Klubbrekorder
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 11. Nov 2020

Gjennom sesongen 2020 ble det satt 13 klubbrekorder i Brandbu IF. Hyggelig å se at det
settes rekorder i både løp, hopp og kast.
For den som ønsker å se alle rekordene; gå inn på Klubbside friidrett her på hjemmesida vår.

Valg

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

Stem på Magnus - årets
gjennombrudd!
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 7. Nov 2020

Vår medaljevinner i NM i terrengløp, Magnus, er en av fem utøvere som er nominert til prisen
for årets utøver i kategorien årets gjennombrudd. Det er friidrettsforbundet og Friidrett1 som
har nominert utøvere.
Se nyhet på friidrettsforbundets side: https://www.friidrett.no/nyheter/stem-pa-aretsfriidrettsutovere/
Friidrettsgruppa oppfordrer alle til å støtte opp om våre topp-idrettsutøvere og stemme på
Magnus!
Avstemmingen er åpen frem til fredag 27. november klokken 12:00.
Vinnerne annonseres 1. desember.

Valg

Liker
0 Kommentar
Tore Myhre og Egil Lindahl liker dette.

Fra mandag 16. november er vi
igang igjen med innetrening for de
yngste og de fra 11 - 19 år
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 28. Okt 2020

Valg

Liker ikke
0 Kommentar
Du , Tore Myhre , Egil Lindahl , Lise Susanne Wirstad Dynna med 5 andre liker dette.

Sølv til Magnus under Terrengløps
NM!
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 12. Okt 2020

Magnus tok en flott sølvmedalje, i seniorklassen, under NM i terrengløp. Han lå på andreplass
gjennom hele løpet, og var den som holdt følge med Filip Ingebrigtsen lengst.

Her er hva de skriver i Hadeland
Her er hva de skriver i Blogg om norsk friidrett

Valg

Liker ikke
0 Kommentar

Du , Oddvar Gorset , Per Siegel og Egil Lindahl liker dette.

Hopp- og kaststevne søndag 22.
november 2020 er AVLYST
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 9. Okt 2020

Gran kommune vedtok 10. november ny korona-forskrift. Forskriften innebærer at det ikke er
tillatt å arrangere stevner. Brandbu IF Friidrett må derfor avlyse stevnet. Se forskriften
her: https://www.gran.kommune.no/ny-korona-forskrift-er-vedtatt-i-gran-kommune.6345570452652.html
Brandbu IF friidrett arrangerer innendørsstevne i hopp og kulestøt søndag 22. november 2020
i Brandbu Idrettshall i Brandbu. Stevne starter kl. 14.00.
Vi har følgende klasser og øvelser:

Registrering fra kl. 13.00. Startkontingent 50 kr.
Påmelding i MinIdrett eller til Odd Arne (odarro@hebb.no), innen torsdag 19. november.

Premier til alle.

Vi takker våre samarbeidspartnere:

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Sesongavslutning og
premieutdeling - fredag 30. oktober
på Lygna skisenter
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 30. Sep 2020

Friidrettsgruppa ønsker velkommen til sesongavslutning og premieutdeling for årets
sesong fredag 30. oktober kl. 18.00 i kafeteriaen på Lygna skisenter.
-Utdeling av idrettsmerker 2020
-Premier for deltakelse i Gulbrandsen og Olimb karusellen 2020
-Premier for deltakelse i Mohagen Bil Cup 2020
-Utdeling av 1000 poeng pokaler

Alle som har deltatt i to eller flere terrengløp får premie for terrengløp. Alle som har deltatt i
to eller flere stevner i Mohagen Bil Cup 2020 får premie.
Enkel bevertning
Vi følger smittevernreglene. Av hensyn til antallsbegrensninger og avstandskrav er det
kun tillatt å ta med en foresatt per utøver. KUN forhåndspåmelding.
Påmelding gjøres
her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NI0yLr5QzkUyE4OxO9HguhWSnw8fcBNgqgzkiqYXB9UOVZRSVlVSFdBMUdFNVpZUkpUMTlEN1RZSS
4u&fbclid=IwAR0PraimUXOE92ST5sqjM8O7FOrkWw3Aj3ZSkz_fsi4fQE5f1PYV0eXh_hY

NB. PERSONER SOM ER SMITTET AV KORONA, SITTER I KARANTENE ELLER SOM HAR
SYMPTOMER PÅ LUFTVEISINFEKSJON, SOM F.EKS FEBER, SÅR HALS, RENNENDE NESTE;
HOSTE ELLER NEDSATT ALLMENNTILSTAND, KAN IKKE KOMME PÅ AVSLUTNINGEN.

Takk til våre sponsorer for terrengløp og årets cup på friidrettsbanen:

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Gulbrandsen & Olimb karusellen Resultater 6. og 7. løp

Postet av Brandbu IF - Friidrett den 17. Sep 2020

En sprek gjeng er klare for å løpe 1350 m.
Torsdag 17. september ble siste løp gjennomført i fin høstsol. Resultatene finner dere
her: Resultater 7 løp.jpg
Resultater fra løpet 10. september finner du her: Resultater.pdf

Denne fine flokken ville løpe to runder i dag - her var det flere som perset. Gratulerer!

Flotte utøvere klare for start på 450 m. Full innsats av dere alle.
Bilder fra løpet torsdag 10. september:

Takk til utøvere, medhjelper og heiegjeng for flott gjennomført karusell i år.
En stor takk til vår sponsor for karusellen:

Valg

Liker
0 Kommentar
Per Siegel og Egil Lindahl liker dette.

NM senior: Sølv til Lotta, bronse til
Kjetil, fjerde til Magnus!
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 17. Sep 2020

På søndag lykkes endelig Lotta i diskos. Etter tre omganger lå hun på en sikker tredjeplass,
uten fullklaff. I femte omgang gikk hun opp på andreplass, før hun avsluttet med hennes
lengste kast på 48,64. Elisabeth Thon Rosvold vant med 49,76, som hun oppnådde i andre
omgang.

Her er hva de skriver om Lotta i Hadeland
Kjetil innfridde med årsbeste og bronsemedalje. Han startet med et litt mislykket kast på 56
meter, før han kastet over 60 meter i andre omgang. I tredje kastet han 60,86, som ble hans
lengste kast. Han kastet også over 60 meter i 5. omgang. Han var den eneste med 6 gyldige
kast. Vi kan trygt si at Kjetil fikk ut sitt beste på nåværende tidspunkt. Hans hardeste
konkurrent om 3. plassen, Richar Villanger, kastet 59,59 i første omgang, men klarte ikke å
forbedre seg. Richard tok sølv i 2013, som var første gang Kjetil kom på pallen. Samme plass
fikk Kjetil også i 2017, da han slo Evald Osnes Devik i kampen om bronsen. Men Evald vant
denne gangen en klar sølvmedalje med 65,10. Gullet var det aldri noe spørsmål om. Eivind
Henriksen vant for 11. gang på rad, med 76,40.

Her er hva de skriver om Kjetil i Hadeland.
Lotta lykkes dessverre ikke i kule på fredag. Selv om hun var den deltakeren med lengst
årsbeste, 13,59, fikk hun det ikke helt til denne gangen. Hun endte opp med 12,92, som ga den
sure 4. plassen, kun tre cm. fra bronsen. Elisabeth Thon Rosvold vant med 13,56, altså tre cm.
bak resultatet Lotta oppnådde under Jr. NM tidligere i år. Vi håper det går bedre med diskos
på søndag!
Mer fornøyd med en fjerdeplass tror vi Magnus var. Det var så mange deltakere på 5000
meter, at det måtte deles opp i fire heat. Magnus løp i det siste og beste heatet. De startet
sakte, og lå underveis bak tidene i det tredje heatet, men farten tok seg opp mot slutten. Det
ble en voldsom spurt, og ut på oppløpssiden lå Magnus på tredje-plass, men endte opp med en
fjerde-plass. Han slo flere tidligere medaljevinnere på distansen, og fikk tiden 14,04,46. Narve
Gilje Nordås vant med 14,02,66.

Valg

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

Velkommen til 7. løp i Gulbrandsen
& Olimb karusellen 2020 - torsdag
17. september
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 10. Sep 2020

Brandbu IF friidrett ønsker velkommen til 7. løp i Gulbrandsen & Olimb karusellen torsdag
17. september. Første start kl. 18.30. Henting av startnr. fra kl. 18.00.
Løpet 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.
Kun forhåndspåmelding på nett
Vi har gått over til elektronisk forhåndspåmelding.
Gå inn på: https://mosjon.friidrett.no/participant/arrangement.aspx?id=321829#init
Påmeldingsfrist kl. 23.00 dagen onsdag 16. september.
Valgfri distanse: 450 m, 900 m og 1 350 m (Dæhlenmoen)
Det blir trekning av gavekort fra Intersport Brandbu etter løpet.
Karusellen støttes av Gulbrandsen & Olimb:

Valg

Liker
0 Kommentar
Frode Sørumshagen og Egil Lindahl liker dette.

Resultater GAST-stevnet 13.09.2020

Postet av Brandbu IF - Friidrett den 5. Sep 2020

Resultatene finner du her

Bestemannspremier GAST-stevnet
Klasse

Øvelse

Utøver

Klubb

Resultat

Poeng

Gutter 16

Slegge 5kg

Øystein Solheim Hytten

Tønsberg Friidrettsklubb

61,20

1092

Jenter 17

Slegge 3kg

Ruth-Magrethe Austad Nilsen

Modum Friidrettsklubb

58,95

1179

Menn Senior

Kule 7,26 kg

Marcin Tomasz Gasiorowski

Begnadalen IL

15,82

846

Valg

Liker
0 Kommentar
Egil Lindahl liker dette.

Resultater - Gulbrandsen og Olimb
karusellen - klubbmesterskap 3.
september
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 5. Sep 2020

Klubbmesterskap i terrengløp med ble arrangert torsdag 3. september med mange flotte løpere
på plass i Dæhlenmoen. Mali Jåvoll Hagen og Hans Jørgen Kvåle ble klubbmestere.
Resultatene finner du her: GOK 5 2020 Resultater.pdf
Etter løpet var premieutdeling og servering på friidrettsbanen. Takk til dere alle for
deltakelsen.

Det blir terrengløp i Dæhlenmoen også torsdag 10. september og torsdag 17. september.
Oppmøte kl. 18.00.

De yngste er i gang med løpet sitt. Flott innsats av alle.

Klare for start 1 350 m.

Klubbmester, Hans Jørgen, i gang med løpet sitt.

Klubbmester, Mali Jåvoll Hagen, har fått tre napp i pokalen og får den til odel og eie.
Gratulerer!
Vi takker Gulbrandsen & Olimb for støtten til gjennomføring av terrengløpene.

Valg

Liker
0 Kommentar
Per Siegel og Egil Lindahl liker dette.

5 utøvere fra Brandbu tatt ut til
helgas Lerøy-leker.
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 4. Sep 2020
Lerøylekene regnes som et uoffisielt NM for 13- og 14-åringer. Stevnet arrangeres til helga, samtidig
på tre ulike steder i landet. Kretsene i Sør-Norge møtes på Rjukan.
Fra Brandbu er det Andrine Strømnes, Julie Torlin Erichsen, Mali Jåvoll Hagen, Peder Robøle
Sørensen og Nora Nicolaisen som er uttatt på Innlandets lag.
Vi ønsker våre 5 utøvere god tur til Rjukan. Lykke til på stevnet, husk å ha det gøy!

NORA; ANDRINE OG JULIE

MALI OG PEDER

Valg

Liker
1 Kommentar
Lise Susanne Wirstad Dynna , Egil Lindahl og Tore Myhre liker dette.

Magnus med ny kretsrekord på
3000 m. Tid: 7,58,71
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 4. Sep 2020

Vi gratulerer Magnus med et strålende løp på Bislett. Magnus er inne i en tyngre
treningsperiode nå, og da er det meget imponerende å løpe så raskt. Ingen i Innlandet
friidrettskrets har noen gang løpt under 8 min på 3000 meter, det sier alt om prestasjonen. Om
to uker er det NM senior i Bergen, og Magnus står da på startstreken på 5000
meter.

Valg

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

Resultatliste - Mohagen Bil Cup 6 Lørdag 12. september
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 2. Sep 2020

Resultatlista finner du her
Vi takker Mohagen Bil for samarbeidet om årets Mohagen Bil Cup og klubbmesterskap!

Valg

Liker

0 Kommentar
Egil Lindahl og Per Siegel liker dette.

Velkommen til åpent
klubbmesterskap i terrengløp torsdag 3. september 2020
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 30. Aug 2020

Brandbu IF friidrett ønsker velkommen til åpent klubbmesterskap i terrengløp torsdag 3.
september. Første start kl. 19.00. Henting av startnr. fra kl. 18.30.
Løpet 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.

Kun forhåndspåmelding på nett
Vi har gått over til elektronisk forhåndspåmelding.
Gå inn på https://mosjon.friidrett.no/gok?fbclid=IwAR39Kr4FFARJIxMOArmwOMuwHAKoEKpvoJiKF-xG7KJ5ZKPyOmKJNZhzU8#init

Påmeldingsfrist kl. 21.00 onsdag 2. september.
Valgfri distanse: 450 m, 900 m og 1 350 m (Dæhlenmoen)

Enkel bevertning og premieutdeling på banen
Etter løpet blir det enkel bevertning og trekning av gavekort fra Intersport Brandbu ved klubbhuset
på friidrettsbanen. Det blir også trekning av noen andre overraskelser.

Utdeling av pokaler til beste dame og herre på 1 350 m distansen (klubbmestere). Alle løpere er
velkommen, men en må være medlem i Brandbu idrettsforening for å bli klubbmester.

Karusellen støttes av Gulbrandsen & Olimb:

Resultater Mohagen Bil Cup 5
26.08.2020
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 21. Aug 2020

Resultatene ligger her

Vår samarbeidspartner for stevnene er Mohagen Bil:

Valg

Liker
0 Kommentar
Elin Maresa Borchgrevink Nordby og Egil Lindahl liker dette.

Flotte prestasjoner i NM junior i
Kristiansand
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 17. Aug 2020
Brandbu stilte med tre utøvere i årets NM junior. Likevel sanket klubben tre medaljer.
Lotta deltok i to øvelser, kule og diskos. I kule fikk hun opp et støt på 13,59 m og etter 3
omganger ledet hun med 3 cm over Birthe Franck- Petersen. Dette første støtet ble vinnerstøtet,
og Lotta var svært fornøyd med gull i kule. To dager senere stod favorittøvelsen diskos på
programmet. Det var vanskelige forhold, med dårlig diskosvind fra høyre, så det virket vanskelig å
oppnå kast opp mot pers. Etter fire omganger ledet Lotta over sin store konkurrent Elisabeth
Rosvold. Lottas lengste kast på 47,80 m var også mesterskapsrekord, men bare for en liten
stund. I siste omgang smalt Elisabeth til med 48,48 m og dermed gikk gullet og rekorden til
Elisabeth.
Magnus løp 5000 m på søndag. Han satte fart fra start og etterhvert ble de 5 løpere i front.
Magnus måtte dra i mange runder, og i en del vind ble det tøft for løperen vår. Det endte opp med
et spurtoppgjør og Magnus kom i mål som nummer 2, på tiden 14,11,09. Seieren gikk til Magnus
Gjerstad på 14,10,07.
Guro løp 400 m hekk på lørdag. Guro kom fint ut, men med stive bein ble det tungt over de siste
hekkene. Tid: 1,10,26. Søndag stilte hun til start i et tøft felt på 800 m. Med løpere som har pers
på 2,08 og 2,09, var det lurt av Guro å legge seg bak i feltet. Hun endte på 7. plass med tiden:
3,34,37, som er noen sekund bak hennes personlige rekord. Dette var Guros mesterskapsdebut,
og hun syntes det var kjempegøy å delta!

Valg

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

Gulbrandsen & Olimb - karusellen
2020 - oversikt over høsten
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 15. Aug 2020

Brandbu IF friidrett arrangerer 3 terrengløp nå i høst. Løpene 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.
Oversikt over løpene

Følgende dager er satt opp i høst:

Første start kl. 19.00. Henting av startnr fra kl. 18.30.
Kun forhåndspåmelding på nett
Vi har gått over til elektronisk forhåndspåmelding.
Gå inn på https://mosjon.friidrett.no/gok?fbclid=IwAR39Kr4FFARJIxMOArmwOMuwHAKoEKpvoJiKF-xG7KJ5ZKPyOmKJNZhzU8#init
Påmeldingsfrist kl. 21.00 dagen før løpene.
Valgfri distanse: 450 m, 900 m og 1 350 m (Dæhlenmoen)

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.

NMjr kommende helg

Postet av Brandbu IF - Friidrett den 13. Aug 2020
Til helga arrangeres NM junior i Kristiansand. Grunnet koronasituasjonen er dette mesterskapet kun
for utøvere i alderen 18 - 22 år, (fordelt i klassene U20 og U23). Guro Kvamme stiller til start på 400 m
hekk, 800 m og tresteg, i klassen U20. Lotta Flatum Fallingen skal støte kule og kaste diskos i samme
klasse. I U23 har vi Magnus Tuv Myhre som skal løpe 5000 m.
Startlister, live-sending, resultater og annen info finner dere her
VI ØNSKER VÅRE TRE UTØVERE LYKKE TIL!

Valg

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

Imponerende 10 000 m av Magnus
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 8. Aug 2020
I går deltok Magnus i eliteheatet på 10 000 meter på Kristiansand stadion. Her kommer en
beskrivelse av løpet fra far og trener Tore:
Magnus er godt fornøyd med debut på 10 000 meter.
Hadde lagt opp til et skjema på 69 runder som skulle bli 28:45, når han da kommer i mål på 28:47 har
han fulgt planen bra.
Eliteheatet delte seg fort opp i to grupper og gikk jevnt med "harer" fram til 6000 meter, Magnus
kjente kjøret de siste 1500 meterne, men klarte å spurte seg inn til en 3. plass totalt.
Dette var første 10 000 meter for Magnus og da selvsagt ny personlig rekord, men slettet også
rekorden i Innlandet Friidrettskrets (Oppland/Hedmark) som har stått siden 1972.
Litt artig var det at tiden også var under det opprinnelige kravet til senior EM på 10 000 meter bane
på 28:50 som Friidrettsforbundet satte.

Brandbu gratulerer Magnus med en fantastisk sterk prestasjon! Neste helg er det NM jr, også i
Kristiansand. Vi ønsker lykke til med de siste forberedelsene. Ingen tvil om at grunnlaget er lagt

:)

Valg

Liker
0 Kommentar
Brandbu IF og Egil Lindahl liker dette.

Magnus fortsetter framgangen – ny
pers på 3000 meter
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 31. Jul 2020

