
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIF-avisa 

Desember 2022 

Årgang 36 

Malin, Petter og Elmer med 

fine resultater i sesongen 22 

LIF-avis nr. 369 – avis for Lillehammer IF 

God jul og godt nyttår til dere 

alle! 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er Lillehammer Idrettsforenings hovedsponsor 
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LIF-avisa 
nr. 369 

desember 2022 

36. årgang 
 

Lillehammer IF 

v/Charlotte Grønvold Menkerud 

Erik Bues veg 14 

2615 Lillehammer 
 

Hjemmeside: 

www.lillehammerif.no 

 

Styret i Lillehammer IF 
 

Leder: 

Charlotte Grønvold Menkerud 

Nestleder: 

Jørn Karlsen 

Kasserer: 

Frode Stiansen 

Sekretær 

Marte Kjøren 

Styremedlem: 

Christer Opsann 

Varamedlem: 

Simen Næss Berge 

Petter Johansen 
 

Leder sport: 

Christer Johansen 

Leder økonomi: 

Frode Stiansen 

Leder arrangement: 

Arild Kjæreng 

Leder utdanning: 

 

Leder drift/klubbhuset: 

Jørn Karlsen 

 

Kontrollutvalg: 

Gustav Follerås 

Kari-Anne Veen 

 

Lillehammer IF stiftet 28. mai 1919. 

 
 
 
 
 

Ny friidrettssesong nærmer seg  

Hva vil det bety for Lillehammer  
 

 Om en snau måned er det nytt år og det er den 104 

sesongen for Lillehammer IF. Hva den vil bringe for 
foreningen blir veldig spennende. Vi hadde mange lovende 
resultater i 2022-sesongen og vi håper 2023 kan bli minst 
like god. Petter Johansen og Elmer Mulleri Skalle  satte 
begge nye klubbrekorder og vi håper de følger opp begge to 
i 2023. En annen vi er spent på er Kristoffer Skonnord som 
debuterte som hinderløper på en meget akseptabel tid. 
Kanskje kan han kvalifisere seg for NM på denne distansen. 
 

 Vi er også svært spente på hva som skjer med våre 

mange sprintjenter og gutter. Svein Johansen har valgt å 
følge jentene og guttene et par ganger i uken og det er 
svært positivt. Svært mange viste lovende takter og det blir 
artig å se hvordan Malin Furuhaug utviklet seg til tross for 
at hun var småskadet og corona-syk deler av sesongen. 
Likevel satte hun ny pers både på 100 og 200m og på 100m 
løp hun på 12,27 og det ville være imponerende om hun når 
ned mot 12.00 denne sesongen. Vi får vel en pekepinn på det 
i vinter-sesongen. Hva kan Frida Byfuglien og Ania 
Zielinkiewicz klare denne sommeren. 
 

 Seks medaljer i UM, junior-NM og senior-NM sikret 

Lillehammer IF’s aktive seg denne sesongen. Det er slett 
ikke dårlig, men tvert imot meget bra. Frida Byfuglien sikret 
seg bronse i senior og sølv i junior, Malin Furuhaug sikret 
seg sølv i junior, Oda Bråten Richenberg sikret seg sølv og 
bronse i UM og stafettlaget Inger Marie Antonsen, Selma 
Holm Lombnæs, Mari Stiansen og Elise Karlsen sikret seg 
sølv i 4x100m stafett i UM. 
 

 
   

 Lillehammer desember 2022    Arild Kjæreng 

http://www.lillehammerif.no/


 

 

Sprintstevnet som vi vil arrangere 

i begynnelsen av juni er populært 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillehammer IF’s premiek 

Da er Sprintstevnet vi arran-
gerte for noen år siden tilbake 
på stevneprogrammet vårt til 
sommeren. Stevnet skal 
avvikles  3. og 4. juni og som 
tidligere har vi satt opp penge-
premier til de seks beste i både 
kvinner og menn. Vi kan trygt si 
at forrige gang vi arrangerte 
dette stevnet ble det en meget 
fin suksess og sprinterne i 
Norge var veldig godt fornøyd 
med stevnet. Da får vi håpe at 
det blir god deltakelse i 
stevnet, slik at vi får et godt 
økonomisk resultat for 
foreningen og at de aktive er 
fornøyd denne gangen også. 

Kanskje kan vi få til deltakelse 
fra Sverige, Danmark og 
Finland eller en eller to av 
disse landene. Det ville være 
spennende. 

Opplegget er at sprinterne 
skal løpe 60m og 150m lørdag 
og 100 og 200m på søndag. 
Hver øvelse gir poeng og de 
som har mest poeng etter  
disse fire øvelsene vinner 
osv. 

Vi satser ellers på å 
arrangere en 800m på lørdag 
for kvinner og menn og 
1500m på søndag.  

Sist vi arrangerte stevnet var 
det i 2020 og totalvinnere ble 
Even Meinseth for herrer og 
Henriette Jæger for damer. 
På bildet over ser vi Even 
Meinseth på toppen, Mathias 
Hove Johansen på 2. plass og 
Øyvind Kjerpeset på 
tredjeplass. Blant damene 
var det Andrea Rooth som 
stakk av med 2. plass og Linn 
Oppegård ble nummer tre. 

 

Malin Furuseth, LIF’s beste 
sprinter på damesiden skal 
det bli spennende å se 
hvordan  klarer seg i dette 
selskapet. Hun vil nok 
måtte ha litt framgang for å 
hevde seg. Det samme vil 
nok våre 17-åringer også 
måtte gjøre. Men dette bør 
kunne være en fin prøve 
for ungdommene våre.  

Foreløpig heter stevner for 
Lillehammersprinten, men 
klarer vi å få en sponsor til 
stevnet  vil nok navnet bli 
endret.  

Vi bør ta kontakt med 
Regionrådet med tanke på 
å søke om midler til 
markedsføring av stevnet. 
Det blir viktig hvis vi skal 
ha utenlandsdeltakelse. 

 

 



 

Petter Johansen fikk Høgvolds pokal 

Frida Byfuglien best blant kvinnene 
Malin Furuhaug fikk Svein Johnsens premie for 5. gang 
 

Petter Johansens nye klubbrekord 

på 10.000m var poengmessig det 

beste resultatet i Lillehammer IF i 

2022. Han var den eneste som fikk 

over 900 poeng for sin nye rekord, 

29,18,68, mens Frida Byfuglien var 

best blant damene og hun var den 

eneste av damene som klarte å 

sikre seg medalje i senior-klassen 

da hun sikret seg bronse på NM i 

halvmaraton og samtidig fikk sølv i 

juniorklassen. 

Egil Kjærengs premie gikk til 

Petter Johansen som altså slettet 

Bjørn Danielsbergs mosegrodde 

10.000m rekord fra 1974. Petter 

fikk 915 poeng for 10.000m sin. 

Malin Furuhaug som satte ny pers 

på 100m med 12,27 var den 

eneste av LiF-erne som fikk over 

800 poeng nemlig 802. Hun fikk 

Svein Johnsens premie for 6. gang 

med dette resultatet. Hun tok 

også sølv på 100m i junior-NM. 

Harald Moens premie går i år til 

Emil Mulleri Skalle for sine to 

flotte klubbrekorder på 5000m og 

1 engelsk mil. 

Arild Kjærengs premier går til tre 

talentfulle unge aktive. Det er 

Lauritz Grønvold Menkerud,  

Emilie Flugsrud og Selma Holm-

Lombnæs. 

Bjarne Winthers premie gikk til 

Kristoffer Skonnord for sin sterke  

 

 

3000m hinder. Han debuterte på 

denne distansen med 9,33,98. 

 

Emilie Flugsrud var en av tre som 

fikk Arild Kjærengs premie. 

Oda Bråten Richenberg er en 

meget talentfull mellomdistanse-

løper og hun fortjente absolutt 

napp i Politipokalen. Dessverre ser 

det ut til at Oda flytter fra 

Lillehammer til sommeren. 

Odd Jens Bjerklis premie går til tre 

av jentene som var med og sikret 

sølv på 4x100m i UM og de tre er 

Elise Karlsen, Mari Stiansen og 

Inger Marie Antonsen. 

Henrik Kjærengs premie går til Ola 

Wilhelm Vold og Synne Hoff, mens 

Lillehammer Skiklubs premie gikk 

til Petter Johansen og Ania 

Zielinkiewicz.  

Stimulansepremiene til de yngste 

ble tildelt slik: 

 

Hopp: Anna Husnes og Oliver 

Sinnes.                                          

Kast: Synne Hoff og Amund 

Flasnes   

Sprint: Linnéa Strandheim og 

Ragnar Kristjansson  

Mellomdistanse: Jade Tofthagen 

og Johan Melbø. 

I tillegg hadde vi seks utøvere 

somsatte nye klubbrekorder: 

Petter Johansen, Elmer Mulleri 

Skalle, Oda Bråten Richenberg, 

Frida Byfuglien, Emilie Flugsrud og 

Lauritz Grønvold Menkerud. 

 

Ola Vold fikk Henrik Kjærengs 

premie 

 

 

 

 

                 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elise Karlsen har hatt en fin sesong. 

 

Jade Tofthagen har hatt en meget 

fin sesong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selma Holm Lombnæs med premie 

 

 

 

 

 

 

Jade Tofthagen (T.v.) har hatt en 

fin sesong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauritz Grønvold Menkerud med to 

flotte premier. 

 

 

 

 

 

 

Bilder fra premieutdelingen på klubbhuset 23. nov. 

 

Deltakerne på premiekvelden på klubbhuset. 

-Utdelingen av premier i 

LIF ble arrangert for 59. 

gang. Neste år er det 60 

års jubileum og det ville 

det være på sin plass å ha 

noen ekstra premier å dele 

ut, såkalte jubileums-

premier. Det ville slått an 

tror vi. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle stevnene våre er 

nå godkjente i Isonen 
 
Nå er alle våre stevner godkjent for neste år og 
det betyr vi nå kan jobbe videre med 
Sprintstevnet og Veidekkelekene med tanke 
på internasjonal deltakelse. En søknad om det 
er 60 dager før stevnet, så foreløpig har vi god 
tid på dette. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Det vi kunne tenke oss var svensk og dansk 
deltakelse på de to stevnene og det betyr at vi 
må ha pengepremier på enkelte øvelser nåme 

 

Grasrotandelen 
Da har vi avsluttet 2. tertial av Grasrotandelen. Pr. 30. 

september 2022 er vi kommet opp i kr. 22.500,81. Pr. 

08. november er vi kommet opp i 27.730,49 kroner og 

det er brukbart for årets grasrotandel, men det er del 

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. For det andre 

tertialet fikk vi 11.205,96.  

 

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. nov. har 65 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 

65som gir sin andel til Lillehammer IF. 

Endringer i oppsett for 

utenlandsk deltakelse 
 
Det er blitt endringer i søknad om utenlandsk 
deltakelse på stevnene våre. For å få 
utenlandske deltakere på enkelte av 
stevnene våre må søknaden vår være 
godkjent 60 dager før stevnet skal avvikles. 
Dette betyr at om vi skal ha kunne arrangere 
stevner som deltakerne kan kvalifisere seg 
for deltakelse i internasjonale mesterskap må 
vi ha et ekstra bevis som vi får fra det 
internasjonale forbundet. 
 

To stevner kunne vi tenke oss utenlandsk 
deltakelse i og det er Veidekkelekene hvor vi 
som regel har i hvert fall svensk deltakelse. 
Vi kan også tenke oss utenlandsk deltakelse i 
Sprint-stevnet vi håper å kunne arrangere i 
begynnelsen av juni. 
 

Nå er alle våre stevner til sommeren lagt inn i 
det nye systemet som NFIF har startet med: 
Isonen. Det erstatter sportsadmin som vi har 
hatt i en årrekke. 
 

Dette betyr at vi må lage et markedsopplegg 
som er bedre enn det vi har hatt tidligere. 
Dette gjelder både for Veidekkelekene og 
Sprintstevnet.  
 
Det vil også være muligheter til å søke 
Region-rådet om midler til markedsføring av 
de to stevnene. Vi får se hva vi kommer til å 
gjøre. 
  

 

 

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


 

 

To LIFere med over 1000 poeng- sterke ungdomsresultater 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronse til Frida Byfuglien i NM 

senior i halvmaraton i Gloppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillehammer IF’s Frida Byfuglien løp en flott 

halvmaraton under NM i halvmaraton i Gloppen 1. 

oktober. Hun løp inn til bronsemedalje på tiden 

1,21,03 og hun ble bare slått av Adele Henriksen 

fra Gular som fikk tiden 1,16,46 og på 2. plass kom 

Siri Schøne Ness fra Lyn på tiden 1,19,01. Samtidig 

med at hun sikret seg bronse i senior fikk hun 

sølvmedalje i junior etter Adele. Flott innsats av 

Frida. 

Petter Johansen og Elmer Mulleri Skalle løp også 

bra på distansen. Petter ble nummer 8 med tiden 

1,10,08, mens Elmer kom på plassen etter med 

tiden 1,10,30.  

Disse tidene ga gode plasseringer på LIF-

statistikken gjennom alle tider. 

 

 

 

 

Bladet friidrett har en stor  

sak med  Elmer og Petter 
Bladet friidrett har merket seg våre to dyktige 
mellom og langdistanseløpere, Petter Johansen 
og Elmer Mulleri Skalle. Der for har de laget et 
stort intervju med de to i siste nummer av bladet 
«Friidrett». 
 

 
 

Elmer og Petter er skikkelige parhester. 
 

 
Frida Byfuglien sikret seg to medaljer i NM halvma-

raton 

 

NM stafetter 2023 flyttes  

til 2. og 3. september 

For å forhindre kollisjoner som oppsto 
på grunn av endringer i den 
internasjonale terminlisten har NFIF og 
arrangøren besluttet å endre dato for 
NM i stafetter. Mesterskapet vil bli 
avholdt 2. og 3 september i Stjørdal 
med Stjørdalsalliansen som teknisk 
arrangør. 

Lillehammer IF’s UM-tropp sikret seg 
sølvmedalje i årets mesterskap og med 
på det laget var Inger Marie Antonsen, 
Selma Holm-Lombnæs, Mari Stiansen 
og Emilie Haug Karlsen. Nå har Inger 
Marie dessverre gitt seg, men vi har 
flere aktuelle jenter til å ta over: Maja 
Holm-Lombnæs, June Hauan,  Linnéa 
Strandheim og Matilde A. Berland. Vi 
bør kunne hevde oss bra også om de 
går opp en klasse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste års friidrettsting  

blir avviklet på Vettre 
Neste år er det forbundsting i friidrett og det 
skal avvikles på Vettre i Asker. Møtet holdes 
25 og 26. mars 2023. 

Lillehammer IF fikk 10.000 kr. 

i ALLEMED-støtte fra kommunen 
 

Lillehammer kommune har kr. 200.000 til 

disposisjon for et ALLEMED-prosjekt. 17 

organisasjoner har søkt om støtte til et beløp 

på 620.700. Det betydde at ingen av lagene 

ble tildelt sitt omsøkte beløp. Lillehammer IF 

fikk kr. 10.000 til sitt prosjekt. Vi retter en stor 

takk til kommunen for tildeling og kommunen 

oppfordrer alle til å søke om tilskudd fra 

andre tilskuddsordninger. 

Alle lag og foreninger i Lillehammer har 

tilgang til oversikt på 

www.tilskuddsportalen.no.   

 

Moelven IL årets klubb 

På friidrettsgallaen som ble avviklet i midten 

av november ble Moelven IL Friidrett kåret til 

beste klubb i Norge i 2022. Vi gratulerer 

Moelven IL med utmerkelsen. 

 

Her er Dag Kåshagen med beviset. Jonny 

Haandstad fra Tromsø ble årets ildsjel, en 

meget fortjent utmerkelse. 

Purring på trenings- og 

medlemskontingent 

er nå sendt de aktive 
 
I tillegg til den vanlige medlemskontin-genten 
må de som trener i Kristins Hall også betale 
en treningsavgift. For de som er under 10 år 
betaler ingen avgift, mens de som er mellom 
10 og 17 år betaler 350 kroner og for de som 
er 18 år og eldre betaler kr. 550,-. 
 
Man ber om at denne avgiften betales så 
raskt som mulig. 
 
 

 
Ania vant Musdalen Opp 

Ania Zielinkiewicz vant dameklassen i Musdalen Opp. 

Her får hun premie for seieren. Kristoffer Skonnord 

var med i herreklassen og sikret seg andreplass etter 

Mads Buhaug. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tilskuddsportalen.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romjulssprinten flyttes til 

29. desember dette året 
I fjor ble det ingen Romjulssprint på grunna av Corona-

pandemien. Nå prøver vi oss igjen, men har lagt 

stevnet til den 29. desember.  26. desember er som 

regel familiedag og derfor vil vi flytte stevnet tre dager 

lenger ut i Romjulen. Start kl. 13.00. 

Øvelsene er som vanlig 2 x 60m, 150m og 692m. De to 

siste løpene er ikke godkjent for statistikken, men det 

er en fin øvelse for å se om man har hatt framgang 

siden året før. 

Premiene er som vanlig julegodt til alle. Ellers er det 

satt opp to flotte pokaler til vinnerne av 60m for damer 

og herrer. Og det er premie til beste jente og gutt i 

alderen 14 år og yngre. 

Dette er den 33 utgaven av Romjulssprinten som vi 

hadde 20 ganger i Kristins Hall, men i 2008 flyttet vi til 

løpebanen i Håkons Hall.  

Strandtorget fortsetter å støtte oss 

 

 

 

 

 

Strandtorget Kjøpesenter eller CC Strandtorget vil 

fortsatt være med å støtte Lillehammer IF  og det 

betyr at vi fortsetter med Strandtorget-s0tevnet 

som neste år skal avvikles på en torsdag 25. mai 

kl. 18:00.  

Strandtorget har vært med oss helt siden årtusen-

skiftet og har vært en meget viktig sponsor for LIF 

gjennom alle disse årene. Dette betyr at vi kan 

arrangere det 23. Strandtorget-stevnet i mai neste 

år. Det er virkelig positivt. Det betyr at Linnéa (på 

bildet til høyre) kan få delta i Strandtorgetstevnet 

neste år også 

 

Årsmøte i LIF skal 

avvikles onsdag 22. 

februar neste år. 



 

Lillehammer IF sine samarbeidspartnere 
 

 
Hovedsponsor for illehammer IF 

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

Stevnesponsorer: 
 

     
 

                      
 

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

Utstyrssponsorer/bankforbindelse: 
 

               
 

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

Øvrige samarbeidspartnere: 

                   

     

    

           
 

        
 

       
 
  

 

  

 

 

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

