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Runde 5 – Herkules
Herkules arrangerte årets 5. og siste runde i 

Telemarkskarusellen. 

Øvelsesutvalget i denne karusellrunden var 

200 m, 300 m, 400 m, 600 m, 1500 m, høyde og 

slegge. 

 

 

 

 

 

Noen fakta  

Totalt antall påmeldte deltakere 52 

Totalt antall starter 82 

Antall deltakere under 10 år 2 

Antall deltakere 10 – år 7 

Antall deltakere 11-16 år 42 

Antall deltakere junior og eldre 1 

Antall klubber 8 

Antall klubber utenfor Telemark 1 

 

Det var lagt inn øvelser også for rekrutter (under 10 år) samt for juniorer og seniorer. Det var 1 utøver 

eldre enn 16 år.  

Det er kun utøvere som er i alderen 11-16 år og som deltar i øvelsene som er satt opp i karusellen som 

kan sanke individuelle- og klubbpoeng.  
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Hva er 

friidrettskarusellen? 
 
Dette er en serie gratis friidrettsstevner arrangert av klubber i Telemark, 

med Friidrettskretsen (TFIK) som regissør. Stevnene er et 

rekrutteringstiltak som legger vekt på allsidighet, og som skal bidra til 

positive opplevelser med friidrett.  

Deltakelse: Stevnene er åpne for medlemmer i klubber i TFIK i klassene 10 

til 16 år. I tillegg er det mulig for arrangørklubbene å legge inn 

tilleggsøvelser for klassen 17-19 år, samt i noen tilfeller også junior og 

senior. Disse klassene inngår ikke i karusellen. 

For 11 – 16 åringene er det en individuell konkurranse hvor man sanker 

poeng basert på Tyrving-tabellen. I tillegg er det en klubbkamp. 10-

åringene får være med i karusellen for å få konkurranse-trening. 10-

åringene sanker ikke klubbpoeng og deltar heller ikke i den individuelle 

konkurransen. 

 

 

I 2019 er det kun 5 stevner i karusellen, hvor de 3 første går på Notodden 

og Rjukan.  

12, 13 og 14 åringer (født 2005/2006/2007) som deltar i 

Telemarkskarusellen har mulighet til å være med på en helgs 

treningsleir i Danmark (senhøstes 2019). For å være med på 

Danmarks-tur må de aktuelle delta på minst 4 stevner, 

hvorav 2 av disse da må være utenfor Grenland. 

  
  

Karuselltur til Løkken i Danmark 

25.-27. oktober 

For 12,13 og 14 åringer som har 

deltatt på minst 4 stevner. 
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Utøvere til Danmark. 
Dette er utøverne som har mulighet til å bli med til Danmark: 
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Regelverk/poengberegning 

Individuell Jenter/ Gutter  

• Deltakere i klasse 11 -16 år 

• Hvert resultat beregnes med tyrvingpoeng 

• Øvelser deles inn i type øvelse – enten løp, kast eller hopp 

• For hver deltaker regnes en total tyrvingpoengsum etter følgende kriterier 

o Inntil tre beste løp 

o Inntil tre beste kast 

o Inntil tre beste hopp 

o Inntil tre beste valgfrie øvelser (dvs av de øvelser som ikke er brukt i løp, hopp eller 

kast)  

Det betyr i praksis (teoretisk eksempel for å illustrere tolkning) at dersom en deltaker kun er 

med på 12 stk 60m, så vil deltaker få beregnet poeng for de 6 beste løpa. De tre beste 60m vil 

beregnes som løp, mens de tre neste vil beregnes som valgfri øvelse. 

• Det settes opp et øvelsesutvalg for hver runde i karusellen. Det er ingen krav til hvilke øvelser, 

eller antall ulike øvelser man er med på, men det er en fordel, både i den individuelle 

konkurransen og i klubbkampen å være med på flest mulig øvelser. I klubbkampen gir alle 

tellende resultater poeng. 

 

Klubbkonkurransen 

• Deltakere i klassen 11 -16 år 

• I hver klasseøvelse får hvert gyldige resultat poeng etter følgende regel:  

o 1. plass – 6 poeng 

o 2. plass – 5 poeng 

o 3. plass – 4 poeng 

o  

o 4. plass – 3 poeng 

o 5. plass – 2 poeng 

o 6. plass og utover – 1. poeng 

o DNF, DSQ, DNS eller 0 i resultat gir ikke plassering, og dermed ingen poeng 

o Poengene summeres opp pr klubb 

o Ved likt resultat gjelder regelen hvor det i det fleste øvelser kåres en vinner ved å 

bruke målfoto, neste beste resultat (høyde for eksempel) osv. 

▪ Dersom det ikke kan skilles, blir det delt poeng og plassering 
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Arrangementsstatistikk 
Den påfølgende statistikken og informasjonen er basert på de utøverne som inngår i karusellen. Det 

vil si 10-16 åringer fra klubber i Telemark Friidrettskrets.  

 

Fordeling mellom klubbene 

De 48 utøverne dette utgjør fordeler seg mellom Rjukan (14), hjemmeklubben Herkules (12), Snøgg 

(10), Urædd (5), Eidanger (3), Brevik (2) og Kragerø (1). 
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Antall utøvere 
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Aldersfordeling 
Jenter 13 og 14 er den største deltakergruppa denne runden med 7 deltakere hver. Det var flest 13-
åringer med i denne runden, 12 stykker. 
 

   

 

Fordeling antall resultater 

I denne runden av karusellen var det dødt løp mellom Høyde og Slegge i kampen om å bli den mest 

populære enkelt-øvelsen. 
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Klubbkampen 
Klubbkampen i Telemarkskarusellen er en glimrende måte man kan motivere utøverne til å være 

allsidige og delta på mange øvelser. Bare ved å delta og å få et resultat vil man garantert sikre 1 viktig 

poeng til klubben sin i klubbkampen. Man blir ytterligere belønnet om man skaffer seg en god 

plassering. Man får 6 poeng for en 1. plass, 5 poeng for en 2. plass, 4 poeng for en 3. plass, 3 poeng for 

en 4. plass, 2 poeng for en 5. plass og alle andre plasseringer gir 1 poeng. 

PS! 

Det er avvik i poengene i klubbkampen her i forhold til det som ble vist på avslutningen på klubbhuset 

etter stevnet. Dettes skyldes at poeng for J-11 i 200 m hadde falt ut fra oversikten. (Heatet ble løpt uten 

fungerende tidtaking, men jentene fikk plassering og dermed klubbpoeng) 

  

I forrige runde ble det totalt delt ut 386 klubb-kamp poeng. Denne runden ble det delt ut 364 poeng i 

klubb-kampen. Det betyr at i snitt sanket hver av de 48 utøverne i 7,58 poeng til klubbkampen (forrige 

runde 5,43). Totalt i årets karusrell ble det delt ut 2232 poeng i klubbkampen. De 122 utøverne som 

har deltatt i de fem rundene i årets karusell har i gjennomsnitt sanket 18,29 poeng hver til sin klubb.  

Etter de fire første rundene av 

karusellen var det Rjukan og 

Snøgg som ledet klart i 

klubbkampen.  

Rjukan fryktet at Snøgg skulle 

mobilisere voldsomt i denne 

siste runden i karusellen. Og 

Snøgg hadde tydeligvis 

mobilisert og tok 3 poeng mer 

enn Rjukan i denne runden. Men 

med en betryggende ledelse fra 

forrige runde kunne Rjukan dra 

hjem seieren. 

3. plass gikk ikke uventet til Urædd 

med totalt 266 poeng. Videre 

følger Herkules (247p), Eidanger 

(179p), Kragerø (83p), Seljord 

(46p), Brevik (29p) og Skarpheding 

(3).  
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Rjukan, som kjente Snøgg puste i nakken, kunne med 

tilfredshet hente hjem klubb-pokalen også i år. 

 

 

 

 

Her følger noen grafiske fremstillinger av utviklingen i klubbkampen: 
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Allsidighet 

Denne runden 

Når vi ser på antall resultater pr. utøver i klubbene får vi et tydelig bilde på hvor allsidige utøverne er. 

Totalt sett så deltok utøverne på 1,6 øvelser hver i denne 5. runde av karusellen – mot 1,5 i 

forrige runde. Snøgg var også denne runden den mest allsidige klubben med 2,4 øvelser per 

utøver foran Kragerø med 2,0. Rjukan hadde 1,9 øvelse pr. utøver mens de andre lå mellom 0,8 – 1,8 

øvelse hver i snitt. 
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Allsidighet i Telemarkskarusellen 2019: 

Om vi ser på de samme dataene for de 5 rundene sammenlagt ser vi dette bildet: 
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Individuell konkurranse 
Utøverne konkurrerer også seg imellom. Basert på Tyrvingtabellen  

(https://www.friidrett.no/aktivitet/poengtabeller/tyrvingtabellen/) samler hver enkelt utøver 

individuelle tyrvingpoeng. Man får med seg poengene fra sine inntil 3 beste løp, hopp og kast. Samt i 

tillegg inntil 3 valgfrie øvelser (som ikke allerede er brukt). Totalt kan man altså samle poeng fra inntil 

12 resultater. Generelt anses det som meget gode resultater om man får 1000 tyrvingpoeng for en 

øvelse. Det betyr at de aller beste vil kunne oppnå opp mot 12.000 poeng om man er svært god i flere 

øvelser. De siste årene har vinnerne av karusellen hatt mellom 10 og 12 tusen poeng. 

Når vi er ferdige med de 5 rundene i årets karusell så ser stillingen slik ut: (Komplette lister ligger 

vedlagt denne rapporten) 

Gutter 

Vi kan gratulere Markus med en flott sesong og med seieren i årets karusell.

 

Odin beholdt sin 2. plass fra forrige runde, og Torolf som hadde «to ledige øvelser» etter forrige runde 

klatret opp fra 5. plass og inn på en flott bronseplassering i karusellen.  

https://www.friidrett.no/aktivitet/poengtabeller/tyrvingtabellen/
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Jenter 
Vi gratulerer Cassandra med 1. plassen i karusellen 2020. Elise Viktoria beholdt sin 2. plass fra forrige 

runde og inn på 3. plass kom Thea Emilie. 
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Samlet 

Ved hjelp av Tyrvingtabellen kan utøverne måle seg mot hverandre uavhengig av alder og kjønn. 

Samlet poengsammendrag viser at det er svært mellom gutter og jenter i toppen. 

Nå som karusellen er fullført kan vi konstatere at kjønnsfordelingen holder seg stabil. Som etter 

forrige runde er 30% av de beste 20 utøverne gutter. Og som etter runde 4 er det en trøst for guttene 

at de innehar topp 2.  
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Annen statistikk 
Rundens topp Tyrvingpoeng 

Et resultat som gir rundt 1000 tyrvingpoeng regnes som et resultat hvor man vil hevde seg godt på 

nasjonalt nivå. Denne runden er det 2 resultater fra 1000 poeng og oppover! 

Gratulerer for veldig gode resultater til Markus og Julie! 
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Gjennomsnitt poeng per øvelsestyper / kjønn 

Vi ser her hva deltakerne i karusellen i gjennomsnitt har fått av tyrvingpoeng i de ulike øvelsestypene 

i denne runden mot de tidligere.  

 

 Tallene i venstre kolonner angir karusell-runde 
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Beste hopper, kaster og løper 

Hver utøver kan i karusellen få med seg sine inntil 3 beste resultater innenfor de tre øvelsesområdene 

hopp, kast og løp. Om vi summerer tyrvingpoengene fra disse resultatene kan vi utrope de beste 

løperne, hopperne og kasterne i karusellen.  

Vi gratulerer Markus som også etter 5 runder kunne beholde ledelsen for beste Hopper og Løper. Og 

vi gratulerer Thea Emilie som leder som beste kaster. 

Hopper Kaster Løper 

 
  

   

 
PS! 
Det var en feil i oversikten over Hopper, Kaster og Løper som ble presentert på klubbhuset etter 
stevnet. 
Vinnerne som ble presentert var korrekte, men et par resultater fra stevne 5 hadde falt ut av 
summeringene. 
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Klubbenes gjennomsnittlige tyrvingpoeng 

 

Oversikten nedenfor viser gjennomsnittlig tyrvingpoeng for de tellende resultatene i konkurransen 

(gjennomsnittet av alle utøvernes resultater – uavhengig av om de er blant utøverens 3 + 3 beste) 

 
 

  

 


