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Da er vi i gang igjen innendørs
Ja, da er vi i gang igjen i Stangehallen. Det populære
stevnet, Bamselekene gikk av stabelen i midten av mars og det
var meget bra deltakelse og Lillehammer IF stilte med en tropp
på 10 jenter og gutter som gjorde det meget bra. Vi fikk to seire
denne gangen ved Lauritz Grønvold Menkerud (15) og Emilie
Flugsrud (14). Begge løp 600m. På bildet ser vi Ragnar Kristjansson, Selma Holm Lombnæs, Emilie Haug Karlsen, June
Hauan, Inger Marie Antonsen og Linnéa Strandheim.

Arbeidet med speaker og tidtakerboden går greit nå og
det ser jo veldig bra ut. Vinduene blir store og fine og de
fungerer slik at de stopper voldsom varme inn i rommet og
varmer når det er kaldt. Speaker- og tidtakerboden fikk vi etter
OL på Lillehammer i 1994 og den trengte virkelig å bli renovert
nå. Dette blir en fin start på utendørssesongen med helt ny
speaker- og tidtakerbod.

Da

nærmer det seg påske og muligheter for mange
fridager, men for våre aktive er det ikke lov å sette seg i
solveggen. Husk at utesesongen er ikke langt unna, slik at man
må holde treningen ved like. Allerede 10. mai går første stevne
av stabelen på Stampesletta og da vil vi få en pekepinn på om
man har vært flittig nok i treningsarbeidet. Lenger ut i LIF-avisa
kan du se øvelsesutvalget for det første stevnet og vi ser
påmeldingsfristen. Husk å overholde den.

Riktig god påske til alle LIF-ere
og venner av Lillehammer IF.

Lillehammer april 2022
Arild Kjæreng

OG

Kjempeløp av Lauritz på 600m
i Bamselekene i Stangehallen
Av Arild Kjæreng
Endelig er Bamselekene i
gang igjen og det var over
600
deltakere
i
dette
populære
arrangementet.
Det ble delt ut en masse
bamser som var meget
populære til deltakerne. Her
har kretsen funnet et
konsept
som
fenger.
Lillehammer IF hadde med
10 utøvere og de hevdet
seg meget bra. Lauritz
Grønvold Menkerud løp en
kjempe-sterk 600m og ble
klokket inn på 1,31,38 og
det var Lauritz virkelig
forøyd med. Han vant
øvelsen med klar margin.
Han løper i 15 års klassen.
Det samme gjør Henrik
Melbø-Hammers-haug som
ble nummer tre på 60m
med tangering av persen
på 7,87 og i lengde ble det
5,14 som er ny pers.
LIF hadde med en gutt til,
nemlig
Ragnar
Rõkkvi
Kristjansson som i 14 år ble
nummer to på 60m med fin
tid 8,24 som besteresultat. I
lengde ble det 3,84.
Lillehammer IF har en sterk
kvintett i 16 år. Det er Selma
Holm Lombnæs som ble
nummer to på 60m med 8,44
som er ny pers, Mari
Schøyen Stiansen som ble

nummer tre på60m med ny
pers 8,58,

løp inn til sterke 1,51,93 og
vant en klar seier.

To gode LIF-gutter. Fra venstre Henrik Melbø-Hammershaug som ble nummer tre på 60m med 7,87 og Lauritz
Grønvold Menkerud som løp 600m på sterke 1,31,38 og
vant øvelsen med det resultatet.

Inger Marie Antonsen som
perset på 60m med 8,66 som
ga 5. plass, Elise Haug
Karlsen som fikk 6.plass og
8,68, mens den 5. jenta er
June Hauan som ikke deltok
på 60m, men løp 200m der
hun fikk tiden:
Emilie vant 600m
Emilie Flugsrud (14) gikk
også til topps på 600m. Hun

Selma Holm Lombnæs løp en
sterk 200m der hun kom inn
på ny pers innendørs med
27,57. Dermed er hun klar for
UM utendørs. Kravet var
27,80 og nå er det ikke lenge
før Elise Haug Karlsen klarer
det også. Hun løp inn til
28,13 og vi er nesten sikker
på at hun klarer kravet i løpet
av våren.
14
år
gamle
Linnéa
Strandheim satte ny pers

innendørs med 2,5 sekunder
og kom inn på tiden 30,46.
Hun avanserte dermed kraftig
på LIF-statistikken. Hun fikk
9,01 på 60m.
Vi hadde to 16-åringer til på
200m, der June Hauan løp
inn til 29,51 like bak persen
og Inger Marie Antonsen som
fikk 28,95 og dette er ny pers
med nesten ett sekund.
Ragnar Rõkkvi Kristjansson
var med på 200m også og
han ble nummer fire med
27,56 og i høyde ble det 1,30.
Lillehammer IF deltok med et
stafettlag i jenter 16 på
4x200m. Lillehammer ledet
klart over Ull/Kisa etter tre
etapper, men dessverre ble
det kluss i vekslingen mellom
3 og 4. etappe. Men disse
jentene bør delta i UM på
4x100m og jeg er sikker på at
de kan hevde seg meget bra.
Ellers var det hyggelig at vi er

Ragnar R. Kristjansson gjorde det meget bra på 60m og 200m.

kommet i gang igjen med
innendørsstevner og i Innlandet friidrettskrets. I år var det
FIK Orion, Løten Friidrett og
Moelven IL som var arrangør,
da kretsen ikke ville ta
stevnet i år. De tre

Arrangørklubbene fikk med
seg noen klubber til, slik at
arrangementet
ble
fint
gjennomført. Det var mange
klubber fra Oslo-området og
en
del
nordenfor
Lillehammer.

Flinke 60m løpere: Inger Marie Antonsen, Elise Haug Karlsen, Mari Schøyen Stiansen og Selma Holm Lombnæs

Selma Holm Lombnæs
til semifinale under UM

Grasrotandelen
Da har vi igjen startet på et nytt år med Grasrotandelen. Pr. 31. mars er vi kommet opp i 6.268,73
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 65 grasrotgivere. I det første tertialet i 2021 fikk
vi 8.689 kroner. Det er noe å strekke seg etter.

Lillehammer IF hadde med to 16 år gamle
jenter til UM 4.-6. mars. Det var Selma Holm
Lombnæs som løp både 60 og 200m, mens
Mari Schøyen Stiansen var med på 60m.
Selma klarte å løpe seg inn til en seminaleplass på 60m, der hun fikk 8,65 i forsøket,
mens hun ble nummer seks i sitt semifinaleheat med 8,62. På 200m klarte hun 27,94,
men klarte ikke å kvalifisere seg til finalen
med det resultatet.
Mari
løp sin 60m på 8,78, men klarte
dessverre ikke å komme seg videre til
semifinalen med det resultatet.

Selma Holm Lombnæs kvalifiserte seg for
seminalen på 60m under UM.

Kanskje kunne vi nå klare å få med noen flere
som vil gi oss sin Grasrotandel. Første mål kan
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.

Helårslisens for bane/utenfor bane 2022
Det er krav om lisens, fra det året man fyller 13 år til og med det året man fyller 80, for å delta i alle
arrangementer i regi av Norges Friidretts-forbund og dens klubber. Frem til 13 års alder er barn
forsikret gjennom idrettens barneforsikring.
For arrangementer på bane er det påkrevd helårslisens eller engangslisens (engangslisens blir tilgjengelig fra
februar/mars 2022). For arrangementer utenfor bane kan man velge mellom engangslisens og helårslisens.
Engangslisens
kjøpes
i forbindelse med påmelding til det aktuelle arrangement. Merk at det stilles krav
om medlemskap i en klubb for kjøp av alle lisenser, bortsett fra engangslisens for arrangementer utenfor bane.
Det finnes to typer helårslisens. Begge dekker lisens for deltakelse i alle arrangement i regi av Norges
Friidrettsforbunds arrangørklubber ut kalenderåret. Det er vilkårene i forsikringen som varierer mellom de to
lisenstypene.
- Grunnlisens kr 450 - Utvidet lisens kr 1050.
P.S - Ved kjøp av helårslisens vil systemet gjøre en sjekk opp mot medlems-registeret i SportsAdmin. Har du
ikke medlemsskap i en klubb vil du altså ikke være søkbar. Merk også at systemet kun sender informasjon én
vei, noe som betyr at lisensen ikke vil vises på din profil i Min Idrett (enn så lenge). Dette står dog på NIF og
utviklerens agenda, og vil trolig være klart ila mars 2022.

Idretten trenger flere kvinner
i leder- og trenerposisjoner!
Idretten engasjerer og drives av engasjerte mennesker – mennesker som vil noe mer for sitt
idrettslag eller lokalmiljø. Den samler også et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn,
kompetanse, nettverk og ressurser.
En rekke studier viser at kvinner i dag er svært underrepresentert i flere roller, og vi trenger
kjønnsbalanse for å skape best mulig aktivitet, trygghet og idrettsglede for alle.
#GNIST
Innlandet idrettskrets har utviklet #GNIST, som er en satsning på kjønnsbalanse og mangfold i
idretten. Idretten trenger flere kvinner i leder- og trenerposisjoner, og vi trenger hjelp av
idrettslagene for å realisere dette. Målet med #GNIST er å bedre kjønnsbalansen i idretten.
Sammen tenner vi GNISTEN!
- Kjenner du, eller er du kanskje selv, GNISTEN vi ser etter.

Innlandet idrettskrets
inviterer til kretsting

Aust- og Vest-Agder FIK er nå
blitt til Agder Friidrettskrets
Etter henholdsvis 101 og 99 år som

Innlandet Idrettskrets inviterer til kretsting
på Honne kurs- og konferansesenter (Biri)
lørdag 23. april 2022 klokken 11:00.
Hvis pandemien medfører begrensning i fysisk
oppmøte, vil kretstinget gjennomføres digitalt.
Program for dagen kommer.

egne fridrettskretser ble Vest-Agder FIK
og Aust-Agder FIK i helgen fusjonert til
Agder Friidrettskrets. Det historiske
øyeblikket fant sted 12. mars 2022 på
Mandal Hotell.
- Det er en milepæl at vi klarer å slå sammen
våre to gamle kretser til en, forene våre krefter
slik at vi kan skape et bedre miljø for barn og
unge og få en funksjonell organisasjon, sier
nyvalgt leder av Agder Friidrettskrets, Per Erik
Hansen.
Gjennom de siste tyve årene har de to
friidrettskretsene
lengst
sør
i
landet
samarbeidet på tvers av fylkesgrensene for å
tilby barn og unge et bedre friidrettstilbud.
Dette har blant annet resultert i fellesprosjekter
i forbindelse med Lerøy-lekene, Team-Agder,
som er et tilbud for alle utøvere mellom 15 og
19 år som er aktuelle for UM, samt samarbeid
om
felles
terminliste
og
andre
fellesarrangementer.

10.000m på Bislett 13.
april med 100 deltakere?
Den 13. april skal det arrangeres 10000m
og bare denne øvelsen på Bislett stadion.
De 100 første deltakerne får starte og
påmeldingsfristen er satt til dagen før løpet,
12. april. Henrik Ingebrigtsen er en av
deltakerne i dette stevnet. Her bør nok en
del LIF-ere delta. Petter Johansen er ute
etter klubbrekorden på nettopp 10.000m og
her vil det nok være muligheter å få skikkelig
pes, slik at Petter kan slette 10.000 m
rekorden.

Etter at de to kretsene nå formelt har slått seg
sammen er målet at friidrettstilbudet for alle
bosatt mellom Flekkefjord i vest til Gjerstad i
øst og Hovden i Setesdalen i nord skal bli
enda
bedre.
- Det er en del av samfunnsutviklingen at man
slår seg sammen til større enheter. Vi er en
samordnet gjeng og jeg tror ikke at det er noe
minus at vi nå er samlet i en krets. Vi
konsoliderer styrken med å være samlet,
mener avgått leder i Vest-Agder FIK, Kalle
Glomsaker.
Til stede på den historiske opprettelsen av
Agder Friidrettskrets var også NFIF-president
Anne Farseth. - Dette var en godt forberedt
sammenslåing av to veldrevne kretser som har
valgt å forene sine krefter til noe større og
enda bedre. Det blir spennende å følge
prosessen videre, for denne sammenslåingen
har vært utført på en forbilledlig måte, sier
hun.

Helge Tryggeseth, Brandbu ble ny
leder av Innlandet Friidrettskrets
Revisorer er Terje Fjæestad og
Ole A. Elton med Gustav Follerås
som varamedlem.
Regnskapet viste et overskudd i
2021 på vel kr. 260.000 og
128.000 for 2020, mens man i
2022
har
satt
opp
et
budsjettforslag på et underskudd
på 257.500 kroner. Kretsen har
god økonomi.

Helge Tryggeseth fra Brandbu IF
ble ny leder av Innlandet Friidrettskrets på tinget som ble
holdt på Prøysenhuset 29. mars.
Med seg som nestleder har han
Sara Skarabot Pedersen og styremedlemmer ble Kristian Skjeseth,
Vermund Kongssund, Karoline
Weea Johansen og Arild Kjæreng
mens Asgeir Rustad og Mille Eide
Nyhus ble varamedlemmer.

Kretsen har 75 klubber og 3922
medlemmer. Når det gjelder anleggssektoren arbeides det med
friidrettshall på Moelv og på
samme sted vil det løpet av
sesongen åpnes 6-baners anlegg
med fat dekke.
Kretsen har en daglig leder i
100% stilling og man har utvidet i
år med en kvart stilling. Kretsen
har kontor ved idrettskretsen
kontor på Ottestad.

Første styremøte for det nye
styret blir like over påske.
Kretsens prestasjonspremier ble i
2020 tildelt blant annet Mikkel
Thomassen og Fredrik Riste
Kristiansen fra Lillehammer IF,
mens Malin Furuhaug ble tildelt
premien for 2021.
Innlandet friidrettskrets sikret seg
syv gull under årets hoved-NM i
friidrett.

Funksjonærliste for
Veidekke-lekene
sendes ut før påske
Funksjonærlisten for Veidekkelekene har man til hensikt å
sende ut rett før påske. Det
samme vil man gjøre for det
første stevnet til LIF på
Stampe-sletta, GKrør-stevnet.

Flere sponsorer er kommet på plass
Styret ved leder Charlotte Grønvold
Menkerud gjør en stor jobb med å
skaffe
samarbeidspartnere
til
foreningen. Nå er tre sponsorer til på
plass og det er GD, Hafslund Eco og
Kontor leve-randøren. Alle tre har vi
hatt med oss i de siste årene og det er
godt å se at de vil være med oss
videre. Budsjettet for sponsorer for
2022 er på kr. 250.000,-. Til nå er
avtaler for over 200.000,- oppnådd.
Budsjettet for foreningen er spesiell i år
fordi
vi
renoverer
tidtaker/speakerboden og det gjør at vi
budsjetterer med et underskudd.

LIF bør stille med mange lag
i NM stafetter i Ås 5. og 6. juni
Lillehammer IF bør stille med flere
lag under NM stafetter som Ås IL
arrangerer 5. og 6. juni. Vi bør i
hvert fall stille tre lag i kvinner
senior 4x100m. Der har vi en sterk
kvartett i Cathrine Trøen, Bendikte
Thomassen, Therese Skytter-moen
og Malinj Furuhaug. I menn senior
bør vi så absolutt stille med lag på
4x1500m. Her har vi Petter
Johansen, Elmer Mulleri Skalle,
Kristoffer Skonnord, Elyas Negassi
og Fredrik Riste Kristiansen.
Kanskje kan vi få til et lag på
4x1500m for damer også, men her
er det mer usikkert.
Men vi har Ania Zilenkiewicz, Frida
Byfuglien, Oda Bråten Richenberg
og kanskje kan vi få med Thea
Krokan Murud. Vi har også Marte
Kjøren som kan være med.
I UM bør vi kunne stille med ett
jentelag på 4x100m. Her har vi
faktisk fem jenter som er aktuelle
nemlig Selma Holm Lombnæs, Mari
Stiansen, Elise Haug Karlsen, Inger
Marie Antonsen og June Hauan.
I gutter UM på 4x600m har vi tre
sterke gutter og vi bør derfor junne
jobbe for å få med en 15-16åring til.
Vi har Lauritz Grønvold Menkerud,
Henrik Melbø-Hammershaug og
Benjamin Sol-brekke og mangler da
bare en. Det må vi vel kunne få tak
i.
Det ville være morsomt om vi klarte
å kunne stille med mange lag for
stafett er en flott øvelse som det er
moro å være med på.
Hvis man ønsker å være med må
man på de korte distansene trene
på vekslinger slik at det går greit.
Da har vi to sterke lag. Herrelaget
vårt er også medaljekandidat.

Denne kvartetten sammen med June Hauan danner en sterk kvintett og vi
har tro på at dette laget kan gjøre det meget bra i UM. Fra venstre Inger
Marie Antonsen, Elise Haug Karlsen, Mari Schøyen Stiansen og Selma
Holm Lombnæs.

Gjensidige-Innlandet
samling på Stampa
for 15-19-åringer
Innlandet friidrettskrets har gleden
av å innformere om Team
Gjensidige-Innlandet
sesongen
2022 for alle 15-19 åringer. 13.15.mai blir det Gjensidige-samling
på Lillehammer. Vi skal bo i hytter
på Birkebeiner Hotell rett ved
stadion.
Oppmøte fredag ettermiddag og
samlinga varer til søndag ca. kl.
15.00 trening, overnatting og mat
inkludert.
Påmelding
senest
15.april. Ingen egenandel.

Fast dekke på
banen i Moelv
Arbeidet med fast dekke
med 6 baner på Moelv og
man regner med å kunne
være ferdig i august, slik at
man kan ha et åpningsstevne i august.
Dette vil være svært positivt
for kretsen som da vil få
enda en ny bane med fast
dekke på en 400m bane.
Det er ikke langt mellom
Lillehammer og Moelv og
det betyr flere stevner for
oss.

Sentrumsløpet går 23. april 2022
Distanser 5 og 10km pluss 800m
Asics Sentrumsløpet går i år
lørdag 23. april med start kl.
14.30 md 800m «sprint» og
kl. 16.00 er det 10km og kl.
17.30 er det 5km. Det er IL i
BUL som inviterer til løpet og
det blir start og mål i Karl
Johan hvor man får testet
formen etter vinteren.
I 2022 er Sentrumssprinten
tilbake. Dette løpet går altså i
forkant av de to andre
distansene. Sprinten starter
ved Slottstrappa og går 800m
rett fram og ender
på
Egertorget.
Disse fire bør delta på
Sentrumsløpet:
Kristoffer
Skonnord, Petter Johansen,
Elmer Mulleri Skalle og
Lauritz Grønvold Menkerud.

Flere norske lag gir
tilbud til ukrainske
krigsflyktninger
Flere idrettslag rundt om i
landet
har
allerede
mobilisert for å tilby
aktivitet for ukrainske
flyktninger. Med enkle
virkemidler kan idrettslag
bidra til å gi flyktningene
en meningsfull hverdag
og sosial kontakt med det
norske samfunnet.

Lerøy-lekene går 3./4. september
I år som i fjor skal Lerøy-lekene avvikles på Rjukan 3. og 4.
september. Lerøy-lekene er delt i tre deler og på Rjukan
skal Akershus, Buskerud, Innlandet, Oslo, Telemark,
Vestfold og Østfold delta. For 13 og 14-åringene som skal
delta der er dette et meget flott arrangement som man bør
delta på hvis man blir tatt ut av kretsen. Det er mange 13 og
åringer fra Lillehammer som kan delta.

Speaker- og tidtakerboden tar form
Mens våre aktive trener inne i Håkons Hall har Veidekke jobbet hardt med å få klar speaker- og
tidtakerboden før sesongen ute starter 10. mai. Som man ser av bildet er utstikkeren nede over
døra til kvinnefotball-klubben tatt vekk. Den holdt på å falle ned av seg selv. Vi har fått store flotte
vinduer, slik at speakere og tidtakere nå ser mye bedre det som skjer ute på banen.
Sparebank1 Gudbrandsdal, Gausdal Landhandleri og Veidekke Entreprenør har vært betydelige
bidragsytere til finansieringen og selve renoveringen. Bildet er tatt i midten av mars.

Innredning av speaker- og tidtakerboden

Slik vil tidtaker- og speakerboden se ut når den er helt ferdig. I det første rommet vil vi på midtukestevnene bruke de som utdeling av startnummer med mere. (Rommet med den svarte disken. Her
kan vi velge mellom en disk som vist på det nederste forslaget eller en skranke. I det andre store
rommet er det tidtaking i den minste delen og speaker og resultatservice i det forslaget helt til
høyre. Det er store og fine vinduer utover og det blir et stort vindu som kan åpnes helt til høyre.
Dette betyr at det skal bli en helt annet mulighet til å se sprintløpene fra start til mål og vi kan få
frisk luft inn til speaker og tidtakere. Det hele skal være klart til det første stevnet vi skal ha som er
10. mai. Da starter vi utesesongen på Stampesletta.

GKrør-stevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 10. mai kl. 18.00.
Øvelsesutvalg:
7-10 år:
11-12 år:
13 år:
14 år:
15-16-17 år:
18/19-Senior:

60m, lengde, kule
60m, 600m, lengde, kule
60m, 200m, 600m, lengde, kule
60m, 200m, 800m, lengde, kule
150m, 300m, 800m, lengde, kule
150m, 300m, 800m, 3000m, lengde, kule

Påmeldingsfrist:
Fredag 6.mai 2022. Påmeldingen sendes adkg@online.no eller min idrett.
Startkontingenten:
Under 15 år:
kr. 100,- pr. start
15 år og eldre:
kr. 125,- pr. start
Medlemmer i Lillehammer IF som har betalt medlemskontingent deltar
GRATIS!
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforenings konto:
2095 54 86723.
Premiering:
Det vil bli premier til de yngste klassene.

Hovedsponsor for stevnet er:

Invitasjon til Gjensidige supersamling
MARIENLYST 23.april
SAMLING FOR 7 KRETSER
Kretsene: Innlandet, Oslo, Akershus, Telemark, Buskerud, Østfold og Vestfold inviterer utøvere fra
UM nivå og eldre, til Storsamling med gode trenere på MARIENLYST (Drammen) Hvis det
regner/snør eller er under 8 grader flyttes det til Bærum Idrettspark – endelig beskjed gis ca 3
dager før)

PROGRAM
13:00 -13.30 – oppvarming
13.30 – 15.00 – trening
15.00 -16.00 - felles lunsj, med litt faglig påfyll: «Hvordan forberede seg til stevner» v/ Monica
G Frøynes og Unn-Merete Jæger.
Formålet med denne samlingen er å knytte bånd på tvers av klubb og krets, samt ny læring og
motivasjon.
Påmelding via Quest back INNEN 10 april
https://response.questback.com/norgesfriidrettsforbund/7yg0tqbbjf
Vi tilbyr følgende trenere på følgende øvelser:
Høyde Adrian Proteasa – bronse i EM, nr 7 i OL og respektert trener for mange høydehoppere i
Norge
Sprint Mauritz Kåshagen- flere NMgull på 400m, deltager i junior-VM, og tidligere
norgesrekordholder på 400m både innendørs og utendørs.
Distanse Thomas Roth – nordisk mester på 800m innendørs, deltager i blant annet lag EM, u-23
EM, EM inne, mange meritter å vise til.
Diskos/kule Grethe Etholm – blant annet 17 ganger Norgesmester
Spyd Unn-Merete Jæger – flere NM gull i spyd og slegge, og trener for bla. Henriette Jæger
Lengde Henrik Flåtnes – ung fremadstormende lengdehopper, flere NM medaljer, og sølv i U-23
EM
Hekk Robin Rustad – profilert trener i BUL il
Kappgang Maren Karlsen Bekkestad – Blant annet norsk mester i Kappgang
Det er en egenandel på kr 300,- pr utøver. Regning sendes klubber i etterkant (så er det opp til
hver klubb, å sende videre).
Spørsmål? Kontakt: Mari Sønju – 95 81 89 65 eller Mette F Dale – 48 14 68 07

Strandtorget-stevnet
Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 24. mai kl. 18.00
Øvelsesutvalg:
7-10 år:
11-13 år:
14 år:
15 år
16-19 år:
Senior:

60m, høyde, liten ball 150gr
80m, 200m, 600m, høyde, spyd
100m, 200m, 2000m, høyde, spyd
100m, 200m, 400m, 2000m, høyde, spyd
100m, 200m, 400m, 3000m, høyde, spyd
100m, 200m, 400m, 1500, 3000m, høyde, spyd

Påmeldingsfrist:
Fredag 20. mai 2022. Påmeldingen sendes til adkg@online.no eller til min
idrett
Startkontingenten:
Under 15 år:
15 år og eldre:

kr. 100,- pr. start
kr. 125,- pr. start

Medlemmer i Lillehammer IF som har betalt medlemskontingenten deltar
GRATIS!
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening konto: 2095 54 86723.
Premiering:
Det er premier til alle hvis du er med i klassene 12 år og yngre.
Hovedsponsor for stevnet er:

Søk om aktivitetspakke til klubben
Det er i klubbene aktiviteten skjer. Etter et par
år med utfordringer ønsker NFIF å bidra med
ekstra støtte og
motivasjon til klubbene som
satser på kompetanse og aktivitet i 2022. Vi
oppfordrer
alle
klubber
til
å
søke
om aktivitetspakker. Målet er at vi sammen kan
bidra til økt idrettsaktivitet i hele FriidrettsNorge!
Søknadsfrist er 10.mai.
Ved å gjennomføre friidrett for barn - kurs vil
du motta en pakke med følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erteposer
Dratau 16m
Tøyballer
Frekvensstiger
Fleksilist

Lillehammer IF har sendt
ut krav om medlemskont.
Som vanlig på denne tid av året blir det sendt
ut krav om betaling av medlemskontingenten. I
Lillehammer IF har man en meget lav
kontingent. Den er på 350 kroner. I tillegg
kommer treningsavgift som er på 350 for 10-19
år og 550 for voksne, mens de under år har
ingen treningsavgift.
Styret ber om kontingenten og treningsavgiften
blir betalt så raskt som mulig. For å få delta
gratis på stevnene våre må medlemskontingenten være betalt før stevnene utendørs
starter på Stampesletta.

Husk å melde deg på
stevnene våre innen
påmeldingsfristen

Skumspyd

Minihekker
Markeringskjegler
Medisinball
Markeringstallerkener
Skumterninger
Stavsprangutstyr (staver til barn)
Bredt målebånd
Oppbevaringsbag til utstyret

Det er svært viktig at du melder deg på
stevnene våre innen påmeldingsfristen. Det vil
hjelpe oss stort i arbeidet med å sette opp et
tidsskjema som vi slipper å gjøre om på. Når
det gjelder tirsdagsstevnene våre er fristen
fredagen før stevnet. Da har vi helgen på oss å
lage tidsskjema og program til stevnet. Det er
viktigere at du melder deg på innen fristen og
ikke møter til start enn at du ikke melder deg
på, men kommer og skal være med like før
stevnestart.
GK-rør er det første stevnet og der er fristen 6.
mai, mens det for vårt andre stevnet som er
24. mai er fristen 20. mai. IGJEN HUSK Å
MELDE DEG PÅ INNEN PÅMELDINGSFRISTENE.
Og når det gjelder frammøte til stevnene er det
viktig at du kommer i god før stevnet starter.
Kommer du til Stampa rett før start vil det være
vanskelig å få være med. Kom gjerne en halv
time før stevnestart altså kl. 17.30 når stevnet
starter kl. 18.00.

www.lillehammerif.no

Lillehammer IF sine samarbeidspartnere

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

Øvrige samarbeidspartnere:

