Guro uttatt på
rekrutteringslandslaget!
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 24. Nov 2015

Guro ble ikke uventet uttatt til rekrutteringslandslaget i høyde for 2016. Adrian Proteasa, som
trener Guro i høyde i dag, er hovedtrener.

Her er en link til friidretts oversikt over deltakere i hopp/mangekamp

Hovedmål for Guro i 2016 vil, i tillegg til Jr. NM på hjemmebane, være U18 EM i Tbilisi. Dette
arrangeres for første gang i 2016 og kravet er 1,74, noe som Guro bør kunne klare. I 2017 vil U18
VM i Nairobi, med krav 1,77, være et naturlig mål.

Valg

Liker
0 Kommentar

Avslutning for friidrettsgruppa
2015
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 13. Nov 2015
Det var ca. 60 som møtte opp da friidrettsgruppa i Brandbu IF, hadde sin årlige avslutning, med
premieutdelig og bevertning.
Det var 30 som fikk premie for å ha deltatt i minst 2 av 4 Gulbrandsen og Olimb karusell-løp i
Dæhlenmoen. Årets U23 norgesmester, Kjetil Røste Ringen, delte ut premier til 52 deltakere som
hadde deltatt i minst 3 av 5 Mohagen Bil Cup stevner på Brandbu Stadion.
I år var det tre utøvere som mottok den gjeve 1000 poengpokalen.

Guro Bakken Andresen (15) fikk pokalen for 1,72 i høyde, som ga 1082 poeng. Dette ga også
førsteplass på årsstatistikken.
Lotta Flatum Fallingen (13) fikk pokalen for 12,59 i kule (2kg). Dette ga 1041 poeng og en
fjerdeplass på årsstatistikken.
Frida Johansen (11) var bare med i ett stevne i år, men presterte likevel til over 1000 poeng. Hun
fikk pokalen for 9,33 i kule (2kg), som ga 1015 poeng og en andreplass på årsstatistikken.
Trenere og andre nøkkelpersoner fikk en påskjønnelse for vel utført arbeid gjennom sesonegen.
Neste år arrangerer Brandbu IF junior NM 5-7. august og klubben jobber aktivt med å rekruttere
funksjonærer til arrangementet.

Valg

Liker
0 Kommentar

Resultater KM Videregående
22.09.2015, Elverum vant i år også.
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 23. Sep 2015
Resultatlista finner du her
Poengene i skolekampen finner du her

Valg

Liker
0 Kommentar

Resultater Åpent klubbmesterskap
19.09.15
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 21. Sep 2015
Resultatene ligger her

Valg

Liker
0 Kommentar

Guro til topps i UM.
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 13. Sep 2015

Guro var storfavoritt i høyde i jenter 15, og innfridde lett. Etter å ha passert 1,60 i første forsøk var
hun allerede vinner og hevet lista til 1,67. Etter lite/ingen hopping i sommer pga. "jumpers knee",
var hun litt rusten, og snek seg over denne høyden først i tredje forsøk. Dette var årsbeste
utendørs.

Hun satset så på ny pers og ny UM-rekord og satte opp lista til 1,73. Alle forsøkene var bra, men

det siste forsøket var veldig nære.
Se bildeserien her + flere bilder.
Vi gratulerer Guro med Brandbus første UM-medaljer på kvinnesiden!
I lengde ble det også spennende om tredjeplassen, men Guro tok denne med 4,96, 1 cm foran
nr. 4 og 3 cm foran nr. 5. Sigrid Kleive vant klart med 5,40.

Gudbrand var ikke helt fornøyd med 5. plassen i tresteg G15. Han fikk opp 11,68 i første omgang,
men hadde ett dårlig og fire ugyldige hopp etter dette. Han mente selv at noen av de ugyldige
hoppene var vesentlig lengre enn 11,68 og det var «bare» 41 cm. opp til bronsen, som gikk på
12,09.

I lengde satte han pers med 5,55 allerede i første omgang, men kom ikke lengre i de neste
hoppene. Dette ga også en flott 5. plass.

Erik Lund, BUL, kom for en gangs skyld ikke på toppen av pallen. Etter et lengre skade-periode,
var han ganske rusten og hoppet, for ham, bare 13,61, som denne gangen ga en 2. plass i
tresteg G 18/19. Han stilte ikke i lengde. Det positive med UM var at han ikke kjente noe til

skaden.
Link til Hadelands nettavis' artikkel om UM
Alle resultater ligger her

Valg

Liker
0 Kommentar

Bendit-leken på Jessheim 5-6.
september.
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 8. Sep 2015
Fire Brandbu-utøver representerte Oppland under årets Bendit-leker. (Tidligere NCC- og Peableker)

Løp og hopp ble plaget av sterk vind. Alle løp hadde motvind, mens lengde og tresteg hadde
medvind.
Lotta Flatum Fallingen (13) ledet kulekonkurransen etter 5 omganger med 12,37, 2 cm foran
Vibeke Engen. Men i siste omgang fikk Vibeke et kjempetreff med 13,68, som er årets lengste
støt i 13års-klassen. Men Lotta var godt fornøyd med plassen og resultatet. Hun kastet heller ikke
dårlig i diskos, 28,45, eller slegge, 28,83, men begge resultatene ga den ergerlige 4. plassen. På
60m ble hun nr. 4 i sitt heat med 9,54.
Simen Liaklev (13) gjorde også fire fine konkurranser, der 60m hekk ble høydepunktet med 5.
plass i finalen på fin pers 10,90. I tersteg ble han også nr. 5 med 9,83, men dessverre uten
godkjent medvind. I lengde ble han nr. 16 med 4,35. På 60m ble han nr. 5 i sitt forsøksheat med
9,52.
Guro Kvamme (13) gjorde også 6 bra resultater. På 60m hekk løp hun på 11,53, som ga 9. plass,
kun 5 hundredeler fra finaleplass. På 600m ble hun nr. 5 i sitt heat, og nr. 12 totalt, med 1,55,62.
På 200m hekk ble hun nr. 3 i sitt heat, og nr. 6 sammenlagt, med 36,48. På 60m løp hun på 9,58.
I høyde ble hun nr. 17 med 1,21, mens hun ble nr. 7 i tresteg med 9,47.
Morgan Øquist (14) løp 60m på 8,44, noe som sier litt om motvinden. Han ble nr. 2 i sitt heat og
nr. 10 sammenlagt. Han manglet ett hundredel på finaleplass! På 200m løp han veldig bra. Han
var nr. 4 i sitt heat ut av svingen, men hadde spart litt krefter og kom inn på 2. plass med 27,59.
Dette ga 15. plass totalt. PÅ 600m ble han nr. 6 i sitt heat og nr. 14 totalt med 1,44,61.
Her ligger det bilder fra Brandbus deltakere første dag
Resultatene finner du her

Valg

Liker
0 Kommentar

Resultaer Brandbuløpet 2015
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 7. Sep 2015
Resultatlista finner dere her

Valg

Liker
0 Kommentar

Resultater Mohagen Bil Cup 4
02.09.15
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 3. Sep 2015

Resultatene ligger her

Valg

Liker
0 Kommentar

Gull til Kjetil og Sølv til Guro i Jr.
NM.
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 3. Sep 2015

Alle bilder: Thore-Erik Thoresen
Kjetil lykkes i sitt siste Jr. NM og tok gull i Slegge, og bronse i kule. Resultatet var 61,84, som han
er middels fornøyd med, men over meteren foran argeste konkurrent, Jørgen Austnes. I kule tok
han også bronse, men bare fordi det kun var tre deltakere. Han var nesten 7 meter bak vinneren!

Guro tok en flott sølvmedalje etter en spennende høydekonkurranse, der hun hadde mange riv
på lavere høyder, før hun gikk over 1,66 i tredje forsøk og sikret sølvet. Caroline Fleischer vant
med 1,69.

Johannes Bjertnes (i blått!) åpnet hardt i forsøket på 1500m. Ingen fulgte, og på det meste ledet

han med over 100 meter. I mål skilte det bare 1,5 sekunder, men han vant på den gode tiden
4,10,87, som er pers og som var det beste resultatet uansett forsøksheat. I finalen lørdag merket
han nok det harde forsøket, og klarte ikke helt å følge med i spurten. Han ble nr. 10 med 4,15,72.
Henrik Irgens Gravdal vant på 4,11,63

Valg

Liker
0 Kommentar

Brandbuløpet 6. september 2015
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 14. Aug 2015

Her finner du innbydelsen til Brandbuløpet 2015

Valg

Liker
0 Kommentar

Mohagen Bil Cup 3 onsdag 19.
august
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 12. Aug 2015

Det er fortsatt mulig å melde seg på til Mohagen Bil Cup 3 på Brandbu Stadion onsdag 19.
august kl. 18:30.
Forhånspåmelding online til og med tirsdag finner du her.
Mulighet for påmelding på banen fram til 18:00!

Valg

Liker
0 Kommentar

Bendit-lekene/ Bendit samling
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 12. Aug 2015

Bendit-lekene, tidliger NCC-/Peab-lekene, som er et regionalt mesterskap kun for 13 og 14åringer, arrangeres i år på Jessheim 5-6. september. "Alle øvelser" og overnatting.
Her må Brandbu stille med så mange som mulig.
Du finner info om dette her.
I forkant av stevnet vil det bli holdt en samling i Søndre Land fredag 21. august. Denne samlingen
er også for de som er fødte i 2003, og som vil være deltakere først i 2016.
Dette kan dere lese om her.

Valg

Liker
0 Kommentar

To medaljer siste dag av
Tjalvelekene
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 9. Aug 2015

Johannes ble nr. 2 på 3000m gutter 17 med den mehet gode tiden 9,02,81, som er ny
klubbrekord. Men han greide ikke målet om å komme under 9 minutter.
Lotta støtte igjen over 12 meter med 2-kiloskula, og tok en flott 3.-plass med 12,11.
Bjarte ble nr. 9 på 600 meter gutter 13, med 1,47,72.
Brandbu endte da opp med to gull, tre sølv, og en bronse.

Valg

Liker
0 Kommentar

Gull og sølv også dag to av
Tjalvelekene
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 8. Aug 2015

Guro hadde på seg høydeskoene for første gang siden mai, og klarte seg utmerket. Hun vant
klart høyde jenter 15 med 1,66, som er årsbeste for henne utendørs. Dette er også ny
stevnerekord.
Gudbrand hoppet 5,27 i lengde, og ble med det nr. to. På 200m ble han nr. 9, med 26,66
Helge, 12, hadde tøff konkurranse og ble nr. 5 i kule (3kg) med 6,35, nr. 9 på 60m hekk med
12,56, og nr. 12 i lengde med 3,65.
Morgan, 14, ble nr. tre i sitt heat på 60m med 8,18. Dette ga finaleplass, der han ble nr. 8 med
8,14. På 800m ble han nr. 6 med 2,24,97. Fin pers.
I morgen er det Lotta, Johannes og Bjarte, som skal i ilden.

Valg

Liker
0 Kommentar

Bra start på Tjalvelekene
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 8. Aug 2015

Gudbrand finner formen før UM i september. Han vant tresteg i gutter 15 med ny pers 11,94.
Neste gang blir det 12 meter?
Lotta satte også pers i diskos i jenter 13, da hun ble nr. to. Men det var bare så vidt det gikk bra.
Hun hadde 5 døde kast, før hun fikk opp 33,38 i siste omgang. Dette er ny klubbrekord. I lengde
ble hun nr. 16 med 4,03.

Valg

Liker
0 Kommentar

Ikke klaff i NM for Kjetil
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 7. Aug 2015
Kjetil har slitt med ikke mindre en 4 halsbetennelser siden februar, og hadde akkurat avsluttet en
antibiotika-kur da han var med i NM i Haugesund, så formen var dessverre ikke på topp.
Han endte på den leie fjerdeplassen med et kast i siste omganp på 59,75. Eivind Henriksen,
Tjalve, vant oppskriftsmessig med 70,65. Steinar Kleppe, Gloppen, ble nr. 2 med ny pers 63,79,
mens Jørgen Austnes, Fri, ble nr. 3 med årsbeste 61,23.

Valg

Liker
0 Kommentar

Kjetil lyktes ikke i U23-EM i Tallinn
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 9. Jul 2015
Kjetil fikk det ikke helt til å stemme i U23-EM i Tallinn. Han endte opp med 60,50, som ikke holdt
til finale.

Her er hva de skriver på friidrett.no

Valg

Liker
0 Kommentar

Resultater Jubileumsstevne
27.06.15
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 29. Jun 2015

Her er de fire vinnerne av bestemannspremiene: Kjetil Røste Ringen, Brandbu, Slegge menn sr.
63,21, Lotta Flatum Fallingen, Brandbu, Kule (2kg) J13 12,09, Fredrik Stavik Moshagen, Søndre
Land, Kule (3kg) G12 9,74 og Telma Eid, Søndre Land, Høyde kvinner jr. 1,65.
Resultatene ligger her (på andro.no)
Resultatlista i pdf-format finner du her
Her er hva Hadeland skriver

Valg

Liker
0 Kommentar

Treningstider i sommerferien fra
og med 22. juni.
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 22. Jun 2015

Fra og med 22. juni 2015 vil friidrettstreninga foregå på Brandbu Stadion.
Dag

Tid

Alder

Trenere

Mandag

18:00-19:30

11 år og eldre

De som ikke er på ferie

Onsdag

18:00-19:30

11 år og eldre

De som ikke er på ferie

I sommerferien blir det ikke et eget opplegg for 10 år og yngre, men de vil fortsatt være velkomne
til å trene sammen med de eldre
Fra skolestart vil igjen treningstidene bli som i vår:

Dag

Tid

Alder

Trenere

Mandag

18:00-19:00

Barn 10 år og yngre

Egil og Helge

Mandag

18:40-20:15

11 år og eldre

Odd Arne og Kjel Jarle

Onsdag

18:00-19:30

11 år og eldre

Odd Arne og Kjel Jarle

For de eldste vil treningene inneholde følgende:
På mandag skal alle være ferdig med oppvarming og tøyning kl. 19:00
Kl. 19:00 blir det felles spenst i Størenslunden
Kl. 19:30 blir det løpstrening på banen
På onsdager starter vi felles oppvarming kl. 18:00
Fra 18:20 blir det individuell teknisk trening.

Fra ca. 19:00 blir det felles basis/styrketrening på gresset (Hvis det er tørt!).
Egil, Helge, Kjel Jarle og Odd Arne

Valg

Liker
0 Kommentar

Resultater og bilder fra Mohagen
Bil Cup 2 03.06.15
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 4. Jun 2015
Her er resultatlista fra Mohagen Bil Cup 2
Her er flere bilder fra stevnet

Valg

Liker
0 Kommentar

Kjetil over U23 EM-kravet på Løten,
og gull til Guro og Kjetil i
Østlandsmesterskapet.
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 24. Mai 2015

I et stevne på Løten 2. pinsedag kastet Kjetil 64,58, som er langt over kravet til U23 EM i Tallinn i
juli. Stabiliteten er meget god, og han hadde alle kast over 60 meter, og det nest lengste var
63,54, som også var over den gamle persen. Se hva Kjetil sier til Hadeland her.

Guro hadde et riv på 1,55, men gikk over 1,60 og 1,65 i første forsøk. Hun var da allerede
Østlandsmester, men prøvde seg også på 1,70, som hun ikke greide denne gangen. Hun
manglet litt av den nervøsiteten og tenningen, som trengs for å yte maksimalt, selv om dette var
hennes første seniorkonkurranse.
Lengde var en del av Norwegian Grand Prix, men med bare 6 deltakere. Guro fikk nesten ikke til
noen ting, og landet på 4,95, som ga 3. plass i Østlandsmesterskapet.

