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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. 

 
 
 
 
 
 

Da er vi kommet i gang 

med stevner i H. Hall 
 

 Etter en pause på to-tre måneder er vi nå kommet i gang igjen med 

stevner for våre aktive. Romjulssprinten som ble flyttet fra Romjula til 12. januar 
2023 ble vunnet av Malin Furuhaug og Anders Kvesetberget. Malins tid på 7,95 var 
en lovende start på sesongen og som trener Svein Johnsen sier: det er ved tredje 
eller fjerde stevne det begynner å bli resultater som man kan være fornøyd med. 
Dekket i Håkons Hall er også litt dødt til at man kan oppnå de beste tidene, men en 
fin treningsarena er det. Lovende start fikk vi også fra Mia Prøsch Johnsen som er 
ny i klubben i år. Hun fikk 8,12 og også her regner vi med at hun kommer seg under 
8,00 i løpet av vintersesongen. Forsidebildet er Anders og Malin etter seieren og 
med vandrepremien. 
 

 Lillehammer IF har mange sponsorer og her har styret ved Charlotte 

Grønvold Menkerud gjort en spesielt god jobb. Dessverre har vår hovedsponsor, 
USBL sagt nei til et videre samarbeid og nå jobbes det derfor ganske intenst med å 
få erstattet USBL. Man har et nytt firma i sikte, men en endelig avtale er ikke på 
plass ennå, men vi har håp om at det vil skje med det første. Det er alltid spennende 
å få en ny hovedsponsor. 
 

 Årsmøtet i Lillehammer Idrettsforening skal avvikles 22. februar og 

derfor må valgkomiteen være i full gang med å finne nytt styre. Det kan selvsagt 
bestå av flere fra det styret som sitter nå. Det er viktig at vi får på plass det vi skal 
ha av tillitsvalgte, slik at det nye styret kan jobbe videre ut i fra det det gamle styret 
har lagt opp til. Styret har gjort en stor jobb de siste årene og vi håper at så mange 
som mulig finner ut at de kan være med videre. Det vil bety mye for Lillehammer IF. 
Inne i avisa kan man se at sponsormidler, som vi virkelig trenger har man klart å få 
på plass mye av og man jobber videre med flere. 
 

 LIF har sendt søknad til Friidrettens venner om støtte til markedsføring 

av Lillehammer-sprinten som vi skal ha i begynnelsen av juni. Opplegget for 
stevnet er at det skal være fire sprintløp, 60m og 150m på lørdag og 100m og 200m 
på søndagen. Hvert resultat gir poeng og den som har høyest poeng vinner 
klassen. Dette er et opplegg nesten likt NM sprint på skøyter bare det at vi har fire 
ulike øvelser, mens det er 500m og 1000m begge dager på skøyter. Vi forsøkte det 
før pandemien og det ble veldig godt mottatt av sprinterne. Nå ønsker vi å utvide 
stevnet, slik at vi kan få deltakere fra Norden og ikke bare fra Norge.  Det er 
imidlertid avhengig av at vi får økonomien på plass. 
 

 Nå er det nok klart at for vårt herrelag skal løpe i gruppe 2 og ikke 

eliteklassen i Holmenkollstafetten i år. I følge Tjalve er det følgende lag som ligger 
foran oss i køen om å få løpe eliteklassen og det er Strindheim, Steinkjer, Herkules, 
BUL og så kommer Lillehammer. Dermed kan vi regne med at det ikke blir 
eliteklassen i år. Da blir jobben i år å kvalifisere seg for eliten neste år. Lillehammer 
IF skal delta med dame- og herrelag samt et veteranlag for herrer i årets Holmen-
kollstafett. Damelaget vårt løper for 36. gang i denne populære stafetten, mens 
herrelaget løper for 81. gang. Som nevnt tidligere: Holmenkollstafetten har betydd 
mye for Lillehammer Idrettsforening opp gjennom årene. Særlig var det populært 
på 1960-1970 perioden. Lillehammer IF vant i 1928 og i 1958 vant de klasse 2 og 
rykket opp i eliten igjen. 
 
 

Lillehammer februar 2023  Arild Kjæreng 
 
  
 
  
 
  

http://www.lillehammerif.no/


 

Grasrotandelen 
 

Da har vi startet på et nytt år med 
Grasrotandel og pr. 31. januar har 
vi fått inn kr. 2.260,68 på vår Gra-
rotkonto. Hver dag blir dette 
beløpet større og vi skal her vise 
hva vi har fått inn pr. måned. Ved 
første tertial (4 måneder) blir 
kontoen gjort opp og overført til 
Lillehammer IF. 
 
I fjor hadde vi fått inn kr. 8.934,05 
som vi fikk overført i begynnelsen 
av mai. Da får vi se om vi klarer å 
komme opp i det beløpet i løpet av 
første tertial. 
 
Vi har nå 63 personer som gir sin 
Grasrotandel til Lillehammer IF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny trapp inn til 

klubbhuset må 

prioriteres i år 
 
De siste to årene har vi restaurert klubb-
huset og kiosken vår skikkelig og de er 
blitt veldig fine. Nå skal man prioritere 
trappe opp til inngangen i klubbhuset. Den 
er heller litt utøver og for at den skal bli 
sikrere å gå i må det gjøres noe med den. 
Styret har sørget for en fin oppdatering og 
det trengs når vi nå lar deltakerne på 
stevnene  våre hente startnummer etc. 
inne i klubbhuset. Når det er gjort kan vi 
vel si at vi er ferdig med restaureringen av  
klubbhuset/kiosken. 
 
Dette betyr at vi må se etter alle 
muligheter til å søke om støtte til dette 
prosjektet også. Vi har blant annet fått 
mange penger fra SparebankI 
Gudbrandsdal, Veidekke og Gausdal Land 
til utbedringen. 

Malin og Anders fikk hvert 

sitt napp i vandrepokalen 
 
Etter at den utsatte Romjulssprinten          
ble avviklet i januar var det to nye som    
fikk napp i vandrepokalene som var  
satt opp i kvinner og menn. Følgende                                                                         
har nå napp i damepokalen: 
 
2015 Therese Skyttermoen 
2016 Ingvild Hjortnæs Larsen 
2017 Marit Storaker 
2018 Cathrine Trøen 
2019 Maren Amundsen 
2022 Malin Furuhaug 
 
Menn: 
2016 Michael Rosenberg 
2017 Håkon Morken 
2018 Markus Henriksen 
2019 Aleksander Haug 
2022 Anders Kvesetberget 

 

Her er en av vandrepremiene som er 

satt opp på 60m i Romjulssprinten 

Dugnad i Lillehammer IF 
Lillehammer Idrettsforening (LIF) er tuftet på frivillig innsats. Dugnad sparer LIF for utgifter som ellers 

måtte vært dekket av medlemmene. Dugnadsarbeid i LIF er i stor grad knyttet til egne friidrettsstevner 

og eget anlegg/klubbhus. Dugnadsarbeidet bør oppleves som sosialt og vil kunne bidra til å styrke 

fellesskapet i LIF. 

I 2023 er det planlagt 7 stevner. Ett av disse er Veidekkelekene som går over tre dager og 

som krever mye mannskap, men LIF arrangerer i lekene samarbeid med friidrettsklubbene 

Moelven, Orion og Løten. 

For hvert aktivt medlem i klubben er det ønskelig at utøver selv eller foresatte bidrar på 

dugnad på 2 «vanlige» stevner (estimert 2,5 – 3 timer innsats pr gang) + at man tar 2 

vakter under Veidekkelekene (estimerte dugnad på 4 – 7 timer pr vakt). Oppgavene er 

knyttet til gjennomføring av friidrettsøvelsene på bane eller til kiosk.  

Det blir sendt ut et skjema til alle medlemmer av klubben tidlig på året der man kan krysse av 

for hvilke stevner/dager man har mulighet til å bidra på under årets sesong.  

Stevneprogrammet i 2023 ser ut som følger: 

9. mai:    GK-stevnet                                                                                                                       

25. mai:    Strandtorget-stevnet                                                                                                      

3. og 4.  juni:   Lillehammer-sprinten                                                                                                            

23. -25. juni:   Veidekkelekene                                                                                                     

8. august:   Sparebank1-stevnet                                                                                                    

29. august:   GD-stevnet                                                                                              

17. september:  HamarMedia-stevnet 

 

Lillehammer Idrettsforening (LIF) er tuftet på frivillig innsats. Dugnad sparer 

LIF for utgifter som ellers måtte vært dekket av 

medlemmene. Dugnadsarbeid i LIF er i stor grad knyttet til egne 

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


Nytt dagsprogram for UM 

innendørs i Ulsteinvik 2023 
Det er laget nytt dagsprogram for innendørs-UM som skal gå i den nye hallen i Ulsteinvik. Det er fem klasser 

det skal konkurreres i i løpet av de tre dagene 3.-5. mars. 

Øvelse         J15               J16           J17 J18/19    J20-22       G15     G16        G17    G18/19       G20-22 

60m Fre-fo/fi-lø    Fre-fo/fi-lø      Lør  Lør      Lør     Fre-Fo/fi-lø  Fre-fo/fi-lø    Lør         Lør                 Lør                      

200m       Lør-fo/fi-sø   Lør-fo/fi-sø     Søn Søn      Søn     Lør-fo/fi-sø  Lør-fo/fi-sø   Søn         Søn    Søn         

400m            Fre              Fre              Fre          Fre          Fre                 Fre         

800m     Lør                 Lør               Lør              Lør              Lør         Lør     Lør           Lør        Lør    Lør         

1500m        Søn                Søn              Søn              Søn            Søn            Søn                Søn          Søn         Søn                 Søn 

4x200m    Søn  Søn        Søn              Søn            Søn            Søn                Søn          Søn         Søn                 Søn 

Lengde      Lør               Lør               Lør              Søn             Søn            Lør                 Lør            Lør          Søn   Søn   

3-steg   Fre              Fre               Fre               Fre              Fre            Fre                 Fre            Fre          Fre                  Fre                                                                                                         

Vi har konsentrert oss om løpene  og lengde/3-steg (ikke hekk) og ikke de øvrige tekniske øvelsene for øvrig. 60m for de 

to yngste klassene både for jenter og gutter blir forsøk avviklet fredag og finalene på lørdag. 200m forsøk for klassene 

J15, J16, G15 og G16 blir arrangert på slutten av dagen lørdag og finalene går søndag. Dette for å kunne sette opp flere 

heat, slik at flest mulig av 200m løperne i alle klasser får gode baner.  

Det er Dimna Idrettslag som er arrangør av årets innendørsmesterskap for ungdommene. Dette er en meget rutinert 

arrangør.       

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oda flytter til sommeren 

og er klar for Ull/Kisa IL 
 
Da er det klart at Oda Bråten Richenberg har meldt 
seg ut av Lillehammer IF. Hun flytter mot Oslo og har 
da valgt å løpe for Ullensaker/Kisa IL. Vi takker Oda 
for det hun har vært for Lillehammer IF og ønsker 
henne all mulig lykke til med friidretten i Ull/Kisa. 
 
Samtidig er det klart at nå er Mia Prøsch Johnsen klar 
for Lillehammer IF etter overgang fra Vidar. En i 
manko og en i pluss for LIF altså. 
 

 

 

Krav om helseattest  

for å delta i Hoved-NM 

Styret i Norges Friidrettsforbund 
vedtok på sitt styremøte 2. desember 
2022 at det innføres krav om 
godkjent helseattest ved deltakelse i 
Hovedmesterskapet. Nytt for 2023 er 
også at helseattesten er digitalisert. 

Begrunnelsen for innføring av 
helseattest for å kunne delta i 
Hovedmesterskapet er at NFIF ønsker å 
vise i praksis at norsk friidrett setter 
helse foran prestasjon. 

Her bør sportslig utvalg se på reglene, 
slik at vi ikke får trøbbel med 
deltakelsen når NM nærmer seg. 

 



Årsmøtet i Lillehammer IF skal 

avvikles i  klubbhuset 22. febr. 
 

 
 

 

 

 

Til medlemmene i Lillehammer Idrettsforening (LIF) 
             

Lillehammer, 22.01.2023  

 

 

Innkalling til årsmøte i LIF 2023 
 

 

 Styret innkaller herved til årsmøte i Lillehammer Idrettsforening Årsmøtet avholdes onsdag 22. februar kl. 18.00  i 
klubbhuset på Stampesletta.  

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. februar på e-post til 
leder@lillehammerif.no.  

 

Det ønskes at vedlagte mal brukes. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene 
én uke før årsmøtet. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av LIF i minst én måned, fylle 
minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til LIF.  

 

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om årsmøte samt regler om 
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se LIFs lov. 

 

 Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Charlotte Grønvold Menkerud kontaktes på telefon 970 33 858 eller send 
e-post til leder@lillehammerif.no.  

 

Velkommen til årsmøte!  

 

Med vennlig hilsen  
Lillehammer Idrettsforening 

Charlotte Grønvold Menkerud 

Styreleder 

mailto:leder@lillehammerif.no


Frida har flyttet til Oslo og 

trenes av Ingrid Kristiansen 

 
 

Av Kristin Roset 

Frida Byfuglien (20) har kort farts-
tid innen friidrett, men etter en 
svært god sesong satser hun nå 
for fullt på langdistanse. Med seg 
på laget har hun fått med seg 
løperlegenden Ingrid Kristiansen 
(bildet). (Hentet fra GD) 

20 år gamle Frida Byfuglien fra 
Brumunddal har ingen lang 
friidretts-CV å vise til. Det har 
gått raskt siden 2021 

– Jeg drev med langrenn, fotball og 
håndball i barne- og ungdomsårene. Da 
jeg var 16 år gikk kneet ut av ledd to 
ganger på håndballbanen. De 
opplevelsene var ikke noe hyggelige, så 
jeg sluttet. Jeg syntes likevel at det å 
løpe var gøy, og begynte smått med det 
alene, forteller Frida. 

Møtte et fellesskap på 
Lillehammer 

Byfuglien sitter i leiligheten på Løren i 
Oslo når vi prater. Hun flyttet hit i 
sommer, men det var på Lillehammer 
løpegleden og framgangen startet. 

– Etter å ha drevet med løping alene en 
stund savnet jeg et miljø. Det var ikke 
helt det samme å trene alene når du 
hadde vært vant til håndball-livet, og 
fellestreningene der. Da fikk jeg tips om 
å melde meg inn i Lillehammer 
Idrettsforening. Jeg flyttet derfor til 
Lillehammer, og fikk Reinhard Kuhs som 
trener. Det var et fantastisk fellesskap, 
og jeg fikk framgang ganske fort. Fra 
høsten 2021 til i sommer perset jeg med 
flere minutter på 10 kilometer, forteller 
Byfuglien. 

I sommer satte hun ny klubbrekord for 
junior på 5000 meter, og i høst fikk hun  

sin første NM-medalje på halvmaraton 
som ble arrangert på Sandane i 
Nordfjord. Det ble sølv i juniorklassen, 
og tredjeplass totalt av alle damene.  

– Det var en stor opplevelse å løpe inn til 
NM-medalje, og ekstra spesielt siden jeg 
ikke har vært med i dette gamet mer enn 
to sesonger. Det er klart at det bidrar til 
enda mer motivasjon, sier hun. 

Etter et par år på Lillehammer vendte 
Frida kursen mot Oslo i sommer. Her 
jobber hun på Løplabbet ved siden av 

idrettssatsingen. Hun har ingen planer 

om å forlate Lillehammer Idrettsforening 
av den grunn. 

– Nei, absolutt ikke. Jeg har god kontakt 
med klubben, og er stolt over å bære 

klubbens farger og navn. Utøverne og 

min tidligere trener Reinhard Kuhs betyr 

mye for meg. Jeg skal løpe med den blå 

LIF-drakta framover, sier hun. 



Malin Furuhaug åpnet innesesongen 

med 7,95 på 60m 12. januar i H. Hall 
Fin start på 60m i Lillehammer IF for Mia Prøsch Johnsen 

 

Av Arild Kjæreng            

Malin Furuhaug åpnet innesesong-
en 2023 med 7,95 i Håkons Hall 
12. januar. Det viser at vi kan vente 
oss bra resultater utover vinteren, 
hvis hun klarer å holde seg frisk og 
skadefri. Dekket i Håkons Hall er 
ikke det beste for konkurranser, 
men det er greit for trening. Dekket 
er litt dødt for å få de riktig gode 
resultatene. Det skal bli spennende 
å følge henne utover sesongen. 
Det er en rekke stevner hun kan 
være med på.  

Det er Bassen-sprinten, stevnet på 
Jessheim, Tyrvinglekene, NM inne, 
Bamselekene og UM inne. 

En annen som overrasket meget 
positivt i Håkons Hall er 
nyinnmeldte, Mia Prøsch Johnsen. 
18-åringen fulgte nesten Malin til 
målstreken og fikk 8,12. Hun 
kommer helt sikkert til å krype 
under 8i,00 i løpet av sesongen.  

Selma Holm-Lombnæs hadde 
tredje beste tid og fikk 8,58. Hun 
kan vi vente oss mer av utover 
sesongen. Ellers fikk June Hauan 
8,92 og Linnéa Strandheim ett 
hundredel dårligere. Maya 
Pedersen, Moelven IL fikk 8,65. 

 

 De tre beste blant jentene. Fra venstre Selma Holm-Lombnæs, Malin 

Furuhaug og Mia Prøsch Johnsen.

Blant guttene var det Anders Kvesetberget, Moelven IL  

som var best med 7,39 og Wilhelm Kolberg, Asker som 

fikk 7,87. Det betyr at det var Malin og Anders som fikk 

napp i vandrepokalen som er satt opp. 

I tillegg til 60m var det muligheter for å løpe 150m, men 

det er ikke en godkjent 150m. Det er to svinger i dette 

løpet,    men  det  er  en  fin  måte  å   se   om   man   har  

framgang fra tidligere år eller ikke. Malin løp på 19,16, 

Mia fikk 19,36, Selma 20,51, Maya 20,58, Linnea fikk 

21,12, June 21,36, Anders 16,95 og Wilhelm 18,41. 

Dessverre var det noen av sprintjentene som ikke kunne 

delta på grunn av skade, men de kommer ganske sikkert 

sterkere tilbake senere på vinteren. Det er mange 

stevner inne i år også. 



Alle skal føle seg trygge i LIF 

Trygge rammer bør omfatte alt vi gjør i LIF. For å kunne skape 
disse rammene må klubben være godt organisert, ha skolerte 
trenere, ledere og tillitsvalgte som kjenner sine oppgaver, 
sunn økonomihåndtering, og gode verdier og holdninger som 
gjelder i idrettslaget. 

I LIF skal både barn og voksne ha det sosialt, føle seg trygge, 

ønske å prøve nye ting og ikke være redde for å feile. 

Fellesskapet i LIF har et felles ansvar for å passe på 

hverandre, men noen ganger skjer ting som ikke bør skje.  

ersom du oppdager noe i LIF som bekymrer deg bør du 

melde fra. Dette kan bekymring knytte til f eks doping, 

ulike former for trakassering, mobbing eller at man 

bekymrer seg for noens helse. Eksemplene kan være 

mange og vi må forsøke å passe på hverandre og 

fellesskapet. Varslinger kan gå til trener eller 

gruppeleder, men om det er av mer alvorlig art kan man 

selvsagt melde sin bekymring til styrets leder 

(leder@lillehammerif.no).  

Les mer om trygge rammer i idretten her: 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/innlandet

/idrettslag/trygge-rammer-i-idrettslaget/ 

Hvordan ønske nye medlemmer velkommen? 

Under treningsgrupper på nettsider er en ny velkomst 

lagt inn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgkomiteens jobb er 

å finne nye personer 

til styret og komiteer 
 
Valgkomiteen i Lillehammer 
IF får en tøff oppgave hvis 
store deler av styret ikke vil 
fortsette. Styret har gjort en   
fin jobb dette året og også 
årene før.  
 
Vi kan glede oss over helt 
nytt tidtaker/speakerhus og 
nå er også taket i gangen 
mellom tidtakerhuset og 
tårnet tettet og det er blitt riktig fint. Lars Philip Olaussen 
(bildet) er leder av valgkomiteen og det er viktig at det er 
flere som sier ja når han spør om å ta i et tak. Det er en 
del poster i LIF som skal besittes og vi håper at så mange 
som mulig fortsatt vil være med videre. 
 

Mange av sponsorene 

er på plass allerede 
 
Styret v/Charlotte Grønvold Menkerud har jobbet meget hardt med 
å få på plass sponsorer til driften av foreningen og stevnene vi 
arrangerer. Når det gjelder sponsorer for LIF er man enten i boks 
eller jobber med følgende firmaer: 
 
Sponsorer for LIF: 
GK 
Strandtorget 
GD 
Flisa Trykkeri (Hamar Media) 
Cirkel K Menkerud 
Kontorleverandøren 
Kantall 
Sparebank I Gudbrandsdal 
Brillehjørnet, Lillehammer 
Hafslund ECO 
3G Gausdal Treindustrier 
Møller Bil Lillehammer 
Lilletorvet Invest 
Blomsterstua 
Glør 
Troifé 
Gausdal Landhandleri 
Lillehammer Liftutleie 
Sport1, Lillehammer 
Østbye & Sletmoen 
 
Veidekkelekene: 
Veidekke 
Sport1 Lillehammer 
Kiwi 
 
Foreløpige tall viser at for Lillehammer IF er det på plass kr. 
175.000,-, Utstyrssponsorer kr. 55.000,- og Veidekkelekene kr. 
140.000,-. 

 

 

 

mailto:leder@lillehammerif.no
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/innlandet/idrettslag/trygge-rammer-i-idrettslaget/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/innlandet/idrettslag/trygge-rammer-i-idrettslaget/


Pr. 2021 har 109 personer fått tildelt 

Lillehammer IF’s fortjenestemedalje 
Lillehammer Idrettsforening har siden 1951 delt ut 109 fortjenestemedaljer. På årsmøtet i 2021 fikk Mona Hørvel og Erik 

Skjellerud medaljen for 2020. På årsmøtet i 2022 ble Erik Thoresen og Elisabeth Sand tildelt medaljen for 2021. 

1951 Even Vengshoel  Død 1968 

 Kåre Sveen  Død 1982 

 Arne Tønsager  Død 1955 

 Nils Strand  Død  1985 

 Odd Strand  Død 1992 

 Arne Wold  Død 1973 

 Asmund Evensen  Død 1984 

 Erling Mengshoel  Død 1989 

1953 Einar Haugen  Død 1955 

 Olav Moen  Død 

1954 Egil Kjæreng  Død 1979 

1956 Einar Andresen  Død 1989 

 Fritz Gudbrandsen  Død 1978 

 Hans Kolberg  Død 1985 

1958 Kåre Syversen  Død 2004 

1960 Wilh. Molberg-Nielsen Død 2018 

1962 Knut Austlid  Død 2020 

 Bjørn Holen  Død 2016 

 Leif Onshus  

 Fredrik Stuve  Død 2012 

 Dag Wold 

1964 Odd Jens Bjerkli  Død 2004 

1965 Erling Skogstad  Død 1994 

1967 Helge Linberg  Død 2017 

1968 Reidar Onshus  Død 1998 

 Arnt Tunset 

1969 Per Eng   Død 1993 

1973 Trygve Bjark 

1974 Astrid Tveit 

1975 Harald Moen  Død 2021 

1977 Alf Syversen  Død  2003 

 Gunnar Bentdal  

Stein Erik Engesveen  

Alfred Håvemoen 

Jan Olav Riise 

Torgeir Tøftum  Død 2006 

1979 Anne Marie Bjark  

Anders Randgaard 

1980 Christian Pettersen  Død  2005 

1982 Bjarne Winther  Død 2007  

Erling Romstad  Død  2008 

1983 Jon Strand   

1984 John Renå  Død  2002 

1985 Egil Havik  Død 2015 

1986 Harald Jørgensen  Død 2012 

1987 Arne Steine 

1988        Oddrun Hovsengen 

Kari Kåring 

 Hans Fr. Sundgaard 

1989 Svein Johnsen  

Hans Bjørner Doseth  

1990 Knut Korsæth  Død 2022 
Hans Pedersen                                                                                  

Arild Kjæreng      

1991 Stein Ove Sektnan 

1992 Kirsti Remvik 

1994 Margit Hanslin 

Marit Holtklimpen 

Martin Doseth 

Ragnar Manengen  

1996 Stig Morten Løken 

 Bjarne Løkken  Død 2001  

 Terje Hagen 

1999 Wenche Kjæreng 

 Øyvind Myrdahl  Død 2017 

Ola Sveine  Død  2005 

2001 Jan Hemsvik (Tjalve) Død 2008 

2002 Bjørn Stene  Død 2009 

2003 Ann Iren Linnerud  

  Steinar Bakken 

2004 Grethe Linnerud  Død 2021 

2005 Ragnhild Riise  Død 2011 

 Kari Moen 

 Gunnvald Kindem  Død 2010 

 Paul Pladsen 

 Robert Pettersen 

2006  Morten Sand 

2007  Kjell T. Johnsen 

 Egil Rustadstuen  Død 2013 

 Kari Kvisselien 

 Erland Lyngved 

2008 Per Harald Jørgensen 

 Kjell Skollerud  Død 2017 

2009 Sølfest Prestetun 

 Rex Hinchliffe  Død 2021 

 Jan Olav Hay 

 Arne Oluf Kristiansen 

2010 Ragnar Brandvold 

 Asbjørn Espeseth 

2011 Terje Onshus 

 Reinhard Kuhs 

2012 Anne Cathrine Ugland Død 2017 

2013 Arne Foss  (Tjalve)  Død 2017 

  Jan Jørgen Mo (Tjalve) 

2014 Jørgen Brenden 

2015 Kolbjørn Høgåsen 

 Anne Lene Randgaard 

 Håvard Forseth   

2016 Tormod Hjortnæs Larsen 
2017 Anne Marie Pettersen 

 Liv Krokan Murud 
Einar Haugen 

2018 Jon Einar Høystad 
 Marit Somby 
 Henning Morken 

2019 Morten Trøen 
2020 Mona Hørvel 

 Erik Skjellerud 
2021 Erik Thoresen 

 Elisabeth Sand 
 



         

 

18.-19. februar i Bærum Idrettspark 

 

Påmeldingsfristen er satt til 8. februar 2023. Påmelding gjennom Isonen. 
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Mia Prøsch Johnsen nærmer seg 

Malin Furuhaug på 60m innendørs 
Linnéa Strandheim kvalifiserte seg for UM i Bassensprinten 

Av Arild Kjæreng 

 

Det ble flere bra resultater under 
Bassen-sprinten innendørs i Oslo 
21. januar. Det ble årsbeste på 
Malin Furuhaug som løp 60m på 
7,94, mens 18 år gamle Mia Prøsch 
Johnsen fulgte fint opp med 8,01. 
Her regner vi med at 7-tallet 
kommer fort i løpet av denne 
sesongen. 
 

Bendikte Thomassen årsdebuterte 

for LIF i Bassensprinten med 8,12 

og viste at selv om hun har vært i 

Nord-Norge i militæret har hun klart 

å holde på formen. Det var virkelig 

positivt. Da vil vi ha et meget bra 

stafettlag til sommeren i NM 

stafetter på 4x100m. Vi har altså 

Malin, Mia og Bendikte og så kan vi 

benytte oss av Selma Holm-

Lombnæs eller Elise Haug Karlsen 

som den siste på laget. Det blir et 

meget sterkt lag. 

 

Bendikte Thomassen 

Likevel kan både Selma og Elise 

benyttes på 4x100m i UM, selv om 

den øvelsen går i samme stevne. 

Jeg tipper at den som var gladest 

under Bassensprinten var 15 år 

gamle Linnéa Strandheim. Hun løp 

60m på 8,71 og det viser at hun har 

noe på gang på 100m til sommeren. 

På 200m ble det imidlertid 28,17 og 

det erunder kravet til UM-deltakelse. 

Da er den i boks for enda en LIF-er 

og det er virkelig positivt. 

På 200m for Malin ble det 26,72 og 

det er noen hundredeler bak persen 

innendørs. Mia Prøsch Johnsen ble 

disket og fikk ikke noe resultat. Det 

kommer ganske sikkert under KM i 

Stangehallen. 

Det var dessverre bare disse fire 

som stilte til start av LIF-erne og det 

var synd. Her fikk man virkelig 

matchet seg mot utøvere som var 

på samme nivå som en selv. 

 

Linné Strandheim kvalifiserte seg 

for UM utendørs under Bassen-

sprinten 

Det betyr at vi nå har syv utøvere 

som er klare for deltakelse i UM. Det 

er Lauritz Grønvold Menkerud, 

Hanrik Melbø-Hammershaug, Mia 

Prøsch Johnsen, Elise Haug 

Karlsen, Selma Holm-Lombnæs, 

Emilie Flugsrud og Linnéa 

Strandheim. Jeg tipper innen UM 

skal arrangeres er det 10 som har 

kvalifisert seg. 

 

Mia Prøsch Johnsen løp på 8,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holmenkollstafetten 2023 

Opp- og nedrykk for 

klasse F1 Menn Elite og 

F6 Kvinner Elite i 2023: 
I 2023 vil eliteklassen bestå av de 16 beste 

norske lagene fra eliteklassen i 2022, og de to 

beste norske lagene fra seniorklassen i 2022. 

Det er satt en frist til fredag 14. april om å melde 

på lag til eliteklassen. Hvis ikke eliteklassen da 

består av 18 lag vil raskeste laget eller lagene 

fra friidrettsklassene siste to arrangementene, 

som ikke er kvalifisert på ordinært vis, bli tilbudt 

plass inntil eliteklassen består av 18 lag.  

Lagene blir invitert basert på tiden oppnådd 

årene før, slik at laget med raskest tid blir tilbudt 

plass først, deretter laget med nest raskest tid 

osv. 

I og med at det er fire lag foran oss etter de 16 

første er det små sjanser for at LIF vil få 

opprykk til eliten i år. Målet må da være å bli 

blant de to beste i årets stafett. 

 

 
LIF har søkt om penger 

fra Friidrettens venner 
Lillehammer IF har søkt om midler til markedsføring av vårt 
sprintstevne som vi skal ha i begynnelsen av juni. Vi ønsker nå å 
markedsføre oss mot de nordiske landene og se om det er mulig 
å få til et virkelig storstevne for sprinterne. 
 
Øvelsene er 60m, 150m på lørdag og 100m og 200m på søndag 
og hvert resultat gir poeng og den med høyest poengsum vil være 
vinneren. Det legges også opp til 800m på lørdag og 1500m på 
søndag. Disse øvelsene kjører mellom sprintøvelsene. Det blir 
spennende å se om vi får midler. 

Et gull og tre sølv til LIF 

i NM for veteraner inne 
 
Lillehammer IF hadde med to utøvere i NM for veteraner 
som gikk samtidig med KM for Innlandet i Stangehallen 
siste helg i januar. Terje Gulbrandsen i klasse 50-54 år 
sikret seg gull på 1500m med den gode tiden 4,49,99, 
mens han på 800m ble nummer to med 2,31,59 og på 
3000m ble det også sølv med 10,29,46. 
 
Magnus Salberg som løper i 35-39 år løp 3000m på den 
fine tiden 9,26,54 og fikk sølv i klassen sin med dette 
resultatet. Magnus er kvalifisert for hoved-NM gjennom 
en fin 10.000m i fjor. 
 

 

Friidrettstinget 2023 

Friidrettstinget 2023 arrangeres som et 
hybridmøte. Det betyr at det vil være mulig 
å være med over nett eller delta på selve 
tinget. 

Det skal være på Thon Hotel Vettre i Asker 
og start er lørdag 25. mars kl. 10.00 og det 
avsluttes søndag 26. mars kl. 15.00. 

 

https://svc.epost.norsk-tipping.no/t/t/P6bAVpDF2Yy3axIzPWorBbTAgpS5huc1CPXfE4ukk1Ix/x5ASxRwHlizc6LlJQQIon1HjTQ7GaS4QkLXFJIurNLwx


Sterk 1500m av Kristoffer Skonnord 

under KM i Stangehallen 28. januar 
Bare fire av 11 påmeldte LIF-ere stilte til start 
Av Arild Kjæreng 

Kristoffer Skonnord imponerte med 

å løpe 1500m i Stangehallen under 

KM 28. januar på 4,05,82. Så raskt 

har han ikke løpt utendørs, så dette 

så virkelig lovende ut med tanke på 

sommersesongen. Vi er ganske 

sikker på at han vil klare å 

kvalifisere seg til hoved-NM på 3000 

meter hinder. Kristoffer lot en ung 

Orionløper dra de to første rundene, 

men han fant raskt ut at dette gikk 

for sakte og gikk opp i tet. Dermed 

ble det et solid sololøp for Kristoffer. 

Han holdt tempoet oppe og stivnet 

faktisk ikke på slutten av løpet. 

 

Kristoffer løp en sterk 1500m.  

Kanskje får vi til sommeren en ny 

løper under 4 minutter på 1500m. 

Det hadde vært meget flott. 

Dessverre var det svært mange av 

1500m løperne våre som ikke stilte 

til start. Noen har vært syke og 

småskadet og det var litt synd for 

det skulle være morsomt å se våre 

beste på 1500m løpe i Stangehallen 

Da hadde Kristoffer fått mere pes. 

 

 

Elise, Selma og Ariélle etter sine 

200m løp. 

 

I tillegg til Kristoffer deltok Selma 

Holm-Lombnæs, Elise Haug Karlsen 

og Ariélle Beyer Broch på 200m og 

de to første også på 60m. 

Selma var best på 200m der hun løp 

inn til 27,75. Det er bare noen 

hundredeler bak persen innendørs. 

Elise har vært småskadet en stund 

og løp på 28,61.  

På 60m ble det ingen LIF-starter 

denne gang. 

Ariélle som er bare 15 år løp 200m 

på 29,12. Her er kvalifiseringskravet 

28,20 for å kvalifisere seg til UM. På 

nettopp 200m innendørs er det 

viktig å få baner lengst ute, altså 5.-

eller 6. bane. Da blir tidene mye 

bedre. Ariélle hadde bane 2 og det 

var ingen god løsning for henne. Vi 

er sikre på at hun hadde løpt mye 

raskere i bane 4. 

Opplegget for årets KM i Stangehal-

len var at fire klubber fra gamle 

Oppland skulle være arrangør. Det 

var foruten Lillehammer IF, Gausdal 

Friidrettsklubb, Brandbu IF og 

Søndre Land IL. Dette ble nok 

dessverre i spinkleste laget, da man 

ikke klarte å skaffe nok dommere. Vi 

kan vel si at KM og NM veteraner 

som ble avviklet samtidig i 

Stangehallen kjørte på sparebluss 

når det gjelder funksjonærer. 

Neste år tror jeg vi må gjøre det noe 

annerledes ved at vi kjører alt på en 

dag og at alle klubber som driver 

med deltakelse om vinteren er med 

og bidrar med funksjonærer. De 

som er kjent i hallen av klubber må 

være med. Denne gangen var det 

mye problemer med å finne fram det 

som skal til for å arrangere stevnet. 

Jeg synes det er viktig at vi 

arrangerer KM også innendørs, men 

da må lagene delta med flere aktive, 

slik at det blir vits i å delta i dette 

mesterskapet. 

Øvelsesutvalget må selvsagt 

tilpasses, slik at det blir attraktivt å 

delta for alle. 60, 200, 800, 3000 

kan være aktuelt sammen med 

korthekk, lengde, høyde, stav og 

kule samt høyde og lengde uten 

tilløp. 

 



 
Lillehammer IF sine samarbeidspartnere 
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Øvrige samarbeidspartnere: 

                  

     

    

           
 

        
 

      
 

 
 
 
 
 

  

 

 

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


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

Vi bygger for mennesker 

 

 

Veidekke Indre Østland 

Rudsflata 11 

2360 Rudshøgda 

    Tlf.: 62 33 17 00no 

 
 


