Guro med kjempehopp i BULs
Julestemne
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 8. Des 2014

Bilde tatt av Sæmund Moshagen
Under lørdagens Julestemne i friidrettshallen på Rud, greide Guro endelig å slå Kari Lien
Tingelstads 38 år gamle kretsrekord i jenter 14. Den gamle rekorden var på 1,62. Guro greide lett
1,63, men nøyde seg ikke med det, og passerte også 1,66. 1,70 ble denne gangen litt for høyt.
Samtidig som dette er ny kretsrekord, så er det også over kravet til Sr. NM (1,65). resultatet er
også like høyt som det beste i Norge i 15års-klassen og en cm. over det beste i 16års-klassen.
Det er det 11. beste resultatet i 14års-klassen gjennom alle tider.
Hun deltok også i lengde, der hun ble nr. 2 med 4,86. Morgan Øquist (13) ble nr. 5 på 60m med
8,27 (vant sitt heat, pers), og nr 4 på 600m med 1,54,42 (med fall). Guro Kvamme (12) tok en flott
2. plass på 600m med 1,57,10, en 10. plass i lengde med 4,07 (pers) og en 11. plass på 60m (2 i
sitt heat, pers) med 9,26.
Her er link til resultatlista

Valg

Liker
0 Kommentar

Friidrettsavslutning 2014
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 4. Nov 2014
Det ble delt ut premier for Avanciacupen. 65 deltakere fullførte 3 stevner og ble premiert. I
Brandbukarusellen ble 24 deltakere premier for 3 fullførte løp.
Her er flere bilder fra premieutdelingen

Valg

Liker
0 Kommentar

Treningstider høst - vinter 2014-15
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 14. Okt 2014
Fra og med 3. november vil treningstidene være:
Mandag 17:30 - 18:30, 6 - 10 år, Bjørklund skole, basistrening, trenere Egil og Helge
Mandag 18:30 - 20:00, 11 år og eldre, Bjørklund skole, spenst og styrke, trenere Odd Arne og
Kjel Jarle
Onsdag 16:30 - 18:00, 11 år og eldre, Granshallen, hurtighet, spenst og teknikk, trenere Odd
Arne og Kjel Jarle
Egil, Helge, Kjel Jarle og Odd Arne

Valg

Liker
0 Kommentar

Bra prestasjoner siste
konkurransehelg 2014
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 29. Sep 2014

Bildet av Sæmun Moshagen
Guro stilte opp i et stevne på den nye banen i Søndre Land på lørdag. Hun greide også denne
gangen 1,60, men dessverre ikke 1,63. Det gjorde derimot Telma Eid (16), som etterhvert flyttet
opp til 1,65. Guro var ute av konkurransen, men hoppet likevel på høyden for treningens skyld, og
både Telma og Guro kom over 1,65. Men dette kan selvfølgelig ikke godkjennes, hverken som
pers, klubbrekord, eller kretsrekord for Guro.
Les om dette her: http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKl...
På søndag var Lotta og Kjetil med på en kastfemkamp i Asker. Denne består av slegge, kule,
diskos, spyd og vektkast (slengball for de yngste). Hverken Lotta eller Kjetil satte noen personlige
rekorder, hvis vi ser bort fra at Lotta ikke tidligere har kastet slengball, men kastet jevnt i alle fem
øvelser. Lotta ble nummer to, bak arrangørklubbens Elisabeth Rosvold, mens Kjetil vant
seniorklassen, dessverre nesten uten konkurranse.
Resultatene fra stevnet vil du finne her: http://asker-skiklubb.no/friidrett/1/friidrett-hje...

En jevnt bra kastfemkamp av Lotta.

Siste øvelse, vektkast, er en kraftanstrengelse. Vekta er 15,88 kg.

Valg

Liker
0 Kommentar

Elverum vant begge klasser i KM for
Videregående skoler
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 24. Sep 2014

Elverum vant klart både jente- og gutteklassa i KM for videregående skoler.
Her er de individuelle resultatene

Valg

Liker
0 Kommentar

Brandbukarusellen 5 - 25.
september, start kl. 18:00
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 24. Sep 2014
Start kl. 18:00

Valg

Liker
0 Kommentar

Mange gode resultater under
klubbmesterskapet i friidrett
lørdag.
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 22. Sep 2014
Johannes Bjertnær slettet Håkon Brændens klubbrekord (4,14.9) på 1500m gutter 16. Rekorden
er nå 4.14.6. Guro Kvamme slettet Kistine Bækken Gulbrandsens 600m rekord (1.51.77) i jenter
12. Tida ble 1.51.3 og Guro Bakken Andresen satt klubbrekord i lengde jenter 14 med 5.00m.
Den gamle rekorden hadde Trine Knutsen (4.88). Guro tangerte sin egen rekord i høyde med
1.60. Minner om at kretsrekorden her er 1.62. Innehas av Kari Lien.
Her er hva Hadeland skriver: http://www.hadeland.net/lokal_sport/article7595836...
her er bilder fra klubbmesterskapet/Avancia cup
5: http://www.hadeland.net/lokal_sport/article7595271...

Guro Kvamme med klubbrekord på 600m i sin andre 600m.

Guro Bakken Andresen tangerte persen i høyde 1,60 og satt ny pers i lengde med 5,00m.

Mange venter spent på premieutdelingen.

Valg

Liker
0 Kommentar

To gull og en bronse til Guro, bronse
til Gudbrand i årets Peab-leker
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 18. Sep 2014
En solid fangst for Brandbus to deltakere i årets Peab-leker. På lørdag var bare Guro med. På 60
m hekk gikk hun greit til finalen med 10,02, som er rett bak persen, men finalen ble ødelagt av et
dårlig tidsskjema. Hun måtte løpe finale mellom to lengdehopp. Hun ble nr. 5 med 10.28. I lengde
derimot, gikk det veldig bra. Hennes hardeste konkurrent tangerte Guros bestehopp i 5. omgang

(4,84), men Guro svarte da med å hoppe 4,89, og tok gull med det.
På søndag begynte Gudbrand med å løpe 60 m på 8,30, som ga han finaleplass. I finalen
forbedret han seg til 8,15, og en flott 7. plass. I tresteg hoppet han meget godt og stabilt, med et
lengstehopp på 11,66, noe som ga en flott bronsemedalje, bare to cm fra sølvplassen.
Guro begynte søndagen med tresteg, og hoppet sitt lengste hopp i første omgang, 9,90. Dette
holdt til bronse. Hun var litt redd for å skade seg før høyde, og hoppet bare 4 hopp, og kanskje
uten å ta ut sitt aller beste.
I høyde så det lett ut på de innledende høydene, men på 1,51 skremte hun både mor og trenere
med to riv, før hun passerte med god margin i tredje forsøk. Så gikk hun over 1,54 og 1,57 i
første forsøk, og gullet var da klart. Som eneste hopper igjen flyttet Guro opp til 1,60, som hun
passerte med glans i andre forsøk. Trener i høydeprosjektet, Adrian Proteasa, rådet Guro til å
prøve 1,65 og alle de tre forsøkene var langt fra mislykkede, men hun greide det ikke denne
gang. 1,60 er tangering av Borghilds senior-klubbrekord og kun to cm bak Kari Liens (Tingelstad)
kretsrekord.
Her finner du alle resultater: http://webres.andro.no/peab/2014/jessheim/

Guro, Julie Lillemoen, sølv (1,54), og Ragnhild Spange Brekke, bronse (1,46).

Her går Guro over 1,60 i andre forsøk med god margin!

Gudbrand med en god start. Legg merke til den fine armbruken.

Inn for landing i ett av sine 5 hopp over 11 meter.

Gudbrand (11,66) til høyre, sammen med vinneren Luca Thomsen (12,15) og
sølvmedaljevinneren Caleb Muamba Kongolo (11,68)

Guro var litt forsiktig i tresteg, for ikke å ødelegge beina før høyde. Men hun vant likevel
bronsemedaljen med 9,90.

Valg

Liker
0 Kommentar
Brandbu IF - Friidrett liker dette.

Åpent klubbmesterskap 20.09.14
(uten elektronisk tidtakning)
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 9. Sep 2014
Link til påmelding finner du her: https://minidrett.nif.no/Event#288163-011
Vi må dessverre informere om at vi på dette stevnet ikke har elektronisk tidtagning, da alle i
BIF, som har fått opplæring på Finish Lynx, er opptatte på andre områder!

Valg

Liker
0 Kommentar

UM friidrett i Haugesund 5-7.
september
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 6. Sep 2014
Ikke uventet vant Erik tresteg i gutter 17, med ny mesterskapsrekord, 14,45. Han vant med over
en meter på nr. to. Det eneste "uvanlige" denne gangen var at han oppnådde resultatet i nest
siste omgang.

Her er resultatlista: http://webres.andro.no/um/2014/res.asp?res=r-g-17-...
I lengde skjedde det noe enda mer uvanlig. Erik ble slått av Thomas Mardal, som vant med 6,71
foran Erik med 6,57.
Her er resultatlista: http://webres.andro.no/um/2014/res.asp?res=r-g-17-...
Borghild fikk det ikke til på 100 m hekk, og ble nr. 6. I høyde var det nesten. Hun hoppet 1,58 og
ble med det nr. fire. Nr. tre hadde samme resultat, men med færre riv. Malin Engan Wiseth vant
med 1,67.
Her er resultatlista: http://webres.andro.no/um/2014/res.asp?res=r-j-17-...

Valg

Liker
0 Kommentar

Resultater Avancia cup 4
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 3. Sep 2014
Resultatene finner du her: http://andro.no/cms/index.php/resultater

Valg

Liker
0 Kommentar

Sparebanksprinten 30. august
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 26. Aug 2014

Sparebanksprinten - Brandbu torg 30. august kl. 12:00.
Påmelding fram til 11:30
Klasse under 15 år: 450m
15 år og eldre: 800m
Startkontingent kr. 50,Husk også Brandbumesterskapet i hesteskokasting på Brandbu torg samme dag!

Valg

Liker
0 Kommentar

4. og 7. plass til Kjetil og Erik i NM
på Jessheim
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 26. Aug 2014
Kjetil visste at han kunne bli nr. 2-4, og dessverre endte han nettop opp med 4. plassen. Han sleit
med en teknisk feil som han ikke greide å rette i løpet av de seks kastene. Heldigvis klatret han
ihvertfall opp på 4. plass i siste omgang, men 59,43 er langt fra det han er god for. Han har tre
stevner i år hvor han har kastet langt nok til sølv (Jørgen Austnes 61,45). Etter å ha vert deltaker i
fem sr. NM har nå Kjetil plassene 7, 6, 5, 3 og 4. Eivind Henriksen vant med 11. meter.
Erik var nok ikke helt frisk, og relativt sliten etter flere konkurransehelger. I lengde hadde han kun
ett gyldig hopp og dette var"bare" 6,20, noe som ga 11. plass. I tresteg gikk det ikke mye bedre.
Han hoppet 13,79 i første omgang, og fobedret seg ikke. Vanligvis hopper han lengst i siste.
Dette ga en 7. plass, noe som ihvertfall ga han finaleplass. Resultatet er over en meter bak
persen fra Jr. NM. Nå er det opplading til UM om to uker som gjelder. Vetle Utsi Onstad vant
begge øvelser.

Valg

Liker
0 Kommentar

Resultater Avancia - cup 3
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 22. Aug 2014
Resultatene vil komme her:
http://andro.no/cms/index.php/resultater

Valg

Liker
0 Kommentar

Erik med flott 3. plass i nordisk
junior-landskamp/mesterskap i
tresteg
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 18. Aug 2014
Som "alltid" avsluttet Erik med lengst i siste omgang. Han hoppet 14,87, bare 5 cm bak persen, i
siste omgang. Dette brakte ham opp på en tredjeplass bak Simo Lipsanen fra Finland med 15,64
og Isak Persson fra Sverige med 14,03. Begge disse er eldre enn Erik. Brandbu IF gratulerer!

Valg

Liker
0 Kommentar

Kjetil ikke ikke helt fornøyd med
resultatet i Nordisk Baltisk U23mesterskap i Danmark 26. juli.
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 15. Aug 2014
Kjetil fikk plassen han regnet med, 5. plass, med et resultat på 59 meter.

Valg

Liker
0 Kommentar

Special Olympics 2014
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 11. Aug 2014
Special Olympics arrangeres på Brandbu Stadion lørdag 16. august kl. 10:00 og søndag 17.
august kl. 11:00.
Special Olympics Norge arrangerer, i samarbeid med Civitan Norge og Brandbu Idretsforening.
Utøvere har mulighet å delta i løp, kast og hopp.
Arrangementet følger Special Olympics regelverket, med forsøk og finaler i alle øvelser. Klasser
deles inn etter alder og oppnådde resultater i forsøkene.
Vi håper mange vil finne veien til Brandbu. Deltakelse er åpent for alle over 12 år, og vi håper
også på publikum som kommer og heier på utøverne våre.

Valg

Liker
0 Kommentar

Gull og sølv til Erik, sølv til Kjetil i Jr
NM i friidrett i Fredrikstad
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 11. Aug 2014
Erik tok en gledelig andreplass i lengde. Han lå på 4. plass inntil siste omgang og hadde allerede
satt ny pers med 6,71, men bestemt seg for at en fjerdeplass ville han ikke ha. I siste omgang,
med 2,1 i motvind, tro han til med perfekt planke og landet på 6,93.
På søndag slet han med å få det helt til i tresteg. Han innledet med 14,41 og hadde så videre
fire mislykkede hopp. Da han som siste hopper allerede hadde vunnet tro han igjen til med et
kjempehopp. Denne gangen landet han på 14,92, bare 5 cm fra mesterskapsrekorden.
Begge resultatene er selvfølgelig krets- og klubbrekorder.
Kjetil hadde en skikkelig duell med Jørgen Austnes. To ganger ledet Kjetil, men han endte opp
med 62,45, en halv meter bak Jørgen. Han hadde flere kast over 60 meter, så han var relativt
fornøyd med kastinga, men ikke plasseringa. Han ble også nr. 4 i diskos og nr. 5 i kule.
Borghild hoppet lett over 1,55, men dessverre ikke høyere denne gangen. Dette ga en 8. plass.
Hun kom for nærme lista på 1,60 hoppene.

Erik med perfekt planke. Dommeren måtte ned å kikke for å se om det var overtramp, noe det
heldigvis ikke var.

Inn for landing og sølvmedalje med 6,93

Erik, Amund Sjursen (7,45) og Marius Bull Hjeltnes

Kjetil måtte se seg slått med en halv meter av Jørgen Austnes. Men dette var Kjetils nest lengste
kast (62,45) noensinne. Revansjen kommer i Sr NM om to uker!

Kjetil, Jørgen Austnes (62,95) og Martin Roe

Igjen satte Erik ny pers i siste omgang, denne gangen med 14,92 i tresteg.

Bare nesten for Borghild i høyde. Hun endte på 8. plass med 1,55. Men potensiale til medalje i
UM har hun!

Erik, Borghild og Kjetil var tilfredse med innsatsen under årets Jr NM i Fredrikstad

Valg

Liker
0 Kommentar

Resultater fra Nasjonalt stevne 2.
august 2014
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 4. Aug 2014
Resultater fra Nasjonalt stevne 2. august 2014 finner du: her
Her finner du resultater for alle år: http://andro.no/cms/index.php/resultater

Valg

Liker
0 Kommentar

Veidekkelekene på LIllehammer
12.-22. jUNI 2014
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 8. Jul 2014

Det ble 2.plasser både på Borghild og Guro i høydehopp. Begge hoppet 1.55, og det er vel bare
et tidsspørsmål før vi ser 1.60 høyder. Borghild har jo dette fra før også. Vi nevner eller at Guro
hoppet 4.82 i lende (4. plass) Hun fikk 5. på hekken med 10.28 og 6. i kule med 8.48. Borghild
løp også hekk og ble nr. 6 med 15.94. Av gutta deltok Gudbrand, og han ble nr. 2 i sitt hest på
60m med 8.37, men det holdt ikke til finale. Helge løp 60m på 10.14 og ble nr. 4 i sitt heat.
Alle resultater finner due på denne linken.

Valg

Liker
0 Kommentar
Brandbu IF - Friidrett liker dette.

65.000- til friidrettsgruppa fra
Sparebankstiftelsen
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 7. Jul 2014

Brandbu if, friidrettsgruppa, mottok i dag 65 tusen kroner til innkjøp av et backup
tidtagningssystem, som er nødvendig på større stevner.

Valg

Liker
0 Kommentar

Erik med kjempeseier i
Världsungdomsspelen i Göteborg
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 3. Jul 2014
Erik satte ny klubb og kretsrekord med 14,73. Han var nøyaktig en meter foran nr. 2. Dette
resultatet hadde også gitt ham andreplass i gutter 19!
Her er hva de skriver på friidrett.no: http://www.friidrett.no/nyheter/Sider/Unge-teknike...

Valg

Liker
0 Kommentar

To pallplasser første dag av
Tyrvinglekene
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 23. Jun 2014
Gur perset i lengde og fikk 3. plass med 4,92. Hun er nå nr. 2 gjennom alle tider i Brandbu og kun
9 cm fra seniorklubbrekorden til Tale Brenna. Hun ble også nr. 6 i kule med 9,15. På lørdag er det
høyde. Vi gleder oss.
På idrettshøyskolen (også Tyrvinglekene) ble Kjetil nr. 2 med ny pers 63,37. Dette bringer han inn
på 20 plass i slegge i Norge gjennom alle tider, og resultatet er bare 13cm fra U23 EM-kravet
neste år. Det er nå 2 meter igjen til klubbrekorden til Tore Johnsen.
Her er resultatene: webres.andro.no/tyrvinglekene/2014

Valg

Liker
0 Kommentar
Brandbu IF - Friidrett liker dette.

En pallplass så langt andre dag av
Tyrvinglekene
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 23. Jun 2014
Lotta tok en flott 2. plass i kule, også denne gang med ny klubbrekord 10,11.
Sigrid Hvesser Farsund /10) løp inn tl 2. plass i sitt heat på 60 m. med tiden 10,50. I lengde
hoppet hun 3.06.
Borghild ble nr. 4 på 100m hekk med 16,39.
her er resultatene: webres.andro.no/tyrvinglekene/2014

Valg

Liker
0 Kommentar

Tyrvinglekene 2014 – To gull, fire
sølv og en bronse.
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 23. Jun 2014
Ikke uventet stod Erik Lund (17) for de beste plasseringene i årets Tyrvingleker. Han var helt
suveren i tresteg med 14,61 i godkjente vindforhold, sjøl om dette langt fra var noe perfekt hopp.
Dette var over en meter foran nr. 2, og også 98 cm foran nestemann, hvis en ser juniorklassen
(15-19) under ett. Dette er selvfølgelig også kretsrekord, og senior klubbrekord. I lengde vant han
også, selv om dette ikke var like klart. Han fikk, for ham, middelmådige 6,43 i for mye medvind,
bare 6 cm foran nr. to. Begge resultatene er best på årsstatistikken, og trestegresultatet er nr. fire
gjennom alle tider. Aldersrekorden (15,08) er helt klart innenfor det Erik har kapasitet til. Han
deltok også på 100m, men med et dårlig løp på 11,99 holdt det ikke til finale.
Guro Bakken Andresen (14) var den ivrigste fra Brandbu. Hun fikk andreplass i høyde med 1,55,
tredjeplass i lengde med 4,92, fjerdeplass i tresteg med 10,18, 6. plass i kule med 9,15 og 7.
plass på 60m hekk med 10,20. Hun var mest fornøyd med lengde, der hun perset med 21 cm, og
satte ny klubbrekord. Hun er nå bare 9 cm bak Tale Brennas seniorklubbrekord fra 1999. I høyde,
der hun fikk sin beste plassering med andreplass, hoppet hun 1,55 for 5. gang. Dette gir
andreplass på årsstatistikken. Høyere høyder kommer helt sikkert. Tresteg var en øvelse hun

ikke hadde trent på på forhånd, og dette kunne sees på teknikken, men utover i konkurransen ble
den stadig bedre og hun endte på 10,18, som tross alt er ny klubbrekord i 14-årsklassen. Hun var
misfornøyd med hekkeløpet som var 9 hundredeler bak persen, men det var kraftig motvind, så
denne tiden vil hun kunne forbedre. I kule (3 kg), ble det 6. plass med 9,15. Hadde hun kastet
opp mot persen (9,64) hadde andreplassen (9,57) vært hennes.
Lotta Flatum Fallingen (12) forbedret sin egen klubbrekord i kule (2 kg) til 10,11, noe hun har god
grunn til å være fornøyd med. Dette gir tredjeplass på årsstatistikken.
Borghild Hvesser Farsund (17) tok andreplass i høyde med 1,55. Hun hadde i hvert fall ett godt
forsøk på 1,60, men greide det ikke denne gangen. Resultatet bringer henne inn på tredjeplass
på årsstatistikken, så medalje må være et mål på UM i Haugesund i september. Hun perset med
16,39 på 100m hekk og dette ga fjerdeplass.
Kjetil Røste Ringen (senior) tok en andreplass i slegge. Han forbedret persen med nye halvannen
meter og endte opp med 63,37. Dette bringer ham inn på en andreplass på årsstatistikken og en
20. plass gjennom alle tider.
Sigrid Hvesser Farsund løp inn til tredjeplass i sitt heat på 60 m, med 10,50. Hun hoppet 3,06 i
lengde.

Valg

Liker
0 Kommentar

God løping i årets Landstafett
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 30. Mai 2014

Både jentelaget og guttelaget hang med teten nesten helt inn i årets stafett. I mål var jentelaget
11 sek bak Fagernes som vant. Guttelaget var kun 9 sek bak S. Land som vant her. Hadde vi fått
med flere av vårere aller beste, kunne vi kanskje tatt dobbelt.
Resultater Landstafetten 2014
Jenter
1. Fagernes IL 6.59,2
2. Raufoss IL 6.59,6
3. Søndre Land IL 7.07,0
4. Brandbu IF 7.10,5
5. Nordre Land IL 7.56,1
Gutter
1. Søndre Land IL Blå 6.24,2 (ny løyperekord)
2. Nordre Land IL 6.28,5
3. Raufoss IL 6.31,0
4. Brandbu IF 6.33,5

5. Fagernes IL 6.43,1

Valg

Liker
0 Kommentar

Kjempesterkt av Brandbu-jentene i
Romerikslekene
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 26. Mai 2014

Seks pallplasser av seks mulige for Guro Bakken Andresen og Borghild Hvesser Farsund i
Romerikslekene.
Guro (14) var mest fornøyd med persen og førsteplassen i lengde med 4,71, men også fornøyd
med førsteplass og tangering av pers i høyde med 1,55. Hun perset også på 60m hekk med
10,11, der hun ble nr. to, og i kule med 9,64, som ga tredjeplass.

Borghil Hvesser Farsund (17) var kanskje ikke like fornøyd, selv om hun vant høyde med 1,50, og
ble nr. tre på 100m hekk med 16,91.
I Norwegian Grand Prix på Bislett 22. mai (Samme stevne som i 2013 gikk på Brandbu) ble Erik
Lund (17) nr. 7 i lengde med 6,13. Han er fortsatt ikke helt tilbake etter kragebeinsbruddet han
pådro seg under UM innendørs i mars.

Valg

Liker
0 Kommentar

Avanciacup 1 ble avviklet onsdag.
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 26. Mai 2014

Gutter 14 år og yngre klare til start på 600m.

Gracia Kongolo S. Land, Borghild Hvesser Farsund Brandbu og Telma Eid S. Land i rivede
opppgjør på 100mDet ble oppnådd mange gode resultater under årets første Avancia-cup, men
beklageligvis var vinden rett i overkant av 2 m/sek i medvind slik at resultatene ikke kan gjelde
som rekorder. Resultater følger http://res.andro.no/resultater.asp

Valg

Liker
0 Kommentar

Idrettsskolen avsluttet med
friidrett
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 26. Mai 2014

Idrettsskolen avsluttet med friidrett på Brandbu Stadion. Idrettsskolen har hatt ca 40 deltakere i
år. Vi får noen kollisjoner med fotballen høst og vår, men deltakelsen har vært jevnt god i år.
Idrettsskolen har vært godt organisert under ledelse av Hilde Ensrud Larsen. Utøverne har for
uten friidrett fått prøve seg i orientering, dans, kampsport, skøyter, ski og ballspill.
Den siste dagen ble avsluttet med premiering og pølser, kaker og brus.

Valg

Liker
0 Kommentar

Brandbukarusellen 3
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 3. Mai 2014

Resultatlister finner du her:

Valg

Liker
0 Kommentar

TESTLØP FOR
HOLMENKOLLSTAFETTEN
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 3. Mai 2014

Torsdag10.aprilkl. 19.00

Dæhlenmoen

Brandbukarusellen 1/Testløp

Torsdag 24.aprilkl. 19.00

Dæhlenmoen

Brandbukarusellen 2/Testløp

Torsdag 1.maikl. 19.00

Dæhlenmoen

Tirsdag 5.mai

Klubbmesterskap ter + Karusell 3/testl
(Laget til HK settes opp)

Er det noen som bor utenbygds, og ikke kan møte noen av dagene, kontakt Odd Hovi

Valg

Liker
0 Kommentar

Les alt om Viggaløpet her
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 30. Apr 2014

Her har vi samlet alle saker, bilder og videoer fra folkefesten.

Kilde: Hadeland

Valg

Liker
0 Kommentar

Noen prestasjoner er enda litt
større!

Postet av Brandbu IF - Friidrett den 30. Apr 2014

Flott leder i tirsdagens Avisen Hadeland. Trykk på bilde for å komme til saken.

Valg

Liker
0 Kommentar

Viggaløpet samlet n1450 deltakere
i fin-fint vårvær
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 27. Apr 2014

Michael,som nå løper for BUL, vant løpet. Flere Brandbu-.løpere vant også sine klasser.
Johannes Bjertnes van juniorklassa, og han ble løpets nest beste løper totalt. Christin
Flatum,Julie Sønsteby Flågen, Olaug Nymoen og Arne Treholt vant sine klasser

Johannes på pallen.
Osman får uttelling for god trening og ble nr. 4 i seniorklassen over 4 min. raskere enn i 2013

Valg

Liker

0 Kommentar

Holmenkollstafetten 2014
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 11. Apr 2014

Vi stiller lag både i dame- og herreklassa.
Løpere som ikke har vært i kontakt med BIF i det siste, ta kontakt med Odd 99387495

Valg

Liker
0 Kommentar

Viggaløpet 2014
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 3. Apr 2014

Valg

Liker
0 Kommentar

To gull, en bronse og et
kragebeinsbrudd til Erik på UM
innendørs.
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 3. Apr 2014

Erik viste egentlig ikke veldig god form under årets UM inne på Rud. Han vant likevel tresteg med
1,22 meter, men hadde problemer med tilløpet helt til siste omgang, da han slo til med 14,25.
(Kun en deltager (22) hoppet lengre. Dette var også ny mesterskapsrekord for gutter 17.På
lørdag løp han 60 meter, og perset i forsøket med 7,38. I semifinalen løp han på 7,43, som ga
siste finaleplass, og det var 8. plassen han fikk i finalen med 7,48. I lengde hoppet han 6,65, som
også ga førsteplass. I siste omgang, etter at gullet var sikret, hadde han et kjempehopp som ble
målt til 6,94, men det var 5-10 cm overtramp.På søndag tok han bronse på 200 meter. Han har

forbedret seg mye på denne distansen i år, og perset med 23,28 i forsøket. Dette var tredje beste
resultat. I finalen løp han egentlig ikke så bra, men kastet seg i mål på 23,42, ett hundredel foran
nr. 4. Dessverre endte han opp med å brakke kragebeinet i fallet.Borghild var Brandbus andre
deltaker. På 60m hekk gikk hun greit til finalen med 9,48 (pers). I finalen ble hun nr. 6 med 9,53.
Hun har lenge slitt i høyde, men begynner nå å nå "gamle høyder". Hun gikk greit over 1,55, men
greide ikke 1,60 denne gangen. 1,60 ville gitt medalje, men hun endte på den kjedelige 4.
plassen.

Valg

Liker
0 Kommentar

Til topps i Bamselekene
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 3. Apr 2014

Friidrettsutøvere fra Brandbu IF hevdet seg meget bra under Bamselekene sist helg. Lotta Flatum
Fallingen vant kule i jenter 12 år med 9,09, Guro Bakken Andresen vant høyde i jenter 14 år med
1,55, mens Borghild Hvesser Farsund vant høyde i jenter 17 år med 1,60 meter.
Kilde: Hadeland

Valg

Liker
0 Kommentar

Alle tiders Bif-statistikk
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 2. Apr 2014

Alle tiders klubbstatistikk pr.01.10.2013 Link til statistikken her.

Valg

Liker
0 Kommentar

Resultater 2013
Postet av Brandbu IF - Friidrett den 2. Apr 2014

Her er resultater for 2013, sortert etter Tyrvingtabellen. Link her.

