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NFIF har gitt klarsignal for 

flere sponsorer på drakta 
 

 Norges Friidrettsforbund har gitt klarsignal for at vi kan 

ha så mange sponsorer vi har plass til på drakta. Det vil ganske 
sikkert bety mye for klubbene. Da kan man synliggjøre flere 
sponsorer og da kan det bli lettere å få tak i sponsorer. Det har 
lenge vært et tak på fem sponsorer på drakta inklusiv firmaet 
som lager drakta. Dette er meget positivt for lagene og det betyr 
at man kan tjene mer på sponsorsiden. 

 

 16-års jentene skuffet ikke i UM stafetter i Ås. Kvartetten 

vår løp inn til en flott sølvmedalje på 51,16 og det var bare 15 
hundredeler fra klubbrekorden vår. Inger Marie Antonsen, Selma 
Holm-Lombnæs, Mari Schøyen Stiansen og Elise Haug Karlsen er 
vårt nye sølvlag. Vi gratulerer med en flott konkurranse. 
Damelaget vårt var også med på 4x100m og de ble nummer 
fire, også det en meget fin innsats. 
 

 Da er «helvetesmåneden» over og vi er vel kommet 

helskinnet gjennom. Men det var virkelig beklagelig at 
Veidekkelekene kolliderte med både Bislett Games og 
Vãrldsungdomsspelen. Det gjorde at deltakelsen hos oss var 
mindre enn før. Imidlertid var det et meget sterkt kortsprintfelt 
på Lillehammer med mange sterke utøvere. Hva gjør vi med 
neste år. Da har vi muligheten til å få siste helg i juni igjen, men 
så er det snakk om tre eller fire dager. Går vi over til tre dager 
må vi gjøre helt om på øvelsesutvalget og det er ganske sikkert 
at vi må ta vekk noen øvelser. Og det er aldri populært. Vi tror 
ikke det er lettere å få funksjonærer videre heller. Det var virkelig 
en stor jobb som måtte til og vi kjørte nok stevnet noe på 
«felgen». Nå blir det den nye hovedkomiteen som får jobben med 
å finne løsning på tre dager kontra fire, hvis det er det som 
ønskes. 
 

 Det ble ingen medaljer på Lillehammer IF i hoved-NM i 

friidrett og det hadde vi vel heller ikke ventet, men Petter 
Johansen som løp inn til en flott femteplass på 10.000m og selv 
om han har bedre tid tidligere var det en flott prestasjon. 
Bendikte Thomassen satte ny rekord på 100m med 12,44 og 
var 2 hundredeler fra finaleplass. Det var meget bra. 
 

 Ellers ønsker vi alle en riktig fin sommer og til de aktive: 

Ikke glem å trene – ellers blir det fort nedoverbakke etter ferien. 
 

 Lillehammer juli 2022 Arild Kjæreng 
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Grasrotandelen 
 

Da har vi avsluttet to måneder av 2. tertial av Gras-

rotandelen. Pr. 30. juni er vi kommet opp i 15,131,32 

kroner og det er meget bra på årets grasrotandel. 

Grasrotandelen er delt opp i tertialer  Det vil si at vi pr. 

30. april fikk utdelt det vi har fått fra våre 66 

grasrotgivere. I det første tertialet i 2021 fikk vi 8.689 

kroner. I år ble det 8.934,05.  

 

Hvis vi får med noen flere som vil gi sin andel til 

Lillehammer Idrettsforening. Hvis vi lager et 

opplegg kan vi kanskje nå over 70 medlemmer i 

og med at vi pr. juni har 65 som gir oss sin andel 

i Grasrotandelen. 

Vi ligger litt foran i fjor, men i andre tertial fikk vi 

mye penger inn og det trengs et krafttak for at vi 

skal lykkes like bra i år. 

Det blir nå ingen 

antallsbegrensinger    

på sponsormerker        

på klubbdraktene 

Styret i Norges Friidrettsforbund 
vedtok på siste styremøte at det ikke 
lenger er begrensing på antall 
sponsormerker utøvere kan ha på 
klubb konkurransedrakt. Vedtaket 
gjelder umiddelbart. 

Tidligere var det fem merker vi kunne 
ha, men nå kan vi altså ha så mange 
vi eventuelt får plass til. 

 

Nå kan vi ha så mange sponsormerker vi får plass til 

på draktene. Her viser Elise Karlsen sponsor-merker 

som vi har nå. 

 
 

 

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


Elmer M. Skalle satte ny pers 

på 1500m på Jessheim 2. juni 
Oda kvalifiserte seg for hoved-NM gjennom 1500m 
 

Av Arild Kjæreng 

Elmer Mulleri Skalle 
imponer-er stort om dagen. 
For litt siden satte han ny 
klubb-rekord på 5000m og 
2. juni fulgte han fint opp 
med ny pers på 1500m med 
3,48,18. Dermed ligger han 
på en sterk 3. plass på 
1500m statistikk-en med 
bare Lars Johan Fjelde og 
Anton Bueie foran seg. Jeg 
tror at Morten Sands 800m 
er i fare for å bli slått hvis 
Elmer får et sterkt heat å 
løpe i. 

Petter Johansen som altså 
mistet sin klubbrekord på 
5000m til Elmer fulgte fint 
opp på 1500m med 3,56,04 
og det er like bak hans pers. 
Vi har tro på at Petter kan ta 
både 5000m- og 10000m 
rekorden i løpet av 
sesongen. 

En annen som imponerte var 
Lauritz Grønvold Menkerud 
som løp inn til 4,11,11 og 
Lauritz er bare i 15 års 
klassen. Han satte med dette 
resultatet ny klubbrekord i 
sin klasse, 

Og så var det Oda Bråten 
Richenberg som satte ny 
pers på 1500m med 
4,36,50 og med det resulta-
tet er hun kvalifisert for 
hoved-NM. Det er  

 

 

    
Sterk LIF-kvartett Elmer, Petter, Lauritz og Oda etter sine sterke 

1500 metere. 

 

 

 

 

 

imponerende av en 16-

åring. Den siste av LIF-erne 

som var i aktivitet på 

1500m på Jessheim var 

Ania Zielinkiewicz og hun 

løp også en sterk 1500m 

på 4,43,94. Ania er klar for 

NM fra tidligere. Hun er 

kvalifisert gjennom både 

3000 og 5000m. 

Følgende LIF-ere er klare 

for NM så langt: Malin 

Furuhaug, Bendikte Tho-

massen, Oda B. Richen-

berg, Ania Zielin-kiewicz, 

Frida Byfuglien, Tormod 

Hjortnæs Larsen, Elmer M. 

Skalle, Petter Johansen og 

Magnus Salberg. 



 

Sølvmedaljørene: Inger Marie Antonsen, Mari Schøyen Stiansen, Selma Holm-Lombnæs og Elise Haug 
Karlsen 

UM-sølv til LIF sitt jenter 16 års lag 

Løp på fine 51,16 på 4x100m stafett 
Lillehammers damelag nummer fire i sin 4x100 stafett 
Vi visste at sjansene for å ta en medalje i UM 
stafetter for vårt 16 års lag var tilstede og 
jentene innfridde så  absolutt. De løp meget bra 
alle fire og tiden 51,16 var like bak 
klubbrekorden som var på 51,01.  

 

Damelaget vårt gjorde også sine saker meget 
bra og de ble nummer fire med tiden 49,43, 
mens FIK Orion ble nummer fem, men på samme 
tid som LIF. Therese Skyttermoen klarte å kaste 
seg de nødvendige cm foran hedmarkingene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Her er LIF’s 

kvinner seniorlag 

som ble nummer 

fire i NM stafetter. 

Laget er fra 

venstre: Therese 

Skyttermoen, Ben-

dikte Thomassen, 

Malin Furuhaug og 

Cathrine Trøen. 

Sterk tid løp de på 

også 49,43. Det 

gir et snitt på 

12,37 på de fire 

jentene. 

 

Sølvjentene 



Frida Byfuglien er nå klar for 

NM – klarte kravet på 5.000m 
 

Frida Byfuglien er nå klar for hoved-NM i friidrett etter at 
hun klarte kravet på et stevne 2. juni på Bislett – i den 
såkalte Bislett-mila, men for damer var det 5.000m. Frida 
løp meget flott og kom inn på tiden 17,56,56 – slo dermed 
kravet med nesten fire sekunder. Hun kan da løpe både 5-
og 10.000m i NM. 

Kristoffer Skonnord forsøkte seg på Bislettmila og lå lenge 
an til å klare kravet til NM-deltakelse som er på 31,59,99, 
men etter 7.000 m gikk farten ned ganske betraktelig og 
han kom inn på tiden 32,30,50. Vi tipper at Kristoffer vil 
klare kravet ved en annen anledning. 

 

Henrik Melbø-Hammershaug 

er klar for fire øvelser i UM 
 
Henrik Melbø-Hammershaug har vært en flittig deltaker denne 
våren og forsommeren. Han har som 15 åring kvalifisert seg for 
fire øvelser i UM som skal avvikles i Trondheim i år også. Han har 
klart kravet på 100 og 200m, samt 800m og tresteg. Det er 
imponerende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salem Kashafali klarte 

sterke 10,51 på Stampa 

Etter at Salem Kashafali løp på 
Bislett Games på 10,57 hadde 
vi troen på at det kunne bli ny 
verdensrekord for parautøvere 
og han gjorde et meget forsøk, 
da han løp inn til 10,51 og det 
er 8 tiendeler bak hans egen 
verdensrekord. 

Elmer har tro på at han skal 
klare klubbrekorden på 3000m 
og 1 engelsk mil i løper av 
sesongen. Der er fine å sette 
seg. 

 

Stampesletta omdøpt 

til «persesletta» under 

Veidekkelekene 2022 
Vår innleide speaker Simen 
Norøn Spolen fra Trøndelag ga 
Stampesletta nytt navn etter 
alle de gode resultater som ble 
oppnådd og Simen omdøpte 
Stampesletta til «persesletta». 
Det har vel nesten aldri blitt 
satt så mange personlige 
rekorder som det ble i år. Det 
viser hvor rask bana er.  

I en klasse på 60m ble det i en 
klasse på 18, satte 16 nye 
perser og to var sesongbeste. 
Slik var det i mange av klassene 
i årets stevne. Derfor ble banen 
døpt «persesletta». 

 

Mye av øvelsene i Tyrvinglekene 

ble ødelagt av sterk vind på sprint 
Dessverre ble mange av øvelsene i sprint ødelagt av meget sterk 
vind på fredagen i Tyrvinglekene. Bendikte Thomassen løp på 
25,93, en det var 3,0 i medvind og det samme gjaldt Malin på 
samme tid og medvind. Malin var slett ikke i form, men brygget 
på Coronafeber. Bendikte løp også 100m på 12,60, men vinden 
var 2,4. Oda Bråten Richenberg løp sin beste 800m med 
2,14,40. 
 
Selma Holm-Lombnæs kan være fornøyd med sin 200m. Hun ble 
nummer fem med 27,27 og det var ny pers og med godkjent vind1,8. 
Ellers løp Linnea Strandheim og Maja Holm-lombnæs  i 14 år på 28,34 

og 28,38. Maja fikk også 9,24 på 60 m. 
 
12 år gamle Jade Tofthagen løp 600m på 1,58,75, mens hun på 
1500m fikk 5,32,12. Ellers løp Emilie Flugsrud på 5,12,88 på 1500m. 
På 100m fikk Selma Holm-Lægreid 13,77, Inger Marie Antonsen med 
13,78 og Mari Skøyen Stiansen 13,79. 



Elmer løper fortere og 

fortere på 1500m – er 

nr. tre på LIF-statistikken 
 

Under Bislett  Games i Oslo torsdag 16. juni løp Elmer 
Mulleri Skalle inn til ny pers på 1500m igjen. Denne 
gangen stoppet klokka på 3.47,80 og da er han på 
andreplass på LIF-statistikken gjennom alle tider. Det 
er bare Lars Johan Fjelde og Anton Bueie som er foran 
han på LIF-statistikken. Vi regner med at Elmer allerede 
i hoved-NM går forbi Anton. 

 

Vi fikk benytte Ungdomshallen 

til årets stevnekontor i lekene 
Vanligvis har en ishockey-samling i Ungdomshallen når vi har 
Veidekkeleker og dermed har vi måtte ty til Kristins Hall som 
stevnekontor. I år var deltakelsen på hockey-leiren så liten at det 
vil bli for dyrt å legge is til noen få deltakere. Dermed fikk vi 
bruke Ungdomshallen i år og det var meget positiv. Den ligger 
mye nærmere friidrettsbanen. 

Vi er svært heldig i Lillehammer IF, Løten, Moelven og Orion da 
vi får meget god frivillig hjerlp fra flere utenfra. Jan olav og 
Christian Hay hjelper oss hvert år, det samme gjør Jan Jørgen 
Moe fra Tjalve og i år fikk vi også hjelp av Midttun, Tjalve og 
Espen Rooth. Rune Halle var med på søndagen som starter og 
dermed fikk vi litt avlastning til våre to startere Knut Johansen 
og Paul Waldal. Og Hans Pedersen tidligere lillehamring, nå 
bosatt i Remvika ved Ålesund reiste sine 40 mil for å hjelpe oss 
med tidtakingen. Svein Sørensen  fra Hamar IL hjalp oss de tre 
siste dagene fredag, lørdag og søndag. 

Det er godt å få hjelp fra erfarne dommere og funksjonærer. 25 
år gamle Simen Norøn Spolen var innleide som speaker og han 
gjorde virkelig jobben sin. Stor takk til alle sammen. 

Det var virkelig morsomt å være i tidtakerboden/speakerboden 
etter ombyggingen og selv om dette kostet virkelig store penger 
var det virkelig «levelig» å være der selv om sola sto midt i mot. 
Nå er det taker på speaker/tidtakerboden som står for tur, for 
når det regner virkelig mye lekker taket og det må vi unngå, slik 
at vi ikke ødelegger det vi har rehabilitert til nå. 

Lauritz nr. 3 på 2000m 

i Världsungdomsspelen 
 
Lillehammer IF hadde to 
utøvere med i årets storstevne 
på Ullevi i Gøteborg samme 
helg som Veidekkelekene. 
Lauritz Grønvold Menkerud løp 
800m på 2,04,03 og ble 
nummer fem, men på 2000m 
løp han inn til 3. plass på den 
gode tiden 5,48,75 bare noen 
tiendeler bak klubbrekorden til 
Gustav Follerås. 

Oda Bråten Richenberg var 
med i senior på 3000m og løp 
inn til gode 9,56,07. Det er ny 
klubbrekord i 16 år. Den 
tidligere rekorden hadde 
Mariann Steine med 10,01,29 
og var satt i 1983. 

 

Oda Bråten Richenberg har 
hatt en meget sterk sesong så 
langt og det skal bli spennende 
å følge henne både i junior-NM 
og UM senere i sesongen. UM 
avvikles i Trondheim, mens 
junior-NM skal Tyrving IL ta seg 
av i Bærum. Begge er viktige 
stevner for norsk idrett. 



Veidekkelekene 2022 gjennomført 

i regnvær, sol og litt for sterk vind  
 

Av Arild Kjæreng 

De 43. Veidekkeleker er 
gjennomført og selv om vi sleit 
med litt lite funksjonærer 
klarte vi å gjennomføre 
stevnet på en skikkelig måte. 
Det er godt å registrere. 
Imidlertid blir det en 
påkjenning når det på flere 
øvelser er for lite personer og 
vi må ta personer fra andre 
øvelser for å sikre oss at vi 
kommer i gang til rett tid i de 
enkelte øvelsene. Vi klarte det 
i år også, men det var på 
hengende håret. 

 

To som var med på stevnet 
var Sølfest Prestetun og 

Robert Pettersen. 

Hvis vi skal fortsette med 
dette stevnet og det skal vi 
vel, må dommere og 
funksjonærer være mer 
pålitelige. Det var svært 
mange som ikke møtte og det 
uten å gi beskjed. De skaper 
store problemer for stevnet at 
noen blir borte. Dessverre slet 
vi også med at noen fikk 

Corona rett før stevnet og 
kunne derfor ikke møte. Det 
var selvsagt mange som 
hadde lovlig forfall og de ga 
beskjed. Det er viktig. 

Tre eller fire dager 

Svært mange gir uttrykk for at 
vi skal ha tre dager i stedet for 
fire. Det får den nye komi-teen 
for stevnet ta stilling til. Man 
bør også ta kontakt mot 
forbundet og låse den helgen 
som vi har brukt å ha tidligere. 
I år ble det veldig mye 
kollisjoner som gikk ut over 
Veidekkelekene. 

Hvis vi går over til tre dagers 
stevne må vi også ta dette opp 
med Veidekke som har gått 
inn i en avtale med LIF Løten, 
Moelven og Orion på fire 
dager. 

Øvelsesutvalget neste år 

Hvis vi skal ned på tre dager 
er det nok «fare» for at noen av 
øvelsene våre må tas ut av 
programmet og det er aldri 
populært. Selv om deltakel-
sen er elendig i enkelte 
øvelser må vi beholde dem 
hevder de som interesserer 
seg for denne øvelsen. 

1500m som er en øvelse som 
har gått på torsdag og denne 
øvelsen henger da i en tynn 
tråd. Det gjør også 200m for 
jenter og gutter 11-14 år. Og 
det er vanligvis en populær 
øvelse. 

Vi kan selvsagt kjøre lenger 
både fredag og lørdag, men 
det betyr at funksjonærene 

våre får en tøffere jobb og det 
kan bety at vi kommer til å 
slite enda mer. Vi har ikke nok 
funksjonærer til å kjøre doble 
vakter. 

Hvis slegge skal stå på 
programmet neste år bør vi 
kjøre begge kjønn på fredag 
formiddag. 

Økonomisk problem i år 

I og med at deltakelsen bare 
ble like opp under 500 vil det 
ikke bli mye penger til fordel-
ing, hvis det blir noe i det hele 
tatt. Dette betyr at vi er nødt 
til å skaffe flere sponsorer til 
stevnet og det betyr at alle 
klubbene må gjøre en innsats  
på dette. Nå er det bare LIF 
som har skaffet sponsorer til 
stevnet. Hvis vi klarer å 
komme opp på et 
sponsorbudsjett på mellom 
200 og 250.000 vil 
fordelingen av et overskudd 
bli mye bedre. 

«Persesletta» 

Neste år bør vi sørge for mer 
markedsføring av den raske 
sprintbanen vi har på Stampa.  

-Vår innleide speaker døpte 
om Stampesletta til «Perse-
sletta» og det at banen er 
meget rask bør være meget 
viktig og at vi kan løpe med 
vindretning i ryggen i de fleste 
sprintløp gir bra 
markedsføring. 

Hvis vi ønsker å markedsføre 
oss mer i Norden vil vi ganske 
sikkert kunne søke om støtte 
fra Regionrådet og dermed 



kanskje øke deltakelsen og 
dermed også få ett bedre 
økonomisk resultat. I år var 
det trist å se den minimale 
deltakelsen i mange øvelser. 

Diskoskastene 

Vi fikk mye klage på forhol-
dene på diskosarenaen.  

-Her er det ikke gjort noe 
siden vi var her sist i 2019 var 
det mange som sa og de ville 
ikke kaste på den banen. Vi 
måtte derfor flytte diskos til 
hovedbanen og det ble kastet 
sammen med spyd. 

Dette gikk heldigvis fint, men 
det er selvsagt en risiko å 
kjøre to lange kast fra nesten 
samme sted samtidig. 

I år fikk vi benytte Ungdoms-
hallen og det var selvsagt mye 
bedre enn å være i Kristins 
Hall. Ungdomshallen er mye 
nærmere stadion og når det 
regnet kunne man trekke 
innendørs uten å være for 
langt unna. 

LIF’s aktive bør mer med. 

Jeg synes det var svært få 
deltakere fra Lillehammer IF 
dette året. På tirsdagsstevne-
ne har vi langt flere med og 
det er synd for her er det 
muligheter å få virkelig bra 
pes. Det er jo merkelig at flere 
av våre gjester har deltatt mer 
i Veidekkelekene enn våre 
egne utøvere. Nå må vi tilbake 
til at Lillehammer IF er klart 
største klubb i vårt eget 
stevne. 

Mitt ønske er at Veidekkele-
kene er det av våre stevner 
som skal prioriteres. I år var 
det mange årsaker som gjorde 
at vi ikke fikk den deltakelsen 
vi ønsket oss. Det at hoved-
NM gikk helgen etter gjorde 
selvsagt at de som løp lenger 

måtte prioritere vekk 
Veidekkeleke-ne. 

Trenden må snus 

For en som har vært med i 
ledelsen av dette stevnet 
siden 1984 er det selvsagt 
trist og se at deltakelsen går i 
feil retning. Dette må snus og 
det allerede neste år.  

-Det betyr at vi må «sette alle 
kluter til for å tenne en 
friidrettsild». 

Jeg synes det var svært 
positivt at flere av de aktive 
var med og hjalp til som 
funksjonærer. Det gjaldt alle 
de fire klubbene. Da får de 
selv se at det ikke bare er å 
møte opp å løpe, kaste eller 
hoppe. 

Takk til funksjonærene. 

-Jeg retter en stor takk til våre 
funksjonærer. Uten dere ville 
det kort og godt ikke vært 
mulig å arrangere et slikt 
stevne som Veidekke-lekene. 
Så hjertelig takk for hjelpen.  

 

Da LIF arrangerte UM i 2013 
ble det seier til Sondre 
Mulongo Nystrøm, LIF. 

LIF hadde i sin langtidsplan at 
de skulle søke om et NM med 

jevne mellomrom. Slik 
situasjonen er nå har vi ikke 
den kompetansen som skal til 
får å avvikle et NM eller UM. 
Da må vi ha mye hjelp. 

Derfor må vi starte 
oppbyggingen av funksjo-
nærene, slik at vi får den 
kompetansen som skal til for å 
avvikle et NM enten det er 
junior, senior eller UM. Kanskje 
et junior-mesterskjap om noen 
år kunne være et mål for oss. 
Vi har flere unge talenter som 
vil være i junioralderen om 
noen få år. Da har vi også noe 
å strekke oss etter. 

 

Ragnar Brandvold er en av 
våre funksjonærer som 
hjelper til  veldig ofte. 

 

 

 



Roar med Andro 

er helt uvurdelige  
 
Helt siden 2007 har Roar 
Holen med sitt firma Andro 
tatt seg av resultatservicen i 
stevnene våre. Roar skal ha 
stor honnør for den innsatsen 
har gjør ikke bare for 
Lillehammer IF for norsk 
friidrett totalt. Alle vil ha hjelp 
av Roar og det skjønner vi. 
Han klarer å fikse alt selv om 
det ser mørkt ut mange 
ganger.  
 
Han har også laget et 
resultatsystem som brukes 
over alt i Norge.  
 
Her er hva han har vært med 
på i år: 
 

NM 2022  

Veidekkelekene  

Tyrvinglekene  

Trond Mohn Games Forøvelser 

Trond Mohn Games  

1500 Elite Jessheim  

Tjalvelekene  

Strandtorget Stevnet  

Romerikslekene  

Vivil Lekene 2022 

GK-Rør Stevnet  

Bislett 10000 m  

Hovedlandsrenn Freeski m/KM  

NM Friidrett Veteran  

Gjensidige Bamselekene ( 

Extra UM  

Tyrvinglekene Inne  

NM Inne Ullsteinvik  

Steinkjer Indoor 

Norgeslekene  

 
Dette er virkelig imponerende og 
viser at han er en virkelig 
betydningsfull person i norsk 
friidrett. Alle vil ha Roar og hans 
team og det er virkelig forståelig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendikte Thomassen løp 

på 12,50 i Veidekkelekene 
 
Bendikte Thomassen som er ny i LIF-trøya har virkelig levert 
meget bra denne vårsesongen. Sakte men sikkert har hun løpt 
ned sin pers og det kulminerte med 12,50 i forsøket på 100m 
og hun fikk 12,55 i finalen for damer, der hun ble nummer fire. 

Bendikte deltok i hoved-NM i Stjørdal 
der hun løp inn til flotte 12,62. Vi 
gleder oss til fortsettelsen for Bendikte 
som er kommet som et meget friskt 
pust i sprintleiren i foreningen. Hun var 
jo med på stafett-laget vårt på 4x100m 
som tok en fin fjerdeplass i årets 
stafett-NM på Ås. Hun har også deltatt 
flittig i stevnene på vårparten. 

 
Ania Zielinkiewicz begynner å komme i form og hun leverte en 
meget fin 800m på søndag, der hun fikk 2,16,00, mens Oda 
Bråten Richenberg løp inn til 2,17,66. Det var sterkt når vi 
tenker på at hun samme helg løp 3000m i Gøteborg på 
9,56,07 og etter en reise på 50 mil hjem til Lillehammer, der 
hun var et par sekunder fra persen sin. Emilie Flugsrud satte to 
nye perser på 800m med 2,25,69 og 1500m med 5,01,75. 
 
Henrik Melbø-Hammershaug er i bra slag om dagen og under 
Veidekkelekene satte han pers på 400m med 56,85 og på 
200m med 24,35. Han avsluttet med 100m og fikk ny pers 
også der med 12,00. 14 år gamle Ragnar R. Kristjansson hadde 
også mange gode plasseringer, selv om han ikke perset på 
øvelsene han var med på, men var nære på. 
 
16-års jentene til LIF har vært veldig aktive denne våren og de 
har fortsatt med sterke resultater. Selma Holm-Lombnæs løp 
inn til pers på 200m fredag med 27,27, mens Elise Haug 
Karlsen, Inger Marie Antonsen og Mari Schøyen Stiansen var 
like bak persene. Hyggelig var det også at endelig løp June 
Hauan inn til ny pers på 100m, der hun for første gang løp 
under 14.00 og fikk 13,95. LIF har en sterk gjeng med 16 år 
gamle jenter.  
 
Det var en del av de yngste jentene og guttene til LIF som 
deltok i årets Veidekkeleker og det var Johan Melbø, Oliver 
Sinnes, Synne Hoff, Knut Nordquist, Ola Vold som ble nummer 
tre i kule i gutter 13 med 8,36, videre var Eilev Brandsar og 
Halvor Melbø av deltakerne. 
 
Ellers var det hyggelig å ha en svensk klubb på besøk, nemlig 
Leksand Friidrottsklubb. De hevdet seg meget fint og var en 
gjeng på 8 utøvere. De prioriterte oss mot stevnet på Ullevi. 
 
 
 
 
 
 

 



Sport1-stevnet 7. juni: 

Elmer løp 800m på 1,55,22 og 

Petter løp 5000m på 14,36,01 
Det ble oppnådd en del bra 
resultater i Sport1-stevnet 7. juni. 
Men forholdene var slett ikke gode 
med regn og en del for mye vind. 
Men Elmer Mulleri Skalle løp 800m 
på årsbeste 1,55,22, mens Petter 
Johansen løp 5000m på fine 
14,36,01. Begge to løp i ensom 
majestet hele løpet, så innsatsen 
var meget god. 

 

Elmer og Petter løp bra under 
sport1-stevnet 7. juni- 

Vi hadde også en del sprintjenter i 
gang på dette stevnet og Malin 
Furuhaug løp inn til 12,37 med 
medvind 2,1 og Bendikte 
Thomassen fulgte fint opp med 
12,56, men altså litt for mye 
medvind. 

Da det beste heatet for herrer ble 
avviklet sviktet den elektroniske 
apparatet og det gjorde det flere 
ganger før vi fikk fikset apparatet. 
På 200m for herrer løp 
Raufossgutten Jørgen Evensen 

Lund inn til ny pers med 21,36. Her 
har Raufoss en «coming man». 

Dessverre ble det for mye vind på 
16 års jentene og det var virkelig 
synd fordi Inger Marie Antonsen 
løp under kravet til UM og Mari 
Schøyen Stiansen var bare ett 
hundredel fra kravet som var 
13,45. Elise Haug Karlsen vant 
100m og Selma Holm-Lombnæs 
vant 200m. 

Emilie Flugsrud løp til ny pers med 
2,27,84 som er under 
kvalifiseringskravet til UM. Hun blir 
dermed klar for UM i 2023. 

Ellers imponerte Henrik Melbø-
Hammershaug på 800m i gutter 
15. Han løp under kravet til UM 
med 2,10,07. Dermed er Henrik  

 

Inger Marie Antonsen er veldig 
nær kravet til UM-deltakelse. 

klar for fire øvelser i UM. 14 år 
gamle Ragnar Kristjansson løp inn  

til ny pers på 100m med 13,01 og 
på 200m fikk han 28,47.  

 

Malin Furuhaug har vært mye syk 

med blant annet Coronasykdom, 

men hun har løpt meget bra på 

100m så langt. 

Neste stevne nå er USBL-stevnet 
som skal avvikles 9. august 2022. 
Etter det er det bare GD-stevnet og 
Hamar Media-stevnet som 
gjenstår. 

 

 

 
 



USBL-stevnet 

Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 9. august kl. 18.00 

 
Øvelsesutvalg: 
7-8 år:  60m, høyde, kule 
9-10 år:  60m, 600m, høyde, kule 
11-12 år:  60m, 200m, 600m, høyde, kule 
13-14 år:  100m, 200m, 1500m, høyde, kule 
15-19 år:  100m, 200m, 1500m, høyde, diskos 
Senior:  100m, 200m, 1500m, 5000, høyde, diskos 
 
Påmeldingsfrist: 
Fredag 5. august 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 medlemskontingenten deltar 
GRATIS! 
 
Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening, Lillehammer  
konto 2095 05 86723 
 
Premiering: 
Det er premie til alle for klassene 12 år og yngre. 
Ellers 1/3 premiering av startende. 
Hovedsponsor for stevnet er: 
 

 

 

 

 

 

 

Hovedsponsor for Lillehammer IF 
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GD-stevnet 
 

Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 30. august kl. 17.45 

Øvelsesutvalg: 
7-8 år:  60m, lengde, liten ball 

9-10 år:  60m, 600m, lengde, liten ball 

11-12 år:  80m, 200m, 600m, lengde, spyd 

13-14 år:  100m, 200m, 800m, lengde, spyd 
15-19 år:  100m – 200m – 400m - 800m – 3000m – tresteg – spyd 

Senior:  100m – 200m – 400m - 800m – 3000m - tresteg – spyd 

 

Påmeldingsfrist: 

Fredag 26. august 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 medlemskontingenten deltar 

GRATIS! 

 

Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening konto 2095 54 86723 

 

Premiering: 

Det er premier til alle for klassene 12 år og yngre.  

 

Hovedsponsor for stevnet er: 
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En flott femteplass på 10.000m 

av Petter Johansen i hoved-NM 
Bendikte perset på 100m med 12,44 som ga nesten finaleplass
 

Av Arild Kjæreng 

Det ble ingen medaljer på 

Lillehamer IF under hoved-NM i 

Stjørdal siste helgen i juni. Men 

Petter Johansen løp inn til en flott 

femteplass på 10.000m med tiden 

29,52,69 og det er tydelig at Petter 

er sterk nok til å slette Bjørn 

Danielsbergs klubberekord. 

Forholdene var vel ikke de aller 

beste. Det var varmt og det blåste 

også en del. 

 

Petter gjorde en meget fin 

innsats i NM i Stjørdal. Han ble 

nummer fem på 10.000m. 

Av sprinterne ble det bare 

Bendikte Thomassen som var med 

i og med at Malin Furuhaug testet 

positivt på Corona rett før NM og 

var slett ikke i form til å løpe. 

Bendikte gjorde jobben sin og 

satte ny pers med 12,44 i forsøket 

og 12,52 i semifinalen. Hun var 

fattige to hundredeler fra å bli med 

i finalen. Sterk innsats av Bendikte. 

 

 

Bendikte satte ny pers i NM. 

Frida Byfuglien kvalifiserte seg til 

NM gjennom 5000m, men tiden i 

NM ble langt bak hennes pers. Hun 

fikk 18,12,10 og persen er 

17,56,56. 

Ania Zielinkiewicz løp 800 og 

1500m. Tidene ble 2,22,81 og det 

nesten syv sekunder dårligere enn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

årsbeste-Det gikk noe bedre på 

1500m med 4,49,50 

Magnus Salberg var den siste av 

LIF-erne som deltok. Han løp i B-

heatet på 10.000m og fikk tiden 

33,33,64. Da han kvalifiserte seg til 

NM løp han under 32 minutter. 

Da er det bare se framover til neste 

års hoved-NM. Det skal avvikles på 

Jessheim og med Ullensaker/Kisa 

IL som arrangør. Det blir en kort tur 

for oss på Lillehammer og det er 

bra med tanke på økonomien 

neste år for foreningen. 

Men så blir det verre igjen i 2024. 

Da går hovedmesterskapet i 

Sandnes og dit blir det en meget 

lang reise for foreningen, som kan 

kanskje få med 8-10 deltakere 

dette året. 
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