Magnus gjennomførte igjen en solid 3000 meter da han deltok på stevne på Fana Stadion
onsdag 29. juli. Han løp på tiden 8:03:02 og perset med det med litt over 4 sekunder. Han kom
inn på en fin 6 plass av totalt 62 fullførende.

Magnus startet i elitefeltet med totalt 15 startende og fikk dessverre en litt dårlig start og havnet
bakerst i feltet. Han jobbet seg fornuftig opp i feltet undervis og avsluttet med en sterk siste 200
meter.

Dette er den nest raskeste tiden som er løpt av noen i Innlandet Friidrettskrets (Oppland og
Hedmark) gjennom tidene og det manglet bare 23 hundredel for å ta kretsrekorden. Magnus viser
sterk framgang for hver konkurranse denne sesongen. 8 minutter grensen nærmer seg. Det blir
moro og følge med videre utover i sesongen.
Gratulerer så mye med ny pers og flott gjennomført konkurranse. Lykke til med forberedelsene til
Junior NM.

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Gratulerer med dagen, Odd!
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 29. Jul 2020

Foto: Guro Gulstuen Nordhagen
Friidrettsgruppa vil i dag hylle vår kjære jubilant, Odd Hovi. Gratulerer så mye med 80 års dagen.
Odd er en sprek og aktiv mann i friidrettsgruppa, sin alder til tross. Engasjert og interessert som
han er. Han holder seg i form og er observert på banen for trening til idrettsmerke. For et par år
siden gjennomførte han idrettsmerke for 50 gang, og han trener fortsatt for å klare merke, så det
blir nok flere merker framover. Det er utrolig sprekt og flott gjort.
Som ungdom var Odd mellomdistanseløper og leverte meget gode resultater. Klubb-rekorden på
1 500 m på tiden 3:53:2 ble satt i 1968, og det skulle gå hele 52 år for noen klarte å ta den.
Gjennom årene har du motivert våre løpere til å ta denne rekorden. På Bislett 15. juli i år lykkes
det. Magnus satte ny klubb-rekord på tiden 3:49:80. Det ble vel en fin bursdagsgave til vår kjære
jubilant!
Selv om det er løping som ligger ditt hjerte nærmest, Odd, så er du interessert i all friidrett; både
løp, hopp og kast. Odd er ofte den første til å gratulere når en utøver markerer seg, eller har
perset. Dette er noe utøverne setter utrolig stor pris på.
Odd er fortsatt primus motor for terrengløpene og han ble veldig lei seg for at disse ble koronautsatt i vår, men i september er vi i gang igjen, Odd. Vi gleder oss, og setter pris på at du fortsatt
er med på å motivere våre utøvere til dyst i Dæhlenmoen.

Vi må få takke deg for ditt store engasjement i friidrettsgruppa. Du stiller trofast opp på alle
stevner og hjelper til, og du følger med på det som skjer i Brandbu. Du er en utrolig stor motivator
for både aktive og oss som tilrettelegger for aktivitet. Du heier på oss alle og inspirerer til innsats.
Det er utrolig verdifullt for oss alle at du bidrar med all din kunnskap, motivasjon og engasjement.

Vi ønsker deg en flott 80 årsdag og feiring med familie og venner.

Hilsen oss i friidrettsgruppa

Valg

Liker ikke
1 Kommentar
Du , Odd Arne Røste og Egil Lindahl liker dette.

Resultatliste Mohagen Bil Cup 4 19.08.2020
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 22. Jul 2020

Resultatlista ligger her

Vår samarbeidspartner for stevnene er Mohagen Bil:

Valg

Liker ikke
0 Kommentar
Du , Lise Susanne Wirstad Dynna og Egil Lindahl liker dette.

Lotta viser sterk diskosform
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 16. Jul 2020
Lotta leverte en meget jevn og god serie på Modum i kveld, med flere kast på 50 meter. Lengste
kast ble målt til 51,51 m. Lotta er selvfølgelig veldig fornøyd med pers, men føler at hun har mer
inne.

Valg

Liker ikke
1 Kommentar

Du , Egil Lindahl , Lise Susanne Wirstad Dynna og Odd Arne Røste liker dette.

Sommerstevne på Bislett
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 15. Jul 2020
Magnus fortsetter å imponere stort på friidrettsbanen. I kveld løp han 1500 m på Bislett på tiden
3.49.80. Det er en forbedring av pers med over 6 sek! Klubbrekorden (3.53,2), satt av Odd Hovi,
som har stått siden 1968, er nå historie. Gratulerer med et kjempeløp, Magnus!
Lotta hadde som mål å kaste diskosen over 50 meter- streken. Det klarte hun i sitt 4. kast, men
dessverre 10 cm utenfor sektor. I siste kast oppnådde hun 49,85 m, som ble kveldens lengste.
Nye muligheter på Modum i morgen, Lotta!

Du kan se video fra stevnet her. Lottas lengste (ugyldige) kast 1:20:40, Magnus' 1500m 3:28:50.

(Bilde fra jr.NM i fjor)

Valg

Liker ikke
2 Kommentarer
Du , Odd Arne Røste og Egil Lindahl liker dette.

Steke løp av Mali og Ulrik- Flott
innsats av Oscar
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 21. Jun 2020

Mali (13) og Ulrik (12) Jåvoll Hagen deltok i Tjøme løpeklubb sitt siste løp i vårens virtuelle 5 km
21. juni. Kontrollmålt løype. Det ble i løpt i heat og Ulrik perset stort med tiden 16:41. Ulrik ble
tredje beste i herreklassen. Mali fikk tiden 19:55 og ble beste dame sammenlagt. Vi gratulerer
begge med flotte prestasjoner.

Oscar Julsvik Kristoffersen (15) deltok i tredje løp i Oppdalskarusellen og fikk prøvd seg på et
skikkelig motbakkeløp. Flott innsats av Oscar, som fikk tilden 22:15:5. Oscar har deltatt i alle tre
løpene så langt og ligger på en 19. plass sammenlagt. Lykke til med de siste to løpene, Oscar.

Valg

Liker

0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Team Innlandet Totenbanken
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 15. Jun 2020
Innlandet friidrettskrets har nå startet opp Team Innlandet Totenbanken. Teamet består av 23
utøvere, og to av de er fra Brandbu IF: Magnus Tuv Myhre (5000 m) og Lotta Flatum Fallingen
(diskos og kule).
Se laget: team-uttak-innlandet-totenbanken-.docx

Valg

Liker ikke
0 Kommentar
Du og Egil Lindahl liker dette.

Resultater Mohagen Bil Cup 3
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 10. Jun 2020

Resultatene finner du her

Valg

Liker ikke
0 Kommentar
Du og Egil Lindahl liker dette.

Ta idrettsmerke på Brandbu
stadion 2020
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 8. Jun 2020

Det blir også i år mulighet for å ta idrettsmerker på Brandbu stadion. Idrettsmerke er en fin
mulighet til å motivere seg for å holde seg i form. Her kan alle delta og sette seg egne mål utfra
sine forutsetninger og ambisjoner. Det er flere valgmuligheter når det gjelder øvelser.
Vi legger til rette for idrettsmerker tre mandager i juni, tre i august. Alle dager starter vi opp kl.
19.00.

Møt opp på Brandbu stadion en av følgende mandager:
8.juni, 15. juni og 22. juni
17. august, 24. august og 31. august

Kontaktperson Inger Torunn Østen: tlf. 930 65 682
Se også informasjon på vårt nettsted: Idrettsmerke

Velkommen!

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Nok et sterkt løp av Magnus!
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 8. Jun 2020

Magnus Tuv Myhre (Brandbu IF) løp nok et sterkt løp og kom på 2. andre plass
Bislett søndag 7. juni, med tiden 8.09.87. Simen Halle vant på tiden 8.06.91 i et sterkt heat. En
flott prestasjon av Magnus, som
e rekorden var
på 8.19.3 og Aksel Grindaker og Dag Anmarkrud delte den. Gratulerer så mye, Magnus!

Valg

Liker
0 Kommentar
Markus Westhagen liker dette.

Ull/Kisas 1500 m Festival
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 5. Jun 2020
Brandbu hadde tre løpere til start i 1500 meter- festivalen på Jessheim.
Ulrik Jåvoll Hagen, som egentlig er G12, stilte til start i G13. Han leverte et strålende løp og
perset med 10 sek. Med tiden 4.39,95 ble det en 2. plass på Ulrik.
Mali Jåvoll Hagen gjorde et solid løp og ble nr. 6 med tiden 5.16,61.
Magnus Tuv Myhre, som imponerte voldsomt på 5000 m sist helg, var nok litt preget av det løpet,
men kom likevel inn på godkjente 3.58,11. Dette er 1 sek bak innendørspersen han satte under
UM i vinter.
Takk til Trude Jåvoll Hagen for bilder, tatt på Korona- avstand.

Ulrik Jåvoll Hagen

Mali Jåvoll Hagen

Magnus Tuv Myhre

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Mohagen bil cup 2
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 3. Jun 2020
Mange gode lengder i kveld på Brandbu stadion. Best av dem alle var Elisabeth Thon Rosvold,
som kastet 52,48 m i diskos. Dette er ny norsk juniorrekord (U20).

I den nye sleggeringen på Rosendalsbanen ble det satt flere perser. Utøverne var veldig fornøyd
med den nye kastringen.
Ruth- Margrethe Austad Nilsen passerte 60 m; ny pers 60,46 m.

Resultatene finner du her

Valg

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

Imponerende sterkt løp av Magnus
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 31. Mai 2020

Magnus Tuv Myhre løp imponerende sterkt på elitestevnet Per Halle Invitational i Tønsberg
lørdag 30. mai. Det ble andreplass på 5 000 m i et meget sterkt heat, med tiden 13,56,23.
Ferdinand Kvan Edman (Sturla) vant på tiden 13,46,22.
Magnus satte ny pers og den magiske 14 minuttersgrensa er nådd. Under Moghagen Bil Cup 1 i
midten av mai satte Magnus ny pers og klubbrekord på 14,22,62 i et sololøp i 5 grader og
østavind. Den rekorden ble ikke stående lenge. Vi gleder oss til resten av sesongen, Magnus.
Gratulerer så mye med ny klubbrekord igjen!

Valg

Liker ikke
0 Kommentar
Du , Egil Lindahl og Odd Arne Røste liker dette.

Velkommen til Mohagen Bil Cup 2 Diskos og slegge
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 21. Mai 2020

Onsdag 3. juni er det klart for Mohagen Bil Cup 2. På grunn av korona-restriksjoner blir det kun to
øvelser; diskos på Brandbu stadion og slegge på Rosendalsbanen.
Link til påmelding: https://wp.nif.no/PageOrgDetail.aspx?LinkId=57416

Stevnet arrangeres i tråd med helsemyndighetens smittevernregler mht til koronavirus og
friidrettsforbundets veileder for konkurranser.

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på
luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt
almenntilstand, skal ikke delta i på stevnet.

Av smittevernhensyn har vi ikke kiosken åpen. Vi bruker ikke startnummer på dette stevnet.
Avkryssing skjer ved å sende sms/e-post til Christin Flatum: 936 81 172
/ kasserer.friidrett@brandbuif.no før kl. 17.00 onsdag 3. juni.

Stevnet starter kl. 18.30.
Registrering og innveiing av kastredskaper på Brandbu stadion fra kl. 18.00-18.30.

Forhåndspåmelding i MinIdrett.

Startkontingent: 50 kr per utøver ved forhåndspåmelding
Betal gjerne med Vipps: 110 386

Vår samarbeidspartner for stevnene er Mohagen Bil:

Valg

Liker ikke
0 Kommentar
Du liker dette.

Lotta passert i kveld den magiske
50 meter`n

Postet av Brandbu IF - Friidrett den 15. Mai 2020
Det ble en super start på kastsesongen for Lotta. Under kveldens kastkarusell i Asker ble det
pers, med lengden 50,14 m. Utrolig gøy for Lotta å passere 50- meteren. Med dette kastet tok
hun U20 VM- kravet (et mesterskap som selvfølgelig er avlyst). Lotta ble i dag nr. 2, bak
Elisabeth Thon Rosvold (som vant senior-NM i fjor). Hun oppnådde 50,75 m som sitt beste kast.
Det blir spennende å følge disse to uhyre lovende diskoskasterne denne sesongen.

Valg

Liker ikke
1 Kommentar
Du , Odd Arne Røste og Egil Lindahl liker dette.

Magnus med ny klubbrekord på 5
000 m på Mohagen Bil Cup 1
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 13. Mai 2020

Mohagen Bil Cup 1 ble gjennomført på Brandbu stadion onsdag 13. mai med en øvelse; 5 000 m.
I det kalde maiværet med 5 grader og svak østavind løp Magnus Tuv Myhre (20) inn til ny
klubbrekord på tiden 14.22.62. Magnus løp jevnt og fint hele veien, og avsluttet med en meget
bra sisterunde, hvor han også hadde krefter til fin spurt de siste 200 m. Magnus løp alene som
eneste utøver i første heat, så dette var en meget sterk prestasjon. Det er 41 år siden Aksel
Grindaker satte den forrige klubbrekord på 5 000 m i Brandbu IF, så det er kjempeflott at Magnus
klarte det. Gratulerer så mye.

Magnus i fint driv
I andre heat ble det også flotte resultater. Bjarte Bjertnæs (18) løp på 16.23.23 og satte ny pers.
Johannes Bjertnæs (22) løp på 16.24.49. Gratulerer så mye til begge brødrene Bjertnæs med
flotte løp.

Johannes og Bjarte i andre heat

Resultatliste

Valg

Liker ikke
0 Kommentar

Du , Odd Arne Røste og Egil Lindahl liker dette.

5 000 m på Mohagen Bil Cup 1
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 9. Mai 2020

Brandbu IF friidrett arrangerer Mohagen Bil Cup 1 onsdag 13. mai. Stevne var egentlig avlyst på
grunn av korona-restriksjoner, men nå blir det mulighet for å løpe 5 000 m for den som vil prøve
seg.
Smittevernregler må overholdes. Deltakerne må derfor løpe en og en.
Stevnene starter kl. 19.30. Registrering fra kl. 19.15.
Påmelding i MinIdrett.
Startkontingent: 50 kr per utøver
Betaling med Vipps: 110 386
Takk til Mohagen Bil som er vår samarbeidspartner for stevnet.

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Oppstart av trening for utøvere
under 11 år og for
funksjonshemmede
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 7. Mai 2020

Mandag 11. mai starter vi opp igjen med organisert trening for aldersgruppa 5-11 år. Det blir
treningstilbud på friidrettsbanen på mandager fra kl. 17.30 – 18.30. På onsdag møtes vi på banen
kl. 18.00 og går ned i Størenslunden og trener i amfiet der.
Onsdag 13. mai starter vi opp igjen med organisert trening for utviklingshemmede fra kl. 17.00 –
18.00.
Smittevernreglene skal overholdes på trening. Det vil i hovedsak si ingen nærkontakt, og en
minimumsavstand på en meter mellom personer. Treningen kan kun gjennomføres i grupper på
maksimalt 20 personer. Trener inngår i dette antallet. Det kan imidlertid være flere grupper på et
anlegg så lenge avstandsbestemmelsene overholdes. NFIF anbefaler at man holder en så stor
avstand som mulig mellom gruppene, og minimum 10 meter.
Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på
luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke
delta i noen form for aktivitet.
Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten. Alle må vaske hender før
trening. Vi setter fram håndsprit ved kaldtlageret. Alle må komme med rene klær på trening og
alle klær må vaskes i 60 grader etter trening.
Ved bruk av alle typer utstyr er den generelle regelen at utstyret kun kan berøres av en person.
Videre må utstyret desinfiseres før og etter bruk. Det vil derfor bli begrenset mulighet for bruk av
utstyr.
Friidrettsforbundets regler for trening gjelder for treningene vår. Les reglene her:
Kjøreregler for organisert trening

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Friidrettshefte
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 5. Mai 2020
Her ligger friidrettsheftet for årets sesong: FRIIDRETT_2020.pdf
Grunnet koronaviruset, har vi avlyst alle arrangement før sommerferien. Men som kjent, har det
nå blitt oppmykning av koronareglene (f.o.m. 7. mai). Da vil inntil 50 mennesker kunne være i
aktivitet sammen, dersom de holder én meters avstand. Vi jobber for å få til et løp i Dæhlenmoen
28. mai og Mohagen bil Cup 24. juni. Følg med her på hjemmesida/ Facebook, hvor vi kommer til
å holde dere oppdatert.

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Gulbrandsen & Olimb - karusellen
2020 - Vårløpene er avlyst
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 16. Apr 2020

Brandbu IF friidrett arrangerer også i 2020 Gulbrandsen & Olimb
karusellen i Dæhlenmoen. Nedenfor ser du hvilke datoer løpene går:

Løpene starter kl. 19.00.

Startkontingent: Skoleungdom: 40 kr per løp eller 100 kr for hele karusellen.
Øvrige: 50 kr per løp eller 150 kr for hele karusellen.

Premier på sesongavslutningen til alle som deltar på to eller flere løp.
I hvert løp trekker vi ut en vinner av gavekort fra Intersport Brandbu på 500 kroner.

Karusellen støttes av Gulbrandsen & Olimb.

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Begrenset fellestrening starter
onsdag 15.04.2020 kl. 18:00 på
Brandbu Stadion.
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 14. Mar 2020

Vi starter begrenset fellestrening onsdag 15.04.2020 kl. 18:00.
Dette gjelder for den eldste gruppa: 11 år og eldre.

Fra uke 17, blir det trening både mandag og onsdag.

Les reglene for begrenset organiser trening her: Kjøreregler for begrenset organisert trening i
friidretten

Alle "grupper" består av en trener og maks. fire utøvere!
Alle må holde 2 meters avstand til hverandre.
Med flere grupper må hver gruppe holde seg minimum 10 meter fra andre grupper.
Vi begynner forsiktig med spenst- og løp-trening, (intervall og sprint), men lite teknisk trening.
Dette håper vi kan endres etterhvert.

Hvis noen er interessert i mellom-/langdistanse-trening, så kontakt Jon Jåvoll Hagen, tlf.
48474570, så vil han kunne hjelpe deg med opplegg rundt dette.

NB! Det kan hende vi trenger hjelp av foreldre, hvis det blir "for mange" på treningene!

Valg

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

Gull til Lotta og sølv til Magnus i
Innendørs UM i friidrett
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 8. Mar 2020

Innendørs UM gikk av stabelen i Bærum idrettspark fredag 6. mars – søndag 8. mars.
Magnus Tuv Myhre løp et offensivt og meget sterkt løp på 1 500 m og det ga sølvmedalje i klasse
G20-22. Magnus fikk tiden 3,57,62 s, og ny pers. Jonatan Andersen Vedvik fra Tønsberg
Friidrettsklubb vant på tiden 3,56,54. Magnus er normalt god på litt lengre distanser, men nå
hevder han seg også godt på 1 500 m. Dette lover veldig bra for utendørssesongen. Gratulerer
så mye med flott sølvmedalje, Magnus.
Lotta Flatum Fallingen deltok i kule J18/19 og vant med resultatet 13,18 m. Diskoskasteren Lotta
har flere gode resultater å se tilbake på i kule dette året. Hun vant kule i senior NM med resultatet
14,35 m i februar i år og støtet 13,47 under Norgeslekene i januar. Gratulerer med nok et UM
gull, Lotta!

Valg

Liker ikke
2 Kommentarer
Du og Egil Lindahl liker dette.

Resultater Innendørsstevne
15.02.2020
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 17. Feb 2020

Lørdag 15. februar arrangerte friidrettsgruppa innendørsstevne i kulestøt, samt lengde og høyde
uten tilløp. Vi skulle gjerne hatt flere deltakere, men det ble en flott lørdag for de som deltok. Takk
for flott innsats av alle som stilte opp.

Ingrid Torlin Erichsen (J18-19) hoppet 1,25 i høyde uten tilløp og tangerte klubbrekorden til Guro
Bakken Andersen. I lengde uten tilløp hoppet Ingrid jevnt godt og hadde flere forsøk på 2,26 m.

Guro Kvamme (J18-19) hoppet 2,31m i lengde uten tilløp og satte ny klubbrekord i klasse J 18 19 år. Guro fikk det ikke helt til i høyde uten tilløp og fikk resultatet 1,05. I kule støtet hun 8,38 m.

Andrine Fjellro Strømnes (J14) hoppet også fint. Det lengste hoppet ble målt til 2,02 m i lengde
uten tilløp. I høyde uten tilløp hoppet Andrine 1,05 m.

Her er Resultatlista!

Valg

Liker ikke
0 Kommentar
Du og Egil Lindahl liker dette.

NM-gull i kule
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 2. Feb 2020

Lotta tok et stort steg under helgas innendørs- NM. Hun perset i kule med over 1 meter, og kunne

for første gang klatre øverst på pallen i et senior- NM. Lengden 14,35 m er tredje beste av en
norsk kvinne i 18-årsklassen noensinne og nummer fem i Europa i U20-klassen. Med dette
resultatet er Lotta tatt ut til helga Nordisk landskamp i Helsingfors.
Magnus Tuv Myhre løp en flott 3000 meter på søndag, der han var veldig aktiv, og lenge lå helt i
teten. Da spurten startet klarte han ikke helt å følge de raskeste. Han endte på 7. plass med
8.28.33, under 5 sekunder bak vinneren, Marius Vedvik fra Gular. Dette var rett bak persen han
satte tidligere i vinter, og hele 16 sekunder raskere enn han løp ute i 2019.

Valg

Liker ikke
0 Kommentar
Du og Egil Lindahl liker dette.

Kulepers for Lotta i Norgeslekene
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 25. Jan 2020
Lotta deltok i dag i Norgeslekene, kule 4 kg. Hun fikk opp et sistestøt på 13,47 m, som var pers
med 36 cm fra tidligere i januar. Målet er å bli en av to som skal representere Norge i nordisk
juniorlandskamp i Helsinki om 2 uker. Hun leverte en god søknad i dag. Støtet var forøvrig lengre
enn kretsrekorden for kvinner senior i Oppland.
Neste helg er det innendørs senior-NM. Da skal Lotta støte kule, og Magnus skal løpe 3000 m.

Brandbu heier på de to håpefulle!

Valg

Liker ikke
1 Kommentar
Du , Egil Lindahl og Lise Susanne Wirstad Dynna liker dette.

