Magnus skal til EM i terrengløp i
Lisboa i desember
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 27. Nov 2019

Det norske juniorlaget for herrer som vant nordisk mesterskap i Finland 10 november. Fra venstre: Magnus Tuv
Myhre, Håkon Stavik, Jonatan Vedvik og Ibrahim Buras. Foto: Erik Sakshaug

Norges Friidrettsforbund har tatt ut Magnus Tuv Myhre, fra Brandbu IF, til å representere NORGE
under Europamesterskapet i terrengløp som arrangeres i Lisboa, Portugal søndag 8. desember
2019.
De har tatt ut det samme laget som vant nordisk mesterskap i Finland 10. november.
Hele Brandbu heier på Magnus og resten av det norske laget.
Lykke til!

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Sterkt løp av Magnus i Nordisk
mesterskap i terrengløp
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 10. Nov 2019
Landslagsdebutanten Magnus Tuv Myhre fra Brandbu IF leverte et solid resultat i
juniorlandskampen. Han ble nr. 8, 19 sekunder bak vinnerne Håkon Stavik. Gratulerer Magnus!
Resultater

Det norske juniorlaget for herrer. Fra venstre: Magnus Tuv Myhre, Håkon Stavik, Jonatan Vedvik
og Ibrahim Buras.
(Foto hentet fra friidrett.no. Fotograf: Erik Sakshaug.)

Valg

Liker
0 Kommentar
Brandbu IF - Idrettsskolen , Lise Susanne Wirstad Dynna , Brandbu IF - Friidrett med
4 andre liker dette.

Flott innsats i KM i Søndre Land
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 10. Nov 2019

Lørdag 9. november var det kretsmesterskap i hoppøvelser uten tilløp for Oppland og Hedmark i
Søndre Land-Hallen. Blant 19 deltakere fra tre klubber var det 3 utøvere fra Brandbu IF.

Maria Elvestuen (12) deltok i både høyde u. tilløp og lengde u. tilløp. Hun oppnådde 2,15 m i
lengde u. tilløp og 0,95 m i høyde u. tilløp. Hennes resultat i lengde u. tilløp ga 910 poeng på
Tyrving-tabellen.

Maria, lengde u. tilløp

Guro Kvamme (17) oppnådde 2,24 m i lengde u. tilløp og 1,10 m i høyde u. tilløp.

Guro, lengde u. tilløp

Ingrid Torlin Erichsen (18) deltok også i begge øvelser. Hun oppnådde 2,15 i lengde u. tilløp og
1,05 i høyde u. tilløp.

Ingrid Torlin Erichsen, lengde u. tilløp

Flott innsats av alle tre!

Valg

Liker
0 Kommentar

Innetreninga vinteren 2019-2020
begynner 04.11.19
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 30. Okt 2019

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Magnus skal til Nordisk mesterskap
i terrengløp i Finland
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 20. Okt 2019

Etter meget sterke prestasjoner av Magnus gjennom sesongen, er han tatt ut til å representere
Norge i Nordisk mesterskap i terrengløp i Finland 10. november.
Magnus har vist god form både i baneløp og ikke minst terrengløp i sommer og høst. Bakgrunnen
for at han er tatt ut til Nordisk, er nok to meget sterke prestasjoner i løpet av oktober.
I NM i terrengløp 6 km 13. oktober, som gikk i Frognerparken, løp han svært offensivt og sterkt og
endte på 5. plass i ei meget hard juniorklasse. Magnus løp på 18,46 og ble 29 sekunder bak
vinneren Håkon Stavik fra Ålesund.
Lørdag 19. oktober løp Magnus et enda sterkere løp på Hytteplanmila i Hole. Her ble det også 5.
plass i den eldste juniorklassa blant de beste juniorene i Norge. Magnus tilbakela den 10 km

lange løypa på 30,48. Han ble her nr. 36 blant 3850 deltakere. Tidligere Brandbu-løper, Michael
Ande Tesfamichael (BUL), ble nr. 40, 4 sekunder bak Magnus. Den suverene totalvinneren av
løpet, Jacob Ingebrigtsen, løp på 27,54, noe som er løyperekord og europeisk rekord for juniorer
på 10 km gateløp.

Vi gratulerer Magnus med fantastiske løp, og vi ønsker han lykke til i Nordisk.

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl , Lise Susanne Wirstad Dynna og Brandbu IF liker dette.

Fin sesongavslutning fredag 8.
november
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 29. Sep 2019

Fredag var det sesongavslutning og premieutdeling i friidrettsgruppa. Storstua var fullsatt og det
var god stemning med kaker og pølser og hyggelig prat. Premier ble delt ut for både
idrettsmerker, Gulbrandsen & Olimb karusellen og Mohagen Bil Cup. I tillegg var det utdeling av 1

000 poeng pokaler. I alt 5 utøvere har klart å få 1000 poengpokal i år. Det ble også gitt en liten
påskjønnelse til trenerne som gir utøverne et flott treningstilbud.
Lars Aleksander Ruud representerte Norge under Spesial Olympic i mars og kom hjem med
sølvmedalje i kule og en fin 5 plass på 100 m. Han fikk overrakt et flott bilde.
Friidrettsgruppa takket alle sponsorer for støtte til aktivitet og utvikling av utøvere.
Videre må vi takke alle frivillige som har bidratt til gjennomføringen av sesongens arrangementer.
Uten alle de positive og fleksible funksjonærene våre hadde vi ikke klart dette.
Takk for en flott sesong til alle utøvere med støttespillere og foresatte.

Charlotte Aschim Grimsrud og Melina Bjørnstad Borgli fikk utdelt idrettsmerke i sølv for barn, av
Inger Torun Østen.

Denne flotte gjengen har deltatt på Gulbrandsen og Olimb karusellen 2019.

Lotta Flatum Fallingen, Maria Elvestuen, Mali Jåvoll Hagen og Ulrik Jåvoll Hagen med 1000
poeng pokaler. I tillegg har Magnus Tuv Myhre klart kravet til 1000 poengpokal i år.

Denne flotte gjengen fikk premier for deltakelse i Mohagen Bil Cup 2019.

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Resultater - 6. løp Gulbrandsen og
Olimb karusellen
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 20. Sep 2019

Årets siste terrengløp ble gjennomført torsdag 19. september, med 17 deltakere. Løperne på
bildet over gjør seg klar for å løpe tre runder. Resultatene finner dere her. Resultater 6 løp.pdf
Fredag 8. november kl. 18.00 blir det premieutdeling for alle som har deltatt i tre løp eller mer. Vi
møtes i Storstua til Brandbu IF.

Denne flotte gjengen løp 1 runde.

Her gjør spreke løpere seg klar for å løpe 2 runder.

Som vanlig var det trekning av gavekort fra Intersport Brandbu på startnummer.
Heldig vinner ble Hans Martin Gorset.

Forrige løp var det Simen Sterud Dehli som vant.

Friidrettsgruppa takker alle deltakerne for innsatsen i årets Gulbrandsen & Olimb karusell. Takk til
Odd, Gunvald og Egil som har stilt opp som funksjonærer og en stor takk til vår sponsor
Gulbrandsen & Olimb AS.
Velkommen til nye terrengløp til våren!

Valg

Liker
0 Kommentar

Resultater Mohagen Bil Cup 6 Åpent klubbmesterskap
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 13. Sep 2019

Resultatliste Mohagen Bil cup 6 21.09.19

Vår samarbeidspartner for stevnene er Mohagen Bil:

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Velkommen til 6.løp i Gulbrandsen
& Olimb karusellen
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 13. Sep 2019

Torsdag 19. september er det klart for årets siste terrengløp i Gulbrandsen & Olimb karusellen.
Merk tidspunktet - vi starter opp en halv time tidligere enn vanlig. Påmelding fra kl. 18.00 og
første start går kl. 18.30.
Valgfri distanse: 450 m, 900 m og 1 350 m
Startkontingent: Skoleungdom: 30 kr per løp eller 80 kr for hele karusellen.
Øvrige: 40 kr per løp eller 100 kr for hele karusellen.

Premier til alle som deltar i 3 løp eller mer.
Vi trekker ut en vinner av gavekort fra Intersport Brandbu på 500 kroner etter løpet.

Velkommen!

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Resultater Mohagen Bil Cup 5
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 11. Sep 2019

Resultatene finner du her

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Tids
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 11. Sep 2019

Valg

Liker
0 Kommentar

Tidsskjema Mohagen Bil Cup 5
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 11. Sep 2019

Tidsskjema er klart. Tidsskjema 11 september 2019.pdf

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

UM på Jessheim 6-8. september.
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 6. Sep 2019

Lotta tok endelig et nytt gull. Hun vant kule (3kg) i jenter 17 med 14,91, og slo endelig sin største
konkurrent Elisabeth Thon Rosvold. Ny pers, og nr. 1 på norgesstatistikken i år! Håper på
gjentagelse i diskos på søndag!
Guro hadde sin første UM-start, og hoppet 10,55 i tresteg (pers), og ble nr. 5. Hedda Kvalvåg
vant med 12,09. Guros største medaljesjanse kommer i morgen på 300m hekk.

På lørdag var det vanskelige forhold med regn og vind, og Guro hadde en forkjølelse, som tydelig
hemmet henne. Likevel satt hun pers med 49.78, som ga henne en 8. plass. Lea Mathilde TrongJohansen vant med 45,28.
På søndag måtte Lotta, for nte gang i år, se seg slått i diskos av Elisabeth Thon Rosvold.
Resultatene ble 46.25 og 44.75.

Valg

Liker
3 Kommentarer
Egil Lindahl liker dette.

Talentstipend
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 6. Sep 2019
Denne uka delte Sparebank 1 Ringerike Hadeland ut talentstipend til unge talenter. Stipendet
deles ut til unge personer som fremhever seg i kultur, idrett og kompetanse. Av de 11 som mottok
stipend, var det to fra Gran. Begge er friidrettsjenter fra Brandbu IF. Borghild Farsund, som

konkurrerte for klubben i mange år, mottok et stipend på 75.000,- for sin lidenskap for
hjerneforskning ved NTNU i Trondheim. Lotta F. Fallingen mottok 50.000,- for sitt store talent i
diskosringen. Gratulasjoner til begge to, og lykke til videre.

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Velkommen til Mohagen Bil Cup 5
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 1. Sep 2019

Onsdag 11. september er det klart for Mohagen Bil Cup 5 på friidrettsbanen i Brandbu.
Påmelding i MinIdrett innen tirsdag 10. september. https://minidrett.nif.no/

Startkontingent: 50 kr per utøver ved forhåndspåmelding
100 kr per utøver ved etteranmelding
Følgende øvelser står på programmet:

Stevnene starter kl. 18.30. Registrering og henting av startnr. fra kl. 17.30.
Premier til alle som deltar på 3 stevner eller mer.
Velkommen!
Vår samarbeidspartner for stevnene er Mohagen Bil:

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Resultater - 5. løp Gulbrandsen og
Olimb karusellen
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 31. Aug 2019

Torsdag 29. august var det 23 spreke utøvere som gjennomførte terrengløp i Dæhlenmoen. Dette
var årets 5. løp i Gulbrandsen & Olimb karusellen. Resultatene finner du her: Resultater 5 løp.pdf

Den spreke gjengen på bildet over løp 3. runder, som er 1 350 m.

Første pulje klare til start. Spente jenter og gutter er klare til å gi alt! Oppvarming på gjengen i
bakgrunnen.

Denne ivrige gjengen er klare for å gi alt i to runder!
Gavekort fra Intersport Brandbu ble vunnet av Simen Sterud Dehli. Gratulerer!
Takk for flott innsats av dere alle!

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Nytt sølv til Lotta.

Postet av Brandbu IF - Friidrett den 25. Aug 2019

Lotta leverte en god diskoskonkurranse, selv om hun føler at hun ikke fikk ut sitt maks
potensiale. Hun ble kun slått av Elisabeth Rosvold, som vant seniorNM for 2 uker siden.
Magnus gjorde en meget sterk 5000 m, og løp på tiden 15,13. Da vinneren Jonatan Vedvik etter
noen runder økte farten, slapp hele feltet, unntatt Magnus. Han ble med noen runder, men farten

var litt for høy og også han måtte slippe. Mot slutten ble han tatt igjen av de nærmeste løperne,
og ble nr. 6.
Flott levert av Brandbus to representanter i jrNM.

Valg

Liker
0 Kommentar

Sommerleker 2019 - Vel
gjennomført i regn, vind og sol!
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 25. Aug 2019

Lørdag 17. og søndag 18. august arrangerte Civitan og Brandbu IF Sommerleker for
utviklingshemmede. Over 30 deltakere fra alle landsdeler var samlet til konkurranser og moro på
Brandbu stadion disse dagene. Lekene ble åpnet av ordfører Willy Westhagen lørdag morgen i
regn og vind. Sporty utøvere og fleksible funksjonærer takler all slags vær, så gjennomføringen

av lørdagens program gikk fint. Det var mye idrettsglede og gode smil å se, selv om forholdene
ikke var de beste.

Ordfører Willy Westhagen åpnet Sommerleker 2019
Søndagen var det strålende sol og mange blide og ivrige folk å se. Det var gode forhold på
stadion på finaledagen, så de fleste forbedret resultatene sine. Dagen ble avsluttet med
premieutdeling. Et viktig høydepunkt for alle deltakere.

Finale: Liten ball

Finale: Lengde

Finale 100 m kvinner

Tre glade utøvere på pallen!

Civitan Hadeland og Brandbu IF takker alle utøvere, trenere og lagledere for flott innsats.
Vi vil også takke de flinke og fleksible funksjonærene våre som bidro til flott gjennomføringen av
Sommerleker 2019, selv om værgudene ikke var helt med oss hele tiden. Flott innsats av dere
alle!

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Friidrettens dag - Vel gjennomført!
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 25. Aug 2019

Søndag 1. september arrangerte friidrettsgruppa Friidrettens dag på Brandbu Stadion.
De 45 ungene som møtte opp fikk prøve seg på 60 m, lengde, høyde, kule og 60 m hekk.
Ungene var ivrige og det var mye idrettsglede å se. Flott innsats alle sammen. Premieutdeling
med medaljer og is til deltakerne ble det også.
Friidrettsgruppa vil takke både deltakere, foresatte, publikum og funksjonærer som møtte opp og
bidro til en hyggelig dag i flott høstvær på Brandbu stadion.

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Velkommen til 5.løp i Gulbrandsen
& Olimb karusellen
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 24. Aug 2019

Torsdag 29. august er det igjen klart for terrengløp i Dæhlemoen. Første start går kl. 19.00.
Påmelding fra kl. 18.30.
Valgfri distanse: 450 m, 900 m og 1 350 m
Startkontingent: Skoleungdom: 30 kr per løp eller 80 kr for hele karusellen.
Øvrige: 40 kr per løp eller 100 kr for hele karusellen.

Premier til alle som deltar i 3 løp eller mer.

Vi trekker ut en vinner av gavekort fra Intersport Brandbu på 500 kroner etter løpet.
Karusellen støttes av Gulbrandsen & Olimb.

Velkommen!

Valg

Liker
0 Kommentar

Sølv i jrNM U20
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 23. Aug 2019

Lotta perset med over 1 meter med 4- kilos kula i dag, på jrNM i Sigdal. Hun hadde en jevn serie,
hvor det lengste støtet var på 12,83 m. Hun ble kun slått av Elisabeth Thon Rosvold (Asker), som
støtte 13,38 m. Tredje plass gikk til Birthe Franck- Petersen (Ålesund) med 12,21 m.
Lotta var strålende fornøyd med sølvmedalje og pers.
På søndag deltar Lotta i diskos, der det igjen blir en thriller med Rosvold.
På søndag skal også Magnus Tuv Myhre delta i mesterskapet. Han skal løpe 5000 m.
Vi ønsker begge lykke til

Valg

Liker
1 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

NM på Hamar 2019
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 4. Aug 2019

Lotta gjorde, etter forutsetningene, et greit NM med 5, plass og 46,76. Hun begynte med et
sikringskast på 44,26, som gjorde at hun var klar for de siste 3 omgangene. Deretter ble det 4
ugyldige kast, før hun fikk opp sitt lengste i siste omgang. Hun var selv ikke fornøyd, da hun bare
manglet 63 cm. på bronsemedaljen, og ca. 3 meter på gullet. Elisabeth Thon Rosvold, som er like
gammel som Lotta, vant med 49,33.
Kjetil var hverken fornøyd eller misfornøyd med 4. plass og 58,31. Plassen var grei, da det var
nesten 6 meter opp til medalje, men han hadde håpet å kaste over 60 meter. Eivind Henriksen
vant med fantastiske 76,86 over 10 meter foran nr. 2.

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

RESULTATER - Mohagen Bil Cup 4
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 4. Aug 2019

Resultatliste finner du HER

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

EM U20- debut av Lotta Flatum
Fallingen
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 21. Jul 2019

Lotta var en av 23 utøvere, som representerte Norge i U20 EM i Borås. Oppladingen ble ikke helt
som planlagt, grunnet et armbrudd for fire uker siden. Selv om det ble litt utfordrende å kaste med
gips, kastet hun en god serie. Lengst kast ble målt til 46,64 m. I konkurranse med jenter som er 2
år eldre, holdt ikke dette til finaleplass.
Klikk her for Intervju med norskfriidrett

Valg

Liker
0 Kommentar

Bra gjennomført EM U20 av Lotta
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 21. Jul 2019
Lotta var en av 23 utøvere, som representerte Norge i U20 EM i Borås. Oppladingen ble ikke helt
som planlagt, grunnet et armbrudd for fire uker siden. Selv om det ble litt utfordrende å kaste med
gips, kastet hun en god serie. Lengst kast ble målt til 46,64 m. I konkurranse med jenter som er 2
år eldre, holdt ikke dette til finaleplass.
Klikk her for Intervju med norskfriidrett

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Sterke resultater i Tyrvinglekene i
helga

Postet av Brandbu IF - Friidrett den 16. Jun 2019

Ulrik Jåvoll Hagen vant 600 m i klasse G11 år på Tyrvinglekene i dag. Han løp på 1:43,43, som
gir 1 040 poeng på Tyrving-tabellen og ny klubbrekord. På fredag løp han en meget sterk 1 500
m på tiden 4:49,91. Dette en 4 plass i G 12 år, kun 4 sekunder bak vinneren.

Mali Jåvoll Hagen vant 1 500 m i klasse J12 år på tiden 5:09,27. Dette gir 1 034 poeng på
Tyrving-tabellen. Mali satte ny pers og forbedret klubbrekorden hun satte på Mohagen Bil Cup 2.
Mali fikk også ny pers på 600 m på tiden 1:55,28, og en fin 8. plass.

Guro Kvamme (J17) tok en fin 3. plass på 800 m i klasse J17 år på tiden 2:33,07. Guro fikk også
3. plass i tresteg med resultatet 10,06 m.
Gratulerer til alle tre for fin innsats og gode resultater!

Valg

Liker
0 Kommentar

Treningstilbud for de yngste på
onsdager
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 11. Jun 2019

Brandbu IF Friidrett tilbyr trening to ganger i uka også for aldersgruppen 6 - 11 år fremover.
Tilbudet er ment for de som ønsker å trene to ganger i uka eller ikke har mulighet på mandager.
Velkommen på friidrettsbanen onsdag kl. 18.00.

Valg

Liker
0 Kommentar

Resultater Mohagen Bil Cup 3
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 11. Jun 2019

Resultatliste

Valg

Liker
0 Kommentar

Vanlig trening 2. pinsedag, 10.06.19
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 6. Jun 2019

Det blir vanlig trening kl. 18:00 2. pinsedag!
Dette gjelder både yngste og eldste gruppe.

Valg

Liker
0 Kommentar

Fin innsats i Landstafetten

Postet av Brandbu IF - Friidrett den 30. Mai 2019

Brandbu stilte med både jentelag og guttelag i Landstafetten Kristihimmelfartsdag. Alle gjorde en
hederlig innsats i det grå og kjølige været, og begge lagene hevet seg et hakk i fra i fjor.
Guttelaget kom på 5. plass med tiden 7,24,7. Laget var til sammen 107 (106) år, med Sølve
Linvollen Brorson (10) som yngste deltaker. De øvrige løperne på Brandbus guttelag var Ola
Johnsrud, Mathias Aaserud, Emil Solan Gorset (er ikke med på bildet), Jonas og Jacob
Gulbrandsen Rognstad, Ulrik Jåvoll Hagen og Nicolai Kristiansen.
Jentelag kom på 5. plass på tiden 7,48,6. Flott innsats av et ungt lag. Laget var til sammen 102

år, mens 108 år er maksgrense i Landstafetten.

Melina Bjørnstad Borgli, Sigrid Farsund, Mali Jåvoll Hagen, Agnes Vesteng, Anna Karoline
Brænden Stenseth, Vår Linvollen Brorson, Sol Frid Linvollen Brorson og Gine Rosseland Wien
løp på Brandbus jentelag.
Gratulerer med flott innsats!
Resultater: https://friidrett.slil.no/wp-content/uploads/2019/05/Resultater-Landstafetten-2019.pdf

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Lotta skal til EM

Postet av Brandbu IF - Friidrett den 25. Mai 2019

Lotta perset i dag på Romerikslekene, og klarte med det EM U20- kravet. En fin start på
sesongen.
Neste helg skal hun til Halle i Tyskland. Der vil hun møte tøff europeisk konkurranse. En fin
oppkjøring mot store konkurranser utover sommeren.

