekkeleker er de 43. i
rekken. Vi startet i 1978 og har
bare hatt opphold de to siste
årene på grunn av Coronapandemien.
Stevnet går over 4 dager med
mest løp på torsdagen og da
med flest lokale utøvere. I tillegg til løp på torsdag 16. juni
ble det slegge for jentene.
Stevnet går altså fra 16.-19.
juni.
Stevnet startet med å hete
Gudbrandsdalslekene. Etter
det har det vært K-Bankleker,
Østlandsleker, OE-leker, Gsportlekene og nå Veidekkelekene. Avtalen med Veidekke
er 2021-2022 og 2023, men
siden det ikke ble noe i 2021 er
det muligheter for at vi kan
også få med 2024 i denne avtalen. Det er et håp.

Vår hovedsponsor for stevnet i
over 10 år og det er vi svært
glade for. stevnet i over 10 år
BUDSJETT PÅ CA. 500.000,Budsjettet for årets stevne
ligger på en inntekt litt under
500.000 kroner og utgiftene litt
under 400.000,-.

To trofaste funksjonærer som
er med i Veidekkeleken år etter
år. Det er Sølfest Prestetun til
venstre og Robert Pettersen til
høyre.

Det blir nye medaljer i år. Vi har
fått ny leverandør og det er
Trofé i Lillehammer. Nå blir det
bare å finne en deltakerpremie
til alle deltakerne, slik at vi kan
konsentrere oss om bare å få
fram de tre beste på pallen.
På møtet ble det oppfordret til
å finne personer som kan være
med i en hovedkomite for
stevnet. Man håper selvsagt at
så mange som mulig av de
«gamle», men at vi også kan få
med en del nye personer.
Funksjonæroppsettet vil bli
sendt ut første gang i
begynnelsen av april og andre
og siste utsending vil være ca.
10 dager før stevnet starter. Vi
trenger vel et sted mellom 110
og 120 funksjonærer hver dag.
Dette er altså 43 gangen stevnet blir avviklet og det startet
med et samarbeid mellom Otta
IL,
Gausdal
FIK
og
Lillehammer IF. Otta arrangerte
fredag,
Gausdal
lørdag og LIF søndag. Men da
Bjarne Winther som var pytt og
panne på Otta flyttet til
Lillehammer ble det bare
Gausdal og LIF som var
arrangører. Etter vert trakk
også Gausdal seg og vi måtte
hente inn Moelven, Orion og nå
også Løten friidrett. De tar seg
først og fremst av slegge

Mange gode resultater av LIF
i årets Tyrvingleker innendørs
Petter med ny klubbrekord på 3000m innendørs
Av Arild Kjæreng
Petter Johansen fortsetter
der han slapp i fjor og satte
ny klubbrekord innendørs
på
3000m
under
Tyrvinglekene 12. februar.
Han løp inn til 8,20,02 og
slo dermed klubbrekorden
med 14 sekunder. Elmer
Mulleri Skalle fulgte fint
opp på annenplass med
8,27,92. Den tredje vi
hadde med på 3000m for
senior
var
Kristoffer
Skonnord som løp inn til
9,00,58. Han ble nummer
fem.
Lauritz Grønvold Menkerud løp
en meget sterk 800m i klasse
gutter 15 år og der løp han inn til
2,03,80. Det er over to sekunder
bedre enn utendørspersen han
har fra i fjor. Det er sterkt for det
er ingen tvil om at det er mer
krevende å løpe innendørs på
lengre distanser. Dette betyr at
Lauritz fort kan løpe ned mot
2,00,00 utendørs til sommeren.
Han ble nummer tre på distansen
i Tyrvinglekene inne.
Blant jentene imponerte Jade
Tofthagen i 12 år på 600m, der
hun ble nummer tre med 1,55,25.
Dette var lørdag 12. februar,
mens på søndag 13. februar
hadde vi med tre jenter i 16 år på

LIF-gutta i Tyrvinglekene Kristoffer, Petter, Elmer og Lauritz
200m og Selma Holm Lombnæs
løp inn til 27,81 og det er ny pers
innendørs. Det er ett hundredel
bak kvalifiseringskravet til UM
utendørs. Vi regner med at hun
klarer dette kravet allerede
innendørs. Elise Haug Karlsen løp
på 29,17 og June Hauan fikk
29,57. Begge de to var like bak

persen innendørs.
Selma ble nummer 6, Elise 8 og
June nummer 9. Fire av de
påmeldte fra LIF kunne ikke møte
til start dessverre. Dette var en fin
åpning av sesongen for de fleste
av LIF-erne. Vi venter spent på
fortsettelsen.

LIF-jentene på 200m var Elise, Selma og June. Bra innsats av alle tre.

Nye tillitsvalgte i Lillehammer IF
Arbeidet med å finne nye
tillitsvalgte i LIF går sin
gang og til høyre har vi
tre personer som skal ha
som oppgave å være
oppmenn for hver sine
grupper. Det er Kenneth
Tofthagen som skal ta
seg av de yngre som er
utenom andre grupper.
Stine Lombnæs er oppmann for sprinterne og
Kristoffer Skonnord er
det samme for mellomog langdistanse.
Det jobbes videre for å
finne en oppmann for de
aller yngste av våre
aktive.

Nye oppmann i Lillehammer IF: fra venstre Kristoffer
Skonnord, Kenneth Tofthagen og Stine Lombnæs.

Holmenkollstafetten er tilbake
Nå er alle restriksjoner fjernet og vi planlegger for fullt for å
arrangere KIWI Holmenkollstafetten 14. mai 2022.
Nesten tre år har gått siden deltagerrekordåret i 2019, og vi i IK
Tjalve tror det er flere enn oss som lengter etter å møtes til løping,
samhold og sosiale "happenings" igjen.
Holmenkollstafetten er Norges største idrettsarrangement. Med 50000
deltagere, samler vi bedrifter, idrettslag og organisasjoner til en
løpsfest i Oslos gater. Deltagelse i stafetten vil være en perfekt måte
å endelig få gjort noe sammen, og samlet kolleger/venner etter to år
med avstand.
1. mars stiger prisen for påmelding, så ikke nøl med å melde på ditt
lag i dag.
•

Påmelding før 1. mars 2022 for alle stafettklasser: kr. 3.450,per lag

Påmelding etter 1. mars 2022 for alle stafettklasser:
kr. 3.950,- per lag

Endelig blir det Bamselekene igjen....

12.-13.mars kan det igjen ønskes velkommen til Bamselekene i Stangehallen.
Friidrettsklubben Orion, Løten IL friidrett og Moelven IL har gleden av igjen å ønske
velkommen til Bamselekene. Stevnestart begge dager klokken 10, men dersom
påmeldingen blir stor kan det være aktuelt å starte før.
STAFETTER: Påmelding av stafettlag skjer til fikorion@online.no. Lagoppstilling
leveres på stevnedagen. STARTKONTINGT: Kr. 125 pr. enkeltstart og kr. 350 pr.
stafettlag, blir fakturert klubbene i ettertid. Etteranmelding mot dobbelt
startkontingent.

Kretsen skal ha treningsleir 1/1-23

Innlandet friidrettskrets arrangerer treningsleir i Syden 1. januar 2023 og utover. Man kan velge
mellom 1-2-3 uker. På Tenerife i januar er det svært gode treningsforhold for alle øvelser. Det
meste kan vi gjøre på stadion i Las Amerikas, men kastøvelsene, i vertfall slegge, spyd og
diskos har ypperlige forhold i Santa Cruz, ca 45 minutter å reise.

Vi har bare to som vil
delta i UM i Steinkjer
Neste helg er det UM innendørs i Steinkjer
og Lillehammer IF har bare med to
utøvere. Det er Selma Holm Lombnæs og
Mari S. Stiansen. Begge to deltar på 60
meter, mens Selma også løper 200 meter.

Lillehammer IF sine samarbeidspartnere

Hovedsponsor for Lillehammer IF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stevnesponsorer:

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

Utstyrssponsorer/bankforbindelse:

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

Øvrige samarbeidspartnere:

