
ÅRSMELDING FRIIDRETTSGRUPPA LIL 2016 

Styret: 

Leiar : Bjørghild Holien 

Kasserar : Anders Inge Hundere 

Styremedlem: Rune Dvergsdal 

Aktivitetar : 

VANGANE OPP: Vangane Opp vart arrangert for 7 .gong søndag 17.april Over 100  deltok på 

vårens motbakkeløp for born og ungdom. Barnas Turlag hadde grilling i mål  og born og 

foreldre  kosa seg i det fine været på Øvre Vangen denne søndagen. 19 ungar sprang på tid 

og Andreas Damstuen Lerberg var raskast opp med 4:29 minutt. Ole Tomas Berg Hovland var 

yngste deltakar på tid. Han er 3,5 år.  

LÆRDALSLØPET:  Lærdalsløpet vart arrangert for 34 gong 24.april. 200 deltok i mosjon, 15 

stk sprang på tid.  

STOREHAUGEN OPP: SHO vart arrangert for 8.gong pinseaftan 14. mai. Fjorårsvinnaren Stian 

Angermund-Vik sette ny løyperekord med 1. minutt. Den nye rekorden er på 30:18, han 

hadde sjølv den gamle rekorden frå 2014. Dameklassa vart vunnen av Therese Sjursen på 

tida 41:49 minutt. 120 deltok i konkurranseklassa og 230 mosjonistar deltok. Perfekt vær å 

springe/ gå i og stor lokal oppslutning. Gode tilbakemeldingar og eit vellukka arrangement. 

GALDANE RUNDT: Norges finaste terrengløp på historiske vegar. Terrengløpet Galdane 

Rundt vart arrangert for 4 gong laurdag 15. oktober. Marius Vedvik, Norgesmester på 

langdistane og maraton , valgde å ta med foreldre og besteforeldre for å springa Galdane 

Rundt. Han sette ny løyperekord på tida 29:56. I dameklassa vann Janne Eikås på 41:52.  130 

mosjonistar og 73 deltok i konkurranseklassa. Eit løp med stort potensiale.  

IDRETTSMERKE:  27 tok idrettsmerke i år deriblant 6 nye. Me er dei beste i fylket. 

DELTAKING PÅ LØP:  Deltaking av medlemar i LIL i eigne løp og i motbakkeløp, maraton, 

ultraløp og mosjonsløp utanbygds. Anna M. Tråve fekk sølv i i VM i motbakkeløp i Susa i Italia 

i august, samt ho vart Norgesmester i klassa  på NM i motbakkeløp på Molden Opp.  

TRENING FOR UNGAR : 40 ungar deltok på friidrettstreningane i haust Bra oppmøte og 

innsats uansett vær. T skjorte mm til premie etter avslutta sesong. Foreldre er flinke til å 

hjelpe til. 

MØTER og DUGNAD: lite møteaktivitet, men stor innsats i forkant avarrangement.  Mykje 

planlegging før nasjonale løp som Storehaugen Opp og Galdane Rundt. Desse løpa har  sett 

Lærdal på kartet for løparar i Norge. Me er kjent for gode arrangement og premiering.  



SAMARBEIED: Friidrettsgruppa  samarbeider med skulen, Barnas turlag, Røde Kors  og 

idrettslaga i Årdal  ( tidtaking på SHO og GR)  til gjensidig nytte og aktivitet.  

Planar for 2017: 

Arrangere  dei same løpa og aktivitetane som i 2016. Prøve å rekruttere nye utøvarar på alle 

plan, samt få med fleire som arrangørar.  

 

Tusen takk til alle som på ein eller annan måte har bedrege til god aktivitet i friidrettsgruppa 

og vel møtt til nye utfordringar i 2017! 

 

Lærdal, 14/3-17 

Bjørghild Holien 

 

 


