
 

  



Friidrettssesongen 2022 
 

Mohagen Bil Cup 2022 - Nær 

140 deltakere fra 24 klubber 
Brandbu IF Friidrett er nå ferdig med 

utendørssesongen 2022. Vi har gjennomført 4 

ordinære onsdagsstevner i Mohagen bil cup 

og to treningsstevner, i tillegg til åpent 

klubbmesterskap lørdag 24. september. 

Klubbmesterskapet ble arrangert i samarbeid 

med Søndre Land IL Friidrett, noe som var 

svært vellykket.  

Mohagen Bil Cup er en serie med 5 stevner 

som er lavterskel-tilbud til alle som vil 

konkurrere i friidrett. Stevnet er åpent for alle. 

Vi har åpen klasse og klasse for de som er 7 år 

og yngre, i tillegg til de vanlige klassene. 

I alt 24 klubber og nær 140 utøvere har deltatt 

i våre Mohagen Bil Cup stevner denne 

sesongen. Så det har vært fin oppslutning om 

stevnene. 

Diskosstevne 10. august med ny banerekord 

På diskosstevne onsdag 10. augsut ble det ny 

banerekord på Brandbu stadion. Norges beste 

diskoskaster, Ola Stunes Isene leverte 

sesongbeste i diskos med 63,25 m og dette var 

en stor forbedring av banerekorden, som Ola 

allerede hadde fra jrNM i 2016. Den var på 

57,82 m.  

 

 

 

 

Lyst til å bli med å legge til rette for 

gode stevner neste sesong? 
Friidrettsgruppa er avhengig av mange gode 

hjelpere for å klare å gjennomføre stevnene 

våre. Det er mange oppgaver som skal gjøres i 

løpet av de tre timene stevnet foregår. Du 

trenger ikke ha dommerkurs eller vært aktiv i 

friidrett tidligere for å bidra. Her er det 

oppgaver for alle, og dessuten kan oppgaver 

læres. Ta kontakt med oss i friidrettsgruppa 

om du kunne tenke deg å bidra til aktivitet og 

mye moro på friidrettsbanen. Friidretten 

trenger deg! 

 

 

 

 



GAST-stevnet 7. mai 2022 
Lørdag 7. mai arrangerte friidrettsgruppa kast-

stevne med både spyd, kule, diskos og slegge 

på programmet. Dette ble et flott stevne med 

mange gode resultater. For oss i Brandbu ble 

det et ekstra flott høydepunkt at Lotta Flatum 

kastet diskosen 56,53 m og satte ny norsk U23 

rekord. Lotta deltok også i kule, der hun endte 

med utendørspers 13.70. 

 

 
 

Skis Ellevine Svensen Skare kastet 53.02 da 

hun vant spyd i J17, noe som gjør at hun er 

inne på en fjerdeplass i 17-årsklassen i Norge 

gjennom alle tider.Tiril Lappegård fra Nittedal 

vant 18-19 års klassen i slegge med et kast 

54,48. Sarah-Christine Mikkelsen fra Snøgg 

kastet 54.15 da hun vant seniorklassen i 

slegge. I gutteklassen ble beste resultat 

oppnådd i klasse 18-19 år, da Håkon 

Hansesæter fra Aremark vant diskos med et 

kast på 48,42 m. 

 

 

 

Det ble et vellykket stevne med mange 

fornøyde deltakere fra flere klubber. Vi takker 

de som stilte opp som funksjonærer denne 

dagen for flott innsats. En stor takk må også 

rettes til sponsorene vår GAST, EIK senteret på 

Jaren og Lygnasæter hotell. 

 

 

 

 

 

Sommerleker i august 
Nasjonalt sommerstevne i friidrett for 

utviklingshemmede ble arrangert på Brandbu 

stadion 20. og 21. august. 

 

Antall deltakere fra hvor mange klubber 

Gulbrandsen & Olimb karusellen 2022 
Torsdag 7. april ble sesongens første løp i regi 

av Brandbu IF Friidrett arrangert. En tidlig vår 

gjorde at vi kom i gang tidlig med karusellen i 

år. En fin gjeng stilte til start torsdagen før 



påske. På bildet nedenfor ser vi løperne gjøre 

seg klar for 1200 m på banen. 

 

Første uka etter påske var det klart for andre 

løp i karusellen. Også dette ble arrangert på 

friidrettsbanen. Det gjelder å få trening til 

Holmenkollstafetten og Landstafetten i mai.  

 

Denne flotte gjengen er klar for å løpe 400 m. 

 

Torsdag 28. april ble det første karuselløpet i 

Dæhlenmoen arrangert. Det er flott å komme 

seg ut i terrenget igjen, når vinterens is og snø 

er smeltet bort. 

 

Klare for 900 m i Dæhlenmoen. Se det nye fine 

start-- og målseilet vårt. 

 

Åpent klubbmesterskap torsdag 19. mai 

Torsdag 19. mai gikk årets klubbmesterskap av 

stabelen. Det ble en flott kveld, hvor 39 

utøvere stilte til start under fline forhold i 

Dæhlenmoen. Flott innsats av alle, og mange 

gode resultater. Etterpå ble det sosialt 

samvær, utdeling av uttrekspremier og 

premieutdeling på Brandbu stadion.  

Klubbmester i dameklassen ble Mali Jåvoll 

Hagen, mens Markus Westhagen ble 

klubbmester i herreklassen. 

 

Mali og Markus etter løpet. 

 

Raskeste jente og gutt på 450 m, 900 m og 

1350 m. Fv. Mali, Sebastian, Sofie, Aksel, 

Hanna og Markus. 

 

https://gulbrandsen-olimb.no/


 

Utøverne samlet på banen etter løpet. 

Torsdag 25. august og torsdag 8. september 

ble året to siste terrengløp gjennomført i 

Dæhlenmoen.  

 

 

 

Denne sesongen har det til sammen vært 140 

løpere som har stilt til start, fordelt på 6 løp i 

karusellen. 

Vi takker sponsoren vår. 

 

 

Utesesongen 2022 
Utesesongen startet opp med treninger 

mandag 18. april på friidrettsbanen.  

 

Det er alltid deilig å komme seg ut på banen i 

gjen etter en lang vinter inne.  

 

 

 

 

 

Viggaløpet - Flott 30 års markering  
Endelig var det klart for Viggaløpet etter to år 

med avlysninger og virtuelle løp. Det er 

ingenting som er så herlig som å løpe et 

skikkelig løp sammen med andre. Når sola 

skinner er det ekstra hyggelig. Årets Viggaløp 

ble også en markering av 30 års jubileum. Nytt 

i år ble målgang i Brandbu sentrum, og 

Brandbu og Jaren næringsliv bidro til å skape 

god stemning på torget ved målgang. En stor 

http://www.roysumtunet.no/


takk til dere for godt samarbeid om årets 

arrangement! 

 

Det var totalt 525 deltakere som stilte til start 

i år, hvorav 155 i aktiv klasse og resten i 

trimklassen. Dette må vi være fornøyd med 

tanke på at vi nettopp har vært gjennom en 

pandemi hvor folk knapt nok har vært i 

nærheten av hverandre. Det er nok fortsatt en 

del som er litt skeptiske til å omgås så mange 

folk. 

Årets vinner i dameklassen ble Silje Eklund fra 

Skreia IL på tiden 31,12, mens vinner i 

herreklassen ble Pål Onsrud fra Gjøvik 

friidrettsklubb på tiden 28,12.  

 

Flere av våre utøvere gjennomførte flotte løp. 

Mali Jåvoll Hagen ble nr. 2 i dameklassen med 

tiden 33,50, mens Julie Sønsteby Flågen ble nr. 

5 med tiden 36,18. På herresiden ble Ulrik 

Jåvoll Hagen nr. 5 med tiden 28,53 og Bjarte 

Bjernæs ble nr. 7 med tiden 29,48. Bjørnar 

Kvåle ble nr . 25 med tiden 33,44, Nikolai 

Kristiansen nr. 28 med tiden 34,08 og Jonas 

Gulbrandsen nr. 43 med tiden 36,43. 

 

 

Hele familien Jåvoll Hagen deltok i Viggaløpet. 

 

Mali dltok i sitt første UM i terrengløp 
Mali startet friidrettssesongen med UM 

terrengløp i Trondheim 23. april. Hun ble nr 5 i 

en svært tøff J15 klasse. Gratulerer med fint 

gjennomført UM. 

 

 

 

Flotte resultater i KM i terrengløp i 

Moelv 
Søndag 1. mai var det kretsmesterskap i 

terrengløp i Moelv og her stilte to Brandbu 

utøvere til start. Da ble det både gull og sølv! 

William Tømterud (16 år) ble kretsmester i 

klasse M16 og løp 1,6 km på 5,12,1. Han var 

13 sekunder før Skjalg Kongssund fra Moelv, 

som ble nummer 2. 

https://www.intersport.no/


 

 

Ingeborg Dæhlen(14 år) løp inn til sølv i klasse 

K14. Hun løp 0,6 km på tiden 2,56,9. Hun var 7 

sekunder bak vinneren Emilie Flugsrud fra 

Lillehammer. Sprekt gjort å stille til start i KM 

terrengløp, dagen etter vel gjennomført 

Viggaløp! 

Gratulerer til dere begge! 

 

 

Flott innsats og fine resultateter i 

Holmenkollstafetten 2022 
Lørdag 14. mai var det igjen duket for løpsfest 

i Oslo etter to år med avlyst stafett. Brandbu 

stilte med både damelag og herrelag i årets 

stafett.  

 

Herrelaget løp inn til 6. plass i sin klasse på 

tiden 56,21. Damelaget ble nr. 5 i klasse på 

tiden 1,12,50. Flott innsats av alle! 

Herrelaget forbedret tiden med nesten 2 min 

fra forrige stafett i 2019. Både damelaget og 

herrelaget bestod av mange unge utøvere, så 

dette lover godt for framtida. Magnus var med 

å løp en flott første etappe til inspirasjon for 

de yngre løperne.  

Friidrettsgruppa stilte med fellesbuss innover 

til Oslo og det ble sosial og fin tur for både 

utøvere og heiagjeng. 

 

 

Flott innsats av ungt lag i Landstafetten 

2022 
Kristihimmelfartsdag var det tradisjonen tro 

klart for Landstafetten. Brandbu stilte med et 

ungt jentelag (til sammen  ca 90 år -  mot 108 

år som er øvre grense). Flott gjennomført av 

alle!  

 

http://www.hmd.as/
http://www.hmd.as/


Sommertur til Bislett 
Friidrettsgruppa og skigruppa arrangerte felles 

sommertur til Bislet Games i juni. Takk til 

SpareBankstiftelsen Gran som sponset dagen. 

Det ble en flott dag på Bislett Games hvor vu 

jublet frem Magnus Tuv Myhre på 5000 

meter. Magnus løp inn til 12. plass på tiden 

13.33.43. 

 

 

To gull til Lotta i NM innendørs i Ulsteinvik  

i februar 
Lotta vant NM gull i både i kule og lengde uten 

tilløp. I kule var hun favoritt og innfridde. 

Lengden var 14,04 m litt bak pers. I lengde 

uten tilløp hadde Lotta er håp om medalje. 

Hun vant med et hopp på 2,62 m. Gratulerer. 

 

 

 

Magnus klarte EM kravet på 10 000 m, tre 

sekunder bak EM kravet på 5 000 m 
Magnus Tuv Myhre løp et kanonløp på Bislett 

13. april og perset med tiden 28.04.69. 

Magnus ble nr. 2 kun slått av Narve Gilje 

Nordås (28.04.42). Han klarte dermed EM 

kravet på 28.15 med god margin!  

 

Magnus ble med dette resultatet den åttende 

beste i Norge gjennom alle tider på 10 000 m. 

Han satte både ny klubbrekord og ny 

kretsrekord. Magnus ble etter dette løpet tatt 

ut til å representere Norge under European 10 

000m Cup, som arrangeres i franske Pacé 

lørdag 28. mai 2022.  

 

 

Magnus har også gjort det sterkt på 5000 m 

denne sesongen. Lørdag 21. mai vant han 

https://www.facebook.com/SpareBankstiftelsenGran?__cft__%5b0%5d=AZWHslOirQ6kXO4bir6vAkxvfd--fkLTapDNQJ24GS435uJ-jEBGnqbE9FVbjBPMTflPAJCs5PFVv4xfP2m-vhj_NcSL1d4_wnhcbQ606YslspW8woQE4iSIoStX9V0s0axJ7dmN3dw9VDVFuUIEaR8Rg6h6byUoCFzytwF0CbPZutPFputMdVcophohnSMnfSI&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/bislettgames/?__cft__%5b0%5d=AZWHslOirQ6kXO4bir6vAkxvfd--fkLTapDNQJ24GS435uJ-jEBGnqbE9FVbjBPMTflPAJCs5PFVv4xfP2m-vhj_NcSL1d4_wnhcbQ606YslspW8woQE4iSIoStX9V0s0axJ7dmN3dw9VDVFuUIEaR8Rg6h6byUoCFzytwF0CbPZutPFputMdVcophohnSMnfSI&__tn__=kK*F


5000 m under Hoka Spåret i Stockholm. Den 

flotte tiden 13:27.06 er personlig rekord med 

over elleve sekunder. Magnus er nå nummer 

15 i Norge gjennom alle tider på 5000 m og 

han var bare tre sekunder bak EM-kravet. 

Gratulerer med flott sesongstart og lykke til 

med resten av sesongen!  

Magnus med 18. plass i EM - like bak 

pers 
Magnus Tuv Myhre gjennomførte en solid 

debutt under European 10 000m Cup 28. mai 

hvor han løp på tiden 28:10.60, seks sekunder 

bak persen han satte på Bislett i påsken. Det 

holdt til en 18. plass. Meget godt gjennomført. 

Gratulerer.  

 

 

Mesterskap 2022 
Brandbu har 2 utøvere som har representert 

Brandbu IF i mesterskap denne sesongen. Det 

er Magnus Tuv Myhre og Lotta Flatum 

NM i Stjørdal 
Det ble 3 gullmedaljer til våre utøvere i årets 

NM i Stjørdal. Lotta tok gull i både kule og 

diskos, mens Magnus løp inn til gull på 5000m.  

 

 

 

NM gull i kule og ny pers til Lotta 

Lotta var ranket som nr. 2 før 

kulekonkurransen. Allerede i første støt perset 

hun, og ledet konkurransen fra start til mål. 

Beste støt ble målt til 14,88 m, noe som er 

pers med 60 cm. Hun vant kulekonkurransen 

med god margin (1,30 m).  

Gull til Lotta i diskos 

I diskoskonkurransen var Lotta storfavoritt og 

det var høye forventninger til at hun skulle ta 

gullet. Dette ble en meget vanskelig 

konkurranse for Lotta. Med kast utenfor 

sektor og flere overtramp i ringen, lå Lotta på 

5.pl før siste omgang. Med enormt press 

klarte hun tilslutt å levere et kast på over 53 

m, og tok med det gullet. En utrolig 

spennende konkurranse, med lykkelig slutt for 

Lotta. Det lengste kastet ble 53,22 m og det 

holdt til NM gull i diskos. Vi gratulerer Lotta og 

teamet hennes med to gull i årets NM i 

friidrett. 

http://www.roysumtunet.no/


 

Magnus med NM gull på 5000 m. 

Magnus løp inn til seier på 5000 m med tiden 

14:14,32. Magnus var 1,33 s. foran nummer 

to, Skjalgs Zerei Kbrom Mezngi.  

Vi gratulerer Magnus og trenerpappa Tore så 

mye med NM—gullet. 

 

 

 

 

 

 

Lotta med to gull i junior NM i Bærum 
Lotta vant både kule, med 14,43 på fredag, og 

diskos, med 47, 65 i junior NM i Bærum i 

august. 

Lotta er vel ikke kjempefornøyd med 

resultatene i Jr. NM. Hun vant på fredag kule 

med 14,43, som bare var 7 cm. fra 

mesterskapsrekorden, men 45 cm. bak 

årsbeste. Men hun var nesten 2 meter foran 

nr. 2. 

På søndag vant hun, som forventet, diskos selv 

om resultatet ikke var i nærheten av hva hun 

har kastet tidliger i år. Vanskelige forhold, med 

mye medving, gjorde at teknikken ikke stemte. 

Men hun vant likevel med over 7 meter. 

Nordisk-baltisk mesterskap - 

Gull til Lotta rett bak EM- kravet 

i diskos 
I nordisk- baltisk mesterskap for U23 i Malmø, 

klinket Lotta til med 59,11 m. Det er ny norsk 

U23- rekord og like bak EM- kravet på 60,50 

m. 

Resultatet 59,11 m ga en overlegen seier i 

U23-klassen, og hun forbedret den norske 

U23-rekorden som hun satte på Brandbu i 

mai, med 2,5 m. Nå er hun femte beste U23-

utøver i Europa i år. 

http://www.hmd.as/


 

Gull til Magnus i NM i terrengløp i 

Bergen 
Magnus var favoritt foran NM terrengløp lang 

løype (10 km), og han innfridde og tok gullet. 

Det ble et spennende løp hvor Jacob Boutera 

fra Ull/Kisa og Magnus knivet om gullet helt til 

målstreken. 

Magnus og Jacob Boutera var i teten gjennom 

hele løpet, under tunge og våte forhold i 

Bergen. Boutera satte opp tempoet etter 6 km 

og da var det kun Magnus som klarte å henge 

på. Deretter lå de to hakk i hel resten av løpet. 

I sluttspurten var det Magnus som trakk det 

lengste strået. Tiden ble 29,23. 

Vi gratulerer Magnus med flott gjennomført 

NM! 

 

 

Europamesterskapet i München - flott 

7. plass til Magnus 
Magnus gjennomførte en flott 10 000 m under 

Europamesterskapet i München og kom inn på 

en fin 7. plass. Magnus løp et jevnt og fint løp 

og perset med tiden 28:02,18. Gratulerer med 

flott debut i internasjonalt mesterskap. 

Det ble sølv til Zerei Mezngi på tiden 27:46,94, 

også Zerei med ny pers. 

 

 

Europamesterskapet i terrengløp 
Magnus deltok i EM i terrengløp U23 i Torino i 

Italia 11. deseember. På forhånd var han blant 

medaljefavorittene, og målet til Magnus var 

også en plass på pallen. Han lykkes desvverre 

ikke helt, og løp inn til en 10. plass, av totalt 

80 deltakere. 

 

https://www.intersport.no/


Andre arrangementer våre 

utøvere har deltatt på denne 

sesongen 

UM i Trondheim 
Oscar og Maria deltok i dette mesterskapet.  

 

Maria deltok i sitt første UM i 

mangekamp 
Maria Elvestuen deltok i UM i mangekamp på 

Hamar 21. og 22. mai og tok bronsemedalje. 

Gratulerer så mye med debutt. 

Maria oppnådde 3045 poeng, og det ble flott 

pers i kule med resultatet 10,43 m. Hun løp 80 

m hekk på tiden14,47, hoppet 1,45 m i høyde, 

løp 200 m på 30,23, hoppet 4,42 m i lengde, 

kastet spyd 22,29 m og løp 800 m på 3:17,53. 

Mangekamp er en allsidig øvelse som krever 

at en mestrer både hopp, kast og løp. Flott 

innsats Maria! 

 

 

Trond Mohn Games på Fana stadion 
Magnus løp nok et sterkt løp under Trond 

Mohn Games på Fana stadion 8. juni. Magnus 

løp inn til en knallsterk tid (7:48.07) på 3000 

m. Han perset med hele 9 sekunder. 

Tenk at denne flotte løperen vår nå avanserte 

til en 13.plass i Norge gjennom alle tider. Ny 

klubbrekord og ny kretsrekord. Gratulerer! 

Nittedalslekene 
Det var flere deltakere fra Brandbu på 

løpsstevne i Nittedal. Ingeborg Dæhlen (J14) 

løp 800 m på 2.32.17, Anna Tanum Gjefsen 

(J12) løp 200 m på tiden 32.21 og 600 m på 

tiden 1.56.8. I 10 årsklassen stilte Ella 

Ballangrud og Ingrid Tanum Gjefsen på 60 og 

600 meter  

 

 

Jessheim Elite 1500m 
To av våre fremste løpere deltok i 1500 m- 

festivalen på Jessheim 2. juni. Ulrik løp inn til 

klasseseier i G- 14 på tiden 4:22,50 og Magnus 

satte nok en gang pers med tiden 3:42,04. 

Med tøff utenlandsk konkurranse, holdt dette 

til en 9. plass (- nest beste nordmann). Sterk 

løping av begge gutta fra Brandbu IF. 

 

Mali og Maria med gode resultater i 

Tyrvinglekene 
Mali løp 2.000 meter på fredag på 6,56,65 

som er ny pers. Bare ca 10 sekund fra UM-

kravet.  

Maria deltok i tre øvelser, hvorav best med ny 

pers i tresteg med 10.15. Det er hele 65 cm 

over UM-kravet. Hun hadde også et hopp på 

10,36 men dessverre med for mye vind. Maria 

perset også på 80 meter hekk med tiden 



13,92(+ 2.0 vind). I kule ble det 3. plass på 

Maria med 10,33 m. 

Flott innsats av begge jentene! 

 

 

Sommerstevne på Bislett 
Søsknene Lukas, Ulrik og Mali stilte på 

sommerstevne på Bislett. Ulrik var helt 

suveren på 2000 m med tiden 5,56,65, og 

klarte med det UM- kravet (G15) med god 

margin. Lukas (G11) løp på tiden 7,09,57 og 

ble nr. 5 . Mali (J15) ble også nr. 5, på 1500 m 

med tiden 5,06,91  

Maria og Lotta deltok også i hver sin 

kastøvelse. Maria kastet spydet 28,94 m. Fin 

pers med 63 cm. Lotta gjennomførte sin 8. 

diskoskonkurranse på 55 m. 

 

Norgeslekene på Jessheim 
Magnus Tuv Myhre deltok på 3000 m. Han ble 

nr. 3 i et sterkt felt, med tiden 7,56,23. 

Ulrik og Lukas Jåvoll Hagen deltok på 600 m. 

Ulrik ble nr. 2 i G14 med ny PB (1,34,24) og 

Lukas ble nr. 3 i G11 med tiden 1,54,56. 

Søndag deltok Maria Elvestuen i kule og spyd. 

I kule støtte hun 10,78 m som ga en 4.pl i J15 

og i spyd perset hun med 31,46 m og fikk sølv. 

Lotta Flatum leverte årets beste diskosserie, 

med alle kast over 55 meter. Bestekastet på 

58,03 m er hennes nest beste konkurranse i 

år. Kastet var også ny banerekord på Jessheim 

stadion. 

Eggemotesten i august 
Mali Jåvoll Hagen deltok på Eggemotesten (5 

km). Der løp hun et sterkt løp, perset og vant 

klasse 14/15- år med tiden 18,58. 

 

 

Friidrettens venner festival på Moelv 
Tilrettelagtgruppa deltok på friidrettens 

venner festival på Moelv.  

 

Ida Eides minneløp 
Magnus leverte nok et flott løp da han vant 

Ida Eides Minneløp (Norgesløpet) på Jessheim 

lørdag 1. oktober. Løpet er 5 km og Magnus 

løp på 14:10. Han var da fire sekunder foran 



Ull/Kisas Jacob Boutera, mens Even Brøndbo 

Dahl fra Orion ble nummer tre med 14:35. 

 

Brandbu med sterkt lag på 

Hytteplanmila 
Brandbu IF stilte med Magnus og flere gode 

ungdommer på Hytteplanmila lørdag 22. 

oktober. 

Magnus hadde ikke helt dagen og endte på en 

6. plass totalt med tiden 28:44. Han hadde 

slitne bein etter mye trening, men kom i mål 

på en respektal tid.  

I klasse M 11 år vant Lukas Jåvoll Hagen på 

tiden 38:35. Gratulerer så mye til Lukas. 

Videre ble Ulrik Jåvoll Hagen nr. 5 på tiden 

33:28 i klasse M14-15. Mali Jåvoll Hagen ble 

nr. 7 i klasse K14-15 år med tiden 40:38, mens 

Kathrine Fuglehaug-Wetting ble nr 13 med 

tiden 44:24. Flott gjennomført av dere alle! 

 

 

Friidrettens dag på BIF-dagen 21. mai 

2022 
Friidrettsgruppa arrangerte friidrettens dag i 

forbindelse med BIF-dagen 21. mai. Det ble en 

velllykket dag med mellom 50 - 60 deltakere 

som fikk prøve seg på hopp, kast og løp, samt 

truger. Alle som deltok fikk friidrettsmedalje. 

Takk til alle som bidro til en fin dag på 

friidrettsbanen. 

 

Her kastes det liten ball og plystrespyd. 

 

Truger er moro. En ny gren innenfor friidrett. 

 

 

Klart for lengde! 

 

 



 

I gang med 60 m. 

Idrettsmerker 2022 
I 2022 har 12 voksne og 8 barn tatt 

idrettsmerket på Brandbu stadion. Antallet 

voksne holder seg ganske stabilt, men i år har 

flere av barna som går på friidrettstreningene 

også prøvd seg på idrettsmerket. Veldig moro!  

Barnas idrettsmerke kan tas av barn som går i 

5. – 6. og 7. klasse. Det er også mulig å ta 

idrettsmerket for ungdomsskoleelever. Fra 16 

år kan man begynne å ta det vanlige 

idrettsmerket for voksne.  

 

Odd og Ole Martin tar kravet på 5000 m. 

 

Deltagerne må klare kravene til en øvelse fra 

hver av gruppene:  

1. Spenst: lengde med eller uten tilløp, 

alternativt spensthopp eller høyde.  

2. Hurtighet: vanligvis 60 m løp, alternativt 

svømming, skøyter eller sykling.  

3. Styrke: vanligvis kule, eller liten ball, 

slengball, kroppsheving i bom  

4. Utholdenhet: løp, gange, sykling, skigåing, 

svømming, padling, m.m.  

Mer informasjon finner du p nettsiden: 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrett

smerket/ 

I alle øvelsene er kravene tilpasset kjønn og 

alder på utøverne. 

 

Nye muligheter i 2023 

Brandbu IF Friidrett arrangerer 

idrettsmerkeprøver både for barn og 

voksne på friidrettsbanen følgende dager: 

Mandag 5. juni kl. 19.00 

Mandag 12. juni kl. 19.00 

Mandag 19. juni kl. 19.00 

Mandag 14. august kl. 19.00 

Mandag 21. august kl. 19.00 

Mandag 28. august kl. 19.00 

Kom og prøv! Det er bare moro, og det gir 

glede og tilfredstillelse å klare 

merkekravene! 

Utfordre deg selv! Det er koster ingenting! 

Kontaktperson: Inger 

Torunn Østen, mob. 930 

65682 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettsmerket/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettsmerket/


 

Fin sesongavslutning på Lygna 20. 

oktober 
 

Torsdag 20. oktober var det premieutdeling og 

sesongavslutning for friidrettsgruppa på 

Lygna. 

Det ble en hygglig kveld med sosialt samvær, 

pizza, kaker og fine premier og heder og ære. 

Om lag 60 deltok på avslutningen. 

 

 

Per Anders ordnet med visning av bilder fra 

treninger, terrengløp og konkurranser 

gjennom sesongen. Mange fine treninger og 

se tilbake på. 

 

Idrettsmerker 2022 

Inger Torun Østen delte ut idrettsmerker. I år 

var det flere barn som hadde tatt merket. En 

kan ta merket fra en er 10 år. Veldig flott at så 

mange nye har tatt merket i år.  

 

 

I 2022 har 12 voksne og 8 barn tatt 

idrettsmerket på Brandbu stadion. Barnas 

idrettsmerke kan tas av barn som går i 5. – 6. 

og 7. klasse. Det er også mulig å ta 

idrettsmerket for ungdomsskoleelever. Her får 

Ella, Ingrid, Leah, Ingebjørg, Anne og Alice 

bronse og sølv merker. Eirik og Sofie var ikke 

tilstede. Inger Torun fikk blomster som takk 

for innsatsen med å holde orden på 

idrettsmerkedeltakerne. 

 

 

Premier for deltakelse i Mohagen Bil Cup 

og Gulbrandsen & Olimb karusellen 2022 



 

 

Lotta og Magnus delte ut premier for 

Gulbrandsen & Olimb karusellen og Mohagen 

Bil Cup.  

Det er stats å få premier.  

 

 

 

 

Hele gjengen samlet. Flott innsats i årets 

sesong og fine premier til alle som har deltatt 

på Gulbrandsen & Olimb karusellen og 

Mohagen Bil Cup denne sesongen.  

 

11 nye klubbrekorder denne sesongen 

Odd Arne Røste delte ut premier til de som 

hadde satt nye klubbrekorder i år.  

 

Magnus, Mali, Ulrik og Lotta fikk en 

påskjønnelse for nye klubbrekorder. Maria har 

også satt klubbrekord i år. Det ble hele 11 nye 

rekorder i år: Mali Jåvoll Hagen J15 2000m 

(6:47,89), Maria Elvestuen J15 spyd (31,46), 

Lotta Flatum diskos (59,11 m), kule (14,88 m), 

lengde u. tilløp (2,62m), Ulrik 2000m (5:56,28) 

og 1500m (4:15,70) og Magnus Tuv Myhre 

1500 m (3:42,04), 3000 m (7:48,07), 5000 m 

(13:27,06) og 10 000 m (28:02,18) 

 



1000 poeng pokal til Ulrik 

Ulrik fikk 1000 poeng pokal 2022. Han har i 

løpet av sesongen klart å oppnå over 1000 

poeng på Tyrvingtabellen i to øvelser, 1500 m 

og 2000 m. På 2000 m oppnådde Ulrik over 

1100 poeng. Det å få over 1000 poeng på 

Tyrvingtabellen henger høyt. Det er en 

prestasjon på høyt nivå. Gratulerer til Ulrik! 

 

Ulrik og Odd Arne 

 

Odds pokal ble tildelt Oscar og Jacob 

Odd har som tradisjon å dele ut pokal til 

utøvere som har stayerevne og ikke gir seg! 

Kandidatene kjennetegnes ved at de gjennom 

en årrekke har bidratt positivt til miljøet i 

friidrettgruppa. I år fikk Jacob og Oscar 

pokaler. Gratulerer! 

 

Jacob, Odd og Oscar 

 

Påskjønnelse til Norgesmestrene 

Det ble også heder og ære til årets 

norgesmestre. I NM i friidrett stilte Brandbu IF 

til start i tre øvelser og resultatet ble tre gull! 

Det må en si er bra uttelling! Magnus har også 

deltatt i Europamesterskapet for senior og fikk 

en flott 7. plass på 10 000 m, mens Lotta ble 

nordisk mester i diskos. Hun har også satt ny 

norsk U23 rekord i diskos (59,11m). Lotta har 

denne sesongen NM gull i diskos og kule, NM 

gull innendørs i kule og lengde u. tilløp. I 

junior NM har Lotta gull i diskos og kule. 

Magnus har NM gull på 5000 m og NM gull i 

terrengløp, lang løype (10 km). Gratulerer 

utøvere og trenere med flotte resultater i år. 

 

Lotta og Magnus med trenere, Roar 

Børmarken og Tore Myhre 

 

Blomster til de flotte trenerne i 

friidrettsgruppa 

Denne sesongen har Kaja og Susann hatt 

ansvar for treningene i tilrettelagtgruppa. 

Lotta, Per Anders og Egil har vært ansvarlig for 

treningene for aldersgruppa 9—12 år. 

Hovedtrener Odd Arne har hatt hovedansvar 

for de eldste. Trenerne bidrar til at våre 

utøvere utvikler seg og har det moro med 

friidrett. En stor takk for innsatsen denne 

sesongen. 

 

https://www.intersport.no/


 

Odd Arne, Lotta, Per Anders, Egil, Susanne og 

Kaja. 

 

Ny styreleder fikk genser og T-skjorte 

Vår nye styreleder Hans Christian Grønli 

Munthe-Kaas deltok også på 

sesongavslutningen. Han fikk utdelt 

hettegenser og T-skjorte fra friidrettsgruppa. 

Friidrettsgruppa er veldig glad for at vi har fått 

på plass styreleder og ønsker han velkommen 

i foreningen.  

 

 

Egil og Hans Christian 
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