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Utesesongen 2022 er over. 

Nå blir det en periode med 

mye godt treningsarbeide. 

 

 Sesongen 2022 ble også preget en del an Coronasykdom. Flere av 

våre aktive ble syke rundt de forskjellige mesterskapene og det var synd fordi 

jeg har tro på at vi ville klart oss mye bedre om alle hadde vært friske og 

dermed motiverte for å yte maks. Nå er det ikke lenge før vi starter på inne-

sesongen og da må mye treningsarbeide være gjort. Husk at det er trening 

som skal til for å bli god eller bedre enn man er nå. 2023-sesongen blir altså 

den 104. sesongen for Lillehammer Idrettsforening. La oss håpe det blir en av 

de beste sesongene for foreningen og dens aktive. 

 

 Hva gjør vi med Romjulssprinten? Her ønsker vi ideer om hva vi skal 

gjøre nå etter to år med ingen Romjulssprint. Skal vi i stedet for å kjøre 

sprinten i romjula, la det avvikles før julaften eller etter nyttår? Etter nyttår er 

det mange stevner, men hvis vi kjører det en hverdagskveld skulle det være 

mulig å få det til både før og etter nyttår. Men kanskje skal vi droppe stevnet 

helt. Det er også et alternativ. Men når vi først har investert 300.000 i løpe-

banen i Håkons Hall bør vi ha minst et stevne i året. 

 

 Grasrotandelen ga oss kr. 11.206.- for andre tertial, mai-august, og 

samlet vil det si kr. 20.140 på de første åtte månedene. I fjor nådde vi nesten 

40.000 kroner og det er det vel neppe muligheter til å slå. Vi må da virkelig 

jobbe på for å få med flere givere til LIF om vi skal ha sjansen til å nå kr. 

40.000. Vi ligger vel ca. 6.000 etter fjoråret pr. 1. september. Imidlertid dette 

er virkelig lettjente penger. Vi har vel snart passert 200.000 kroner siden 

starten i 2009. Nå er det 66 som gir oss sin andel. 

  

 Funksjonærbiten i Lillehammer IF denne sesongen har stort sett vært 

meget bra. Selvsagt har det vært krevende enkelte ganger å få fullt mannskap, 

men vi har alltid klart å løse problemet. Vi retter en STOR TAKK til våre mange 

hjelpere for jobben som er gjort og vi håper at dere alle stiller på igjen i 2023. 

Det er meget avgjørende for aktiviteten til Lillehammer IF at vi klarer å 

avvikle stevner og da trenger vi mange funksjonærer. Og skal vi ta på oss et 

viktig stevne i nærmeste framtid er vi avhengig av å få utdannet nye 

funksjonærer.  Da ønsker vi våre trofaste funksjonærer en fin høst.  

 

 To nye klubbrekorder for senior herrer er oppnådd denne sesongen 

og det er Elmer Mulleri Skalle som har oppnådd på 5000 og en engelsk mil. 

Når det gjelder det siste løpet en engelsk mil er jeg ganske sikker på at Elmer 

klarer å senke den tiden ganske betraktelig. Ellers er det også kommet noen 

nye rekorder blant de unge. Vi kommer tilbake til det i neste nummer av LIF-

avisa, det vil si november-nummeret. Da vil vi også ha med statistikk for de 

øvelsene som det er flere nye deltakere eller eldre som har forbedret seg. 

 

 Lillehammer oktober 2022 Arild Kjæreng 
 

 

 

http://www.lillehammerif.no/


 

Elmer Mulleri Skalle satte nye klubbrekord 

på 1 engelsk mil i åpningsstevnet på Moelv 
Slettet Rune Wikers klubbrekord fra 1983 på denne øvelsen 
 

Elmer Mulleri Skalle satte ny 

klubbrekord på distansen 1 

engelsk mil, da Moelven IL 

åpnet sin nye arena som heter 

«Skarpsno Arena». Elmer løp 

inn til 4,09,30 og slettet altså 

Rune Wikers klubbrekord fra 

1983 som var på 4,09,92. Det 

er virkelig hyggelig når vi klarer 

å slette riktig game rekorder og 

her er det snakk om en 39 år 

gammel rekord. Petter 

Johansen var også med på 

distansen og fikk 4,16,40. 

Samtidig som de løp en 

engelsk mil som er 1609 meter 

ble det også tatt tiden på 

1500m passeringen. Elmer løp 

på 3,53,07, mens Petter fikk 

4,00,05. 

Ellers var det tre av jentene 

våre som løp 100m og der fikk 

Elise Haug Karlsen 13,48 og 

Mari Schøyen Stiansen 13,49 

som er ny pers for Mari. Da 

mangler hun bare å løpe 9 

hundredeler raskere så er hun 

klar for UM neste år. Elise er 

klar for UM neste år. 

14 år gamle Linnéa Strandheim 

fikk 14,18 på 100m, men i 

motsetning til Elise og Mari fikk 

hun -0,8 i motvind, mens Elise 

og Mari fikk +0,6 i medvind.. 

Vi gratulerer Moelven IL med 

sin nye bane. Moelven IL er en 

meget aktiv klubb, så det er 

sikkert veldig viktig for laget å 

få sin egen skikkelige bane. 

Skarpsno Arena 
 

                                                                                                                                                      
Elmer med ny klubbrekord i åpnings-                                                                                                                                            

stevnet på Moelvens nye bane.  

 

Her er bildet fra stevnet som markerte åpningen av Skarpsno 

Arena på Moelv. Anlegget er blitt meget flott og her vi Moelven 

il kunne få fantastiske trenings- og konkurransemuligheter. Det 

er bare å glede seg til neste år. Da vil det være full fart på det blå 

dekket. 



Hamar Media-stevnet avsluttet 

sesongen på Stampesletta 2022 
 

Av Arild Kjæreng 

Hamar Media-stevnet markerte 

avslutningen på årets stevner 

på Stampesletta for sesongen 

2022. Og det ble en brukbar 

avslutning med nesten 80 

deltakere og 180 starter. 

Seniorene var det få av, mens 

det var bra med yngre denne 

gangen. I utgangspunktet når 

vi startet med stevnet i 1988 

var det et stevne for de aller 

yngste 11 og 12-åringer. Men 

deltakelsen ble dessverre for 

liten til at vi kunne lage et 

skikkelig stevne. Derfor ble det 

med eldre utøvere etter hvert, 

men seniorene er det vanskelig 

å få med fordi de har som regel 

avsluttet utendørssesongen og 

har startet treningen for innen-

dørsaktivitetene.  

Når det er sagt så var det med 

noen få seniorer og vår egen 

Petter Johansen løp 5000m 

helt alene på tiden 14,29,04. 

Han holdt 69-71runder stort 

sett hele veien og det var bra 

for det var ikke mere enn 13 

grader i lufta. Ellers ble det løpt 

100m og her løp 16-årsjentene 

våre meget bra så sent på   

sesongen. Med skikkelig tre-

ning gjennom vinteren vil de 

alle samme lett kunne 

kvalifisere seg for UM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

Det er en del av våre som er 

skadet, syk og det gjør at man 

må gi seg for i år og heller 

starte på innendørsesongen. 

Søstrene Maja og Selma Holm-

Lombnæs hoppet lengde og 

begge to hoppet bra. Maja fikk 

4,13 og Selma 4,22 i ganske 

sterk motvind. Begge to vil telle 

i LIF’s lag for damer i serien til 

NFIF. Dermed har vi fylt opp de 

øvelsene vi skal ha serien og 

jeg antar at laget vil ende opp 

rundt 5-7. plass i 3. divisjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når det gjelder herrelaget 

mangler vi en del øvelser og 

hvis vi ikke klarer å fylle opp de 

vil vi nok rykke ned i 3. divisjon 

igjen. 

Til tross for at det var 18. 

september, så var forholdene 

slett ikke verst. Litt mye vind, 

men ikke så mye at det var 

mange sprintheat som hadde 

godkjent vind. 

Men nå er sesongen ferdig på 

Stampa i året 2022. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasrotandelen 
 

Da har vi avsluttet 2. tertial av Grasrotandelen. Pr. 

30,0,0,000000000000000000000000000 

 september er vi kommet opp i 22.231,90 kroner og det 

er brukbart for årets grasrotandel, men det er mindre enn 

i fjor. 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.sept. har 66 som gir oss sin andel i Grasrotandelen. 

Vi ligger en del etter i fjor, men i tredje tertial fikk vi 

mye penger inn og det trengs et krafttak for at vi skal 

lykkes like bra i år. Vi har nå et helt år vekslet mellom 

65 og 66 personer og nå ligger vi altså på 66 som gir 

sin andel til Lillehammer IF. 

Aina Zielinkiewicz løp 

10.000m i Veldremila 
 
Aina Zielinkiewicz deltok i Veldremila og ble 
nummer to i damer senior. Tiden ble 40,13, og 
dette resultatet gir 607 poeng til serien, men 
dessverre så ble resultatet underkjent fordi man 
ikke var fornøyd med tidtakeropplegget.. 

Grasrotandelen ga oss 

kr. 11.206,- i  2. tertial 
 
Lillehammer IF fikk kr. 11.205,96 i Grasrotan-
del for andre tertial, det vil si for mai, juni, juli og 
august måned. Dermed har vi for de to første 
tertialene mottatt 20.140,- kroner og det betyr at 
vi ligger godt etter fjoråret, da vi havnet på 
nesten 40.000 kroner for hele året. Det vil vi nok 
ikke klare i år, men en del over 30.000 vil vi nok 
klare. 
 
Pengene for 2. tertial ble overført til foreningen 
like etter 1. september. Nå må vi sette i gang 
skikkelig interesse for Grasrotandelen og 
kanskje få tak i noen flere givere. 
 
43,7 millioner kroner har lag og foreninger i 
Innlandet fylke blitt tildelt hittil i år. 

Damelaget har fylt opp 

øvelsene i serien 2022 

Etter at det siste stevnet, Hamar Media-stevnet, 

var avviklet hadde damelaget vår i 

seriesystemet til Norges Friidrettsforbund fylt 

opp det antall øvelser de skal ha og dette gir et 

resultat på 12.536 og med det kan Lillehammer 

IF bli blant de 5-6 beste i 3. divisjon og det er 

bra. Da får neste satse på at vi klarer å få så 

mye poeng at vi klarer å rykke opp i 2. divisjon. 

Det er der vi bør ligge. Det vil si blant det 28 

beste lagene i landet. Herrelaget sliter med de 

tekniske øvelsene.. 

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


Vi sliter for herrene i serien 

til Norges Friidrettsforbund 

 

Av Arild Kjæreng   

Årets serier til NFIF er noe 

endret og nå avsluttes året ved 

nyttårsskiftet. Det betyr at vi 

har tre måneder til som vi kan 

hente inn resultater. Derfor 

håper jeg at vi kan få til flere 

resultater i løpet av de siste 

månedene fram til nyttår. Våre 

jenter er ferdig med sine 

øvelser og har fylt opp alle 

øvelsene, men noen kan 

selvsagt forbedres, men ikke 

nødvendigvis. Når det gjelder 

herrene trenger vi to 

obligatoriske tekniske øvelser 

og fire fritt valgte.  

Vi trenger derfor for eksempel 

et spyd og kuleresultat og fire 

hopp uten tilløp. Da vil vi være 

i mål og jeg er ganske sikker på 

at vi vil havne sånn midt på 

treet i 2. divisjon. 

 

 

Sterk kvartett til høyre som har 

skaffet poeng til serien i år. Fra 

venstre Kristoffer Skonnord, 

Petter Johansen, Elmer Mulleri 

Skalle og Lauritz Grønvold 

Menkerud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er sikre på at denne sekstetten vil sanke poeng i NFIF’s serier 

i årene som kommer. Det er Ragnar Kristjansson, Selma Holm-

Lombnæs, Elise Haug Karlsen, June Hauan, Inger Marie 

Antonsen og Linnéa Strandheim. 

 



Da er stevnene på Stampesletta 

avsluttet for denne sesongen 
 
Av Arild Kjæreng   
 
Da er årets stevner på 
Stampesletta avsluttet for 
denne sesongen og vi må si 
oss godt fornøyd med 
deltakelsen i de aller fleste 
stevnene. I fjor var deltakel-
sen meget bra, men da var 
det stort sett vi som 
arrangerte stevner her i 
kretsen. Det var bare sprint-
stevnet vi ikke klarte å få av-
viklet denne sesongen. Det 
skyldes at vi så at deltakel-
sen ble så liten at dette 
stevnet ville bli et 
underskuddsforetak. Da 
fristen bare hadde en dag 
igjen var deltakelsen så liten 
at det var ikke forsvarlig å 
arrangere stevnet som skulle 
gå over en helg. 
 
I etterkant fikk vi en del 
skuffede telefoner, men at vi 
hadde fått 10 deltakere til 
ville ikke hjulpet oss noe. 
Neste år må vi finne en helg 
som ikke kolliderer med 
andre viktige stevner og det 
er ikke lett å finne. 
 
Arrangementsutvalget har 
lagt fram et forslag til stevne-
program som Sportsutvalget 
har fått og skal behandle. Vi 
prøver igjen med sprintstev-
net og håper vi klarer å 
skaffe nok sponsorpenger til 
at vi kan avvikle stevnet. 
 
Nytt av neste års program bli 
trolig at vi går ned til tre 
dager for Veidekkelekene. 
Det håper vi skal gi oss flere 
deltakere på færre dager. Og 
også her er det viktig at vi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ikke kolliderer med viktige 
stevner, slik som vi gjorde i 
år, da vi kolliderte både med 
Bislett Games og Vãrldsung-
domsspelen. Sistnevnte 
stevne var vel det som ødela 
mest for oss. Vi må jobbe for 
å komme oss opp mot 800 
deltakere og minst 2000 
starter. Da vil vi kunne få et 
greit overskudd. 
 
GD-stevnet vi arrangerte 30. 
august var vel det stevnet av 
midtukestevnene som det  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
var flest deltakere i og det 
betydde at vi fikk problemer 
med lyset på slutten av 
stevnet. 
 
Hvis ikke kommunen kan få 
ordnet lys på banen, må vi 
sørge for at vi har en meget 
godt opplyst mållinje. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
To fra Lillehammer IF som var på kurs i friidrett. Nina Brandsar til venstre og i blokka Mats 
Nordquist. Det var LIF-erne som var med på kurset som kretsen arrangerte og med Mauritz 
Kåshagen som instruktør. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISONEN skal fra 1/1-23 

erstatte Sportsadmin  
Norges Friidrettsforbund har bestemt seg for å 

erstatte Sportsadmin med Isonen. Dette er helt nytt 

for lagene. En som skal være med å lære opp 

personer fra lagene er Roar Holen. Stort sett har 

sportsadmin fungert bra, men det blir for dyrt å 

holde det vedlike i årene som kommer. 

Lillehammer IF bør få med mange til å orientere seg 

om Isonen, slik at det blir flere om å arrangere 

stevnene våre. Det er ingen i LIF som kjenner nok 

til dette. Derfor blir det viktig å lært om msnge til å 

kunne dette. Da er man ikke avhengig av enkel- 

personer. 

NFIF styrker satsingen 

på topp-idretten sin 
 
Norges Friidrettsforbund styrker 
satsingen rundt toppidretten og har 
ansatt tidligere sportssjef Håvard 
Tjørhom som toppidrettsansvarlig. 
 

 



 
 

Her har vi deltakerne fra en av friidrettsukene vi arrangerte. Glade jenter og gutter med 
diplom, medalje og maskot. Et populært tiltak. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frida Byfuglien med  

sterk 10 km i Oslo 
 
Frida Byfuglien løp en meget sterk 10km 
under Oslo maraton. Hun ble nummer syv 
på distansen og kom inn på 36,17. Dette er 
meget bra tid og vi håper hun kan løpe en 
10km før sesongen er over. Dette vil kunne 
bli en meget god tid på 10.000 meter på 
bane. 
 
Kanskje 10.000m i NM neste år vil være en 
perfekt øvelse for Frida som har satt pers 
både på 3000 og 5000 denne sesongen. 
 
Hvis hun skulle løpe ned mot 38 minutter vil 
hun ligge rundt en 8.-9. plass på LIF-stati-
stikken. Og det vil gi rundt 700 poeng til 
serien. 

Världsungdomsspelen må 

kanskje flyttes fra Ullevi? 
 
Vi har kontaktet Per Crona som er leder for      
Vãrldsungdomsspelen i Sverige og han forteller 
at de sliter voldsomt med å få komme til på Ullevi 
stadion. Her er svaret: 
 
Hej! 

Vi har jätteproblem med Ullevi och har inte fått 
något datum som passar. Troligen kommer vi 
flytta till Slottskogsvallen och arrangera den 30/6-
2/7. 

Vi hoppas kunna bestämma mycket snart och gå 
ut med inbjudan 1. oktober. 

Per Crona 

 



Damelaget vårt i 3. divisjon  
havner trolig på en 6-8. plass 
 
Da har damelaget vårt fylt 
opp med det antall øvelser vi 
skal ha. Det vil si 9 
obligatoriske resultater og 
tre tekniske, samt 5 fritt 
valgte resultater og tre 
tekniske. Det gir totalt 20 
øvelser og det er flott. Nå kan 
det rettes på med flere 
resultater til fristen går ut 31. 
desember.  
 
Ania Zielinkiewich løp 10000 
m i Kvalheimmila på 
39,03,26, og det ga oss 650 
poeng og dermed rykket vi 
opp tolig til en sjetteplass.  
 
Her er resultatene for 
damelaget vårt: 
 
Malin Furuhaug 60m 7,96  769 
Malin Furuhaug 100m 12,27  802 
Malin Furuhaug 200m 25,63  755 
Maja Lombnæs 400m 67,21  486 
Oda Richenberg 800m 2,14,40 738 
Oda Richenberg 1500m 4,36,50 747 
Oda Richenberg 3000m 9,56,07 753 
Frida Byfuglien 5000m 17,56,56  695 
Ania Zielinkiewicz 10000m 39,03,26 650 
Selma Lombnæs Lengde 4,22 442 
Andrea Leerbeck spyd 29,07 532 
Andrea Leerbeck kule 7,39  376 
 
Bendikte Thomassen 60m 8,08 710 
Bendikte Thomassen 100m 12,44 770 
Ania Zielinkiewicz 3000m 10,11,40 711 
Ania Zielinkiewicz 800m 2,16,00 717 
Ania Zielinkiewich 1500m 4,43,94 701 
Maja Lombnæws Lengde 4,13 420 
Matilde Berland Lengde 4,05 400 
Mari Schøyen Stiansen Lengde 3,88 356 
 
Totalt blir det:             12.532 
 

Pr. 26. september ville da LIF 
ligge på en 6, plass i 3. 
divisjon etter følgende lag: 
 
Steinkjer  14.372 
Tjalves 2. lag 13.268 
Sarpsborg  13.076 
ASK friidrett  12.973 
Urædd  12.669 
Lillehammer IF 12.532 

 
Hattfjelldal  12.344 
Fyllingen  12.336 
Sandnes 2. lag 12.274 
Gloppen  12.222 
 
Dette betyr at vi må forsøke å 
få et godkjent 10000m løp. 
Det vil bedre resultatet for 
oss. Kanskje også noen flere 
hopp uten tilløp. Da er det 
ikke langt opp til 5. eller 6. 
plassen. 
 
Ellers har vi igjen fått et 
resultat som gir over 800 
poeng blant damene og det 
er Malin Furuhaug med 12,27 
på 100m. 

 
 
Malin med 802 poeng for sitt 

100m løp på 12,27. 
 
De som har sanket flest poeng 
blant damene er Ania 
Zielinkiewicz med 2779 poeng. 
Malin Furuhaug følger med 
totalt 2326 poeng. Deretter 
følger Oda Bråten Richenberg 
med 2235. 

 

 
Oda har skaffet mange 

poeng dette året. 
 

Herrelaget 
Herrelaget ligger på en 11. 
plass 2. divisjon og hvis ikke vi 
bedrer på situasjonen vil vi 
rykke ned. Men vi mangler 
altså 4-5 resultater for at vi skal 
klare oss i 2. divisjon og det bør 
være en enkel sak. 
 
Hvis vi fikk et kuleresultat og 
enten diskos eller spydresultat 
i den obligatoriske delen og 3 
tekniske øvelser blant de fritt 
valgte vil vi få nok poeng til å 
havne midt på treet i 2. divisjon. 
 
Vi har altså 3 måneder igjen og 
på den tiden bør vi ha fått nok 
resultater i herrer og at 
damelaget har fått ennå noen 
poeng, slik at de kommer seg 
opp på 5-6. plass dette året.  
 



Inne-NM 2023 går i Bærum 

Dimna IL skal arrangere UM
Hoved-NM utendørs skal avvikles på Jessheim 

 
I Bærum Idrettspark skal 
inne-NM arrangeres, mens 
Dimna IL arrangerer UM 
innendørs. Det er de 
viktigste arrangementene 
for våre friidrettsutøvere. I 
tillegger det en del NM/UM-
er utendørs og så har vi 
våre egne arrangementer. 
 
Det starter 18.-19. februar 
da skal hoved-NM inne 
avvikles av Tyrving i 
Bærums-hallen. De arran-
gerte junior-NM ute i år. 
 
Ungdomsmesterskapet in-
ne skal Dimna IL ta seg av i 
Ullsteinvik. Det arrangeres 
2.-4. mars. Det blir helt 
sikkert et fint arrangement. 
 
Utendørs starter for oss 
med terrengløp korte 
løyper både for seniorer og 
UM-deltakere. Det avvikles 
22.-23. april i Grimstad. Her 
gjorde Oda Bråten Richen-
berg en fin innsats i år i 
Trondheim. 
 
21. mai arrangeres NM i 
halvmaraton og det 
avvikles i Skien. 30. juni 
arrangeres Boysen Memo-
rial, mens hoved-NM går på 
Jessheim 7.-9. juli.25.-27. 
august arrangerer Sandnes 
junior-NM og UM utendørs 
er det Fana I Bergen som 
skal ta seg av 8.-10. 
september. 
 
16. september skal vi ha 
NM i maraton i Oslo. 

 
Når det gjelder våre egne 
stevner så skal de trolig bli 
arrangert slik: 
 
9. mai  GK-stevnet 
23. mai Strandtorget 
3.-4. juni Lhmr-sprinten 
12. juni Sport1-stevnet 
23-25. juni Veidekkelekene 
8. aug USBL-stevnet 
29. aug. GD-stevnet 
17. sept. Hamar-Media-stev 
 
Navnene på stevnene kan 
bli endret hvis vi finner 
sponsorer til de enkelte 
arrangementene. 
 

 
 
Tormod Hjortnæs Larsen 
deltok i GD-stevnet i år og 
neste år blir det trolig 29. 

august. 
 
Det som kan være usikkert 
er Lillehammer-sprinten 
som er avhengig at vi får en 
sponsor eller to som kan 
dekke opp premiebudsjett-
et. 
 
Når det gjelder våre egne 

 
stevner skal sportsutvalget 
se på forslaget fra arrange-
mentsutvalget før styret tar 
en avgjørelse. I oppsettet 
over står Veidekkelekene 
med 3 dager, men det kan 
bli fire som det var i år hvis 
Veidekke ønsker det. 
 
Vi kommer til å arrangere 
stevne for funksjons-
hemmede innlagt i en av 
stevnene, trolig i Hamar- 
Media-stevnet. Men det kan 
bli annerledes. 
 
Som i år kommer vi til å la 7 
år være yngsteklasse i våre 
ukentlige tirsdagsstevner.  
 
Det som blir spennende nå 
er det nye resultat- og på-
meldingssystemet ISONEN 
som skal tas i bruk fra 
årsskiftet 2022/2023. Dette 
er helt nytt og det er ingen i 
LIF som kjenner noe særlig 
til dette. 
 
En annen sak som blir 
viktig for oss er VU-spelen i 
Sverige som vi kolliderte 
med for Veidekkelekene. Vi 
har allerede tatt kontakt 
mot arrangøren i Gøteborg 
med tanke på når de skal ha 
sitt storarrangement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 
 

Hvem blir årets ildsjel, klubb eller trener? 
 

Nominér din kandidat til Friidrettsgallaen 

I forbindelse med Friidrettskonferansen og Trenerseminaret helga 11. til 13. november skal vi 
hylle og feire klubb-Norge og frivilligheten som er bærebjelken i Norsk Friidrett. Vi inviterer 
hele friidretts-Norge til å nominere sine kandidater. 

Det konkurreres om følgende priser: 

Årets ildsjel                  
Årets klubb                                              
Årets unge trener                                                                                                                           
Årets unge leder                                                                                                                            
Årets arrangement på bane                                                                                                          
Årets arrangement utenfor bane 

Prisen for årets trener skal også deles ut på trenerseminaret til Norges Friidrettsforbund. 
Dette har altså ingenting med Idrettsgallaen som deles ut i januar. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Petter Johansen slettet - 48 år - 

gammel klubbrekord på 10000 
Bjørn Danielsbergs 10000 m rekord endelig slått 
 
Endelig klarte Petter 
Johansen å slette Bjørn 
Danielsbergs klubbrekord på 
10000m. Den ble satt i 1974 
og nå 48 år senere løp Petter 
Johansen distansen på 
29,18,68. Vi gratulerer Petter 
med den nye rekorden. 
Endelig ble Bjørn 
Danielsbergs rekord slått. 
Det er alltid hyggelig å se at 
svært gamle rekorder blir 
slått. Det viser at våre aktive 
har framgang. 

 
Det var under Kvalheim-mila, 
24. september, at Petter satte 
rekorden og han løp inn til 
seier på distansen. 
 
En uke tidligere løp Ania 
Zielinkiewicz (Bildet) 10.000m i 
Veldre-mila, men det ble 
underkjent. Under Kvalheim-
mila ble hun nummer to i 
dameklassen med tiden 
39,03,26. Dette var et resultat 

som ga oss 650 poeng i 
seriesammenheng og dermed 
rykket vi opp til en 6.-8. plass i 
3. divisjon. Det ga oss ikke 
opprykk, men det var jammen 
nære på.  
 
Petters fantastiske 10.000m ga 
oss hele 915 poeng i serien og 
det er det klart beste resultatet 
blant mennene i år. Nå mangler 
vi bare 4 tekniske resultater og 
vi vil klare oss i 2. divisjon for 
herrer. 
 
Arek Zielinkiewicz og Elmer 
Mulleri Skalle fullførte 
dessverre ikke løpet, så det ble 
ikke noe tid på dem.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er satt 8 nye klubbrekorder 

i Lillehammer IF denne sesongen 
 
Det er satt 8 nye klubbrekorder denne utesesongen og det er 
meget bra. Tre nye klubbrekorder er satt i menn senior og en i 
damer junior. Ellers er det satt nye rekorder blant de yngre: 
 
Dette er de nye rekordene: 
 
Elmer Mulleri Skalle 5000m   14,11,72 MS 
Petter Johansen  10000m 29,19,50 MS 
Elmer Mulleri Skalle 1 eng. mil 4,09,30 MS 
Frida Byfuglien  5000m 17,56,56 KJ 
Emilie Flugsrud  600m  1,46,00 J14 
Oda Bråten Richenberg 3000m 9,56,07 J16 
Lauritz G. Menkerud 800m  2,00,72 G15 
Lauritz G. Menkerud 1500m 4,11,11 G15 
 
Det som er virkelig positivt er at mange av de gamle rekordene 
er svært gamle og da er det viktig at de blir slått. Det viser at 
foreningen er i frammarsj. 



Mange av LIF-ere har nå kvalifisert 

seg for NM junior og senior og UM 
 

Av Arild Kjæreng 

 
I løpet av denne sesongen 
har mange av våre aktive 
klart å kvalifisere seg for de 
forskjellige NM-er og UM for 
neste år. Hvis alle er friske 
og raske i hoved-NM neste 
år, så vil vi kunne stille med i 
alt ni utøvere og det er 
faktisk flere som har 
muligheter til å klare kravet 
innen fristen neste år. 
 
Til hoved-NM er følgende 
kvalifisert: 
 
Tormod Hjortnæs Larsen 
Petter Johansen 
Elmer Mulleri Skalle 
Magnus Salberg 
Malin Furuhaug 
Oda Bråten Richenberg 
Frida Byfuglien 
Aina Zielinkiewicz 
Bendicte Thomassen 
 
Det er uvisst med Bendicte 
som har havnet i Finnmark  i sin 
jobb i militæret. Forholdene der 
er slett ikke ideelle for en 
sprinter. 
 
Vi tror at både Kristoffer 
Skonnord og Therese Skytter-
mone klarer kravet neste år, så 
da kan det bli 11 fra LIF og det 
er lenge siden vi har hatt med i 
hoved-NM. 
 

Junior-NM 
 
Når det gjelder junior-NM, så 
er det litt færre som er 
kvalifisert. Følgende er kvali-
fisert: 
 
Malin Furuhaug 

 
Frida Byfuglien 
Oda Bråten Richenberg 
Emilie Flugsrud 
Bendicte Thomassen 
Lauritz Grønvold Menkerud 
 

 
Oda er kvalifisert for alle tre 

mesterskapene. 
 
Det vil si at vi kan få med seks 
utøvere hvis alle holder seg 
friske og raske og det er flere 
som kan klare kravet. Vi har en 
gjeng med 17-åringer som bør 
klare kravet på de korteste 
distansene. 
 

Ungdomsmesterskapet 
 
Også til ungdomsmesterskapet 
har vi seks kvalifiserte til nå, 
men vi har stor tro på at det kan 
bli langt flere innen fristen for å 
melde seg på går ut. Men inntil 
nå er følgende klare: 
 
Elise Haug Karlsen 
Selma Holm-Lombnæs 

 
Oda Bråten Richenberg 
Emilie Flugsrud 
Lauritz Grønvold Menkerud 
Henrik Melbø-Hammershaug 
 
De forskjellige mesterskapene 
skal avvikles på følgende 
steder: 
 
Hoved-NM går på Jessheim, 
junior-NM i Sandnes og UM går 
i Fana/Bergen. 
 
…………………………………. 
 

Stevneprogrammet 

på Stampa i neste 

nummer av avisa 
 
Forslag til stevneprogram på 
Stampesletta neste år vil være 
klart, slik at det blir offentliggjort 
i LIF-avisa i november-
nummeret. Det blir neppe 
mange endringer fra i år, men 
vi håper at vi kan få på plass 
igjen Sprint-stevnet. Men det er 
avhengig av at vi klarer å få inn 
så mange sponsorkroner at det 
er forsvarlig å avvikle det. Vi 
må ikke gå i underskudd på 
stevnet. 
 

…………………………………. 
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