
 

  

 
 

 

 



Stevne 2 2020, Notodden 27. juni 
Utendørs 

 

Stevne 2 i TELEMARKS-karusellen 2020 var det Snøgg Friidrett som arrangerte på sitt 

flotte anlegg på Notodden Stadion. 

 

Øvelsesutvalget på karusellens andre stevne i 2020 var: 

• J/G11-13: 200 m hekk, 600 m, høyde og slegge. 

• J/G14: 200 m hekk, 2000 m, høyde og slegge 

• J/G15: 300 m hekk, 2000 m, høyde og slegge 

• J/G16-19: 300 m hekk, 3000 m, høyde og slegge 

 

I tillegg var det lagt opp til følgende tilleggsøvelser som ikke er tellende i karusellen: 

• J/G8-10: 60 m, 600 m og høyde  

• J/G11-19: 60 m 

• MJ, MS, KJ, KS: 60 m, 400 m hekk, 3000 m, høyde og slegge 

 

Som i runde 1 hadde arrangøren sørget for herlig sommervær. Det var steikende 

solskinn hele dagen, opp mot 30 grader i skyggen. 

Det var enkelte utøvere utenfor Telemark friidrettskrets som deltok på stevnet. Disse 

deltok utenfor konkurransen. 

  



Om TELEMARKS-karusellen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informasjon til klubbene 
For å stimulere til mer aktivitet og flere lag på 

startstreken under karusell - stevnene gis det 

"grønt lys" for at 10-åringer kan delta på 

stafettlagene dersom det er dette som skal til for 

at klubbene skal kunne stille lag i 11 -års klassen. I 

praksis regnes de da som 11 -åringer i stafetten 

HVA ER KARUSELLEN? 

DETTE ER EN SERIE FRIIDRETTSSTEVNER ARRANGERT 

AV KLUBBER I TELEMARK, MED FRIIDRETTSKRETSEN 

(TFIK) SOM REGISØR. 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. 

10 ÅRINGENES RESULTATER ER IKKE TELLENDE I SELVE KLUBBKAMPEN. 10 

ÅRINGENE BLIR HELLER IKKE INDIVIDUELT RANGERT. DE ER MED I 

KARUSELLEN FOR Å FÅ KONKURRANSETRENING. 

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT SKAL DU VÆRE MED PÅ LERØY- TUR TIL 

DANMARK, MÅ DU HA DELTATT PÅ MINST 3 STEVNER, HERAV MÅ ETT AV 

STEVNENE VÆRE UTENFOR GRENLAND ( SNØGG, RJUKAN) 

KONTAKTPERSON DANMARKSTUR: JAN SKOV VÅER ( RJUKAN FRIIDRETT) 



Stevnestatistikk 
Vi velger her å se på litt statistikk fra 

hele stevnet i sin helhet, inkludert de 

deltakerne som stiller fra klubber 

utenfor Telemark, samt med de 

utøverne som stiller i aldersklasser 

utenfor karusellen: 

Det var totalt 71 deltakere som deltok 

på stevnet – av disse var det 46 som 

deltok i TELEMARKS-karusellen 

(Telemarks-klubber 10-16 år). 

De 71 utøverne hadde til sammen 136 

tellende resultater. Litt trykking på kalkulatoren eller kjapp hoderegning forteller oss da 

at hver utøver i gjennomsnitt var med på 1,9 øvelser hver. 

Grafisk fremstilling av utøverne:    Aldersmix: 

  

 

 

 



Deltakerne fordelt på øvelser, øvelsestype og aldersklasser: 

 

 



Antall resultater fordelt på øvelsene og aldersklassen: 

 

  



TELEMARKS-karusellen - statistikk 
Herfra og ut i denne rapporten fokuserer vi kun på de 46 utøverne som deltok i 

TELEMARKS-karusellen. D.v.s. 

10-16 åringene som 

konkurrerer for Telemarks-

klubber, samt de øvelsene som 

inngår i karusell-oppsettet. 

(10 åringene får ikke 

individuelle poeng og sanker 

ikke klubb-poeng, men er med 

for å få konkurranse-trening) 

 

 

 

Vi ser her hvilke øvelse og aldersklasser disse 46 fordeler seg over:  

 



I synkende deltaker-antall får vi denne gang denne fordelingen mellom klubbene: 

Rjukan 18, arrangørklubb Snøgg 15, Urædd 4, Herkules og Skarphedin 3, Høydalsmo 2 

og Brevik 1. 

 

  



Til sammen hadde disse utøverne 80 resultater som fordeler seg slik: 

 

Det var som vi ser Høyde som denne gang var den mest populære enkeltøvelsen. Det 

var 25 utøvere som valgte å delta i denne. Tett fulgt av Slegge med 24. Deretter 

kommer de 13 mellomdistanseløperne.

 

  



Klubbkampen i TELEMARKS-karusellen 
Utøverne sanker poeng til sin klubb gjennom å delta på øvelsene. I klubbkampen får alle 

som har et tellende resultat i en øvelse minimum 1 poeng til sin klubb. Man kan skaffe 

mer poeng dersom man får en god plassering. Om man vinner sin klasse får man hele 6 

poeng til klubben. En 2. plass gir 5 poeng. Videre gir en 3. plass 4 poeng, en 4. plass gir 3 

poeng og en 5. plass gir 2 poeng. Øvrige plasseringer gir altså 1 poeng.  

En klubb med allsidige utøvere blir 

premiert i Klubbkampen i tillegg til at det 

uten tvil er lønnsomt å ha mange 

deltakere med. Som et 

rekrutteringstiltak er klubbkampen en 

ypperlig måte å oppfordre utøverne til å 

være allsidige. Jo flere øvelser man 

deltar på, jo flere poeng vanker det til 

klubben. I tillegg får man selvsagt «betalt» for å prestere godt. 

11-16 åringene sanket totalt 381 klubbpoeng i denne runden av TELEMARKS-karusellen. 

Rjukan befestet sin ledelsesposisjon i årets klubbkamp. Med sine 18 utøvere tok de et 

nytt jafs i karusellpoeng-kaka og forsynte seg med 158 poeng. Arrangørklubb Snøgg 

fulgte deretter med 99 poeng.

 

Videre fikk Urædd 65 poeng, Skarphedin 24, 

Herkules 17 poeng, Høydalsmo 12 poeng og 

Brevik 6 poeng.  

  



 

Sammenlagt ser det nå slik et etter 2 runder av karusellen: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mer statistikk etter 2 runder i karusellen 
Tyrvingpoeng brukes i friidrett for å kunne måle resultater i ulike kjønn, aldersklasser 

og øvelser opp mot hverandre. Man regner 1000 poeng som et veldig bra resultat. 

Samme poengsum i samme øvelse som f.eks 11-åring og 17-åring skal i teorien tilsi 

samme prestasjon. 

 

 Tabellen her viser hvor mange 

Tyrvingpoeng utøverne i gjennomsnitt 

fikk i de ulike øvelsestypene i de ulike 

rundene av karusellen. 

Som vi ser ble det i gj.snitt bedre 

resultater i denne runde 2 av karusellen 

sammenlignet med runde 1 i Hopp og 

Kast, mens løp var marginalt lavere. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Den samme statistikken, men fordelt per klubb viser Seljord har beholdt posisjonen som 

den klubb som har de beste løperne med i gj.snitt 987 poeng. I hopp er det også fortsatt 

Herkules som har høyest gjennomsnitt med 926 poeng. Blant kasterne har nå Brevik 

definitivt makert seg med sine 1135 poeng i gj.snitt. 

 
 

 

  



«Allsidighet» 

Utøvere som er allsidige og deltar på flere øvelser bidrar ekstra til sin klubb i 

klubbkampen. I runde 2 av 

karusellen viser statistikken 

at Urædd også denne 

gangen var den mest 

«allsidige klubben» med 3,0 

resultater per utøver i snitt. 

Det er et stort hopp ned til 

Rjukan og Snøgg på 2. og 3. 

plass med henholdsvis 1,8 

og 1,7 resultater per utøver i 

gjennomsnitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Urædd’s jenter er de aller mest allsidige i denne runden med sine i gjennomsnitt 4,0 

resultater hver. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Individuelle resultater. 

Tyrvingpoeng brukes for å rangere utøverne i TELEMARKS-karusellens individuelle del. 

Det beregnes Tyrvingpoeng for alle resultatene man er med på. Fra disse plukkes 

Tyrvingpoengene fra inntil 12 av disse resultatene etter følgende metode:  

• De tre beste resultatene fra løp 

• De tre beste resultatene fra hopp 

• De tre beste resultatene fra kast 

• Tre valgfrie (her plukkes de 3 beste resultatene som ikke allerede er benyttet) 

 

Ett resultat benyttes kun én gang. (Så dersom man i løpet av sesongens TELEMARKS-

karusellstevner kun er med på løpsøvelser vil man maksimalt få poeng fra de 6 beste 

enkeltresultatene.) Etter andre runde er det maksimalt mulig å ha poeng fra 8 øvelser. 

 
 

Det er den gutt og jente som har fleste Tyrvingpoeng for disse inntil 12 resultatene 

etter sesongens siste TELEMARKS-karusell som kåres som årets karusellvinnere. Dette 

er en spennende konkurranse å følge. 

  



 

TELEMARKS-karusellen 2020 - Jenter 

Det er nå Maja fra Urædd som etter runde 2 topper karusellen i jenteklassen. Med sine 

4869 ligger hun snaue 1000 poeng foran Rjukan-jenta Alvilde som beholder sin 2. plass 

fra forrige runde. Malene har falt fra forrige rundes ledelse og ned til en bronseplass. 

Det blir spennende å følge fortsettelsen på denne konkurransen utover karusell-

sesongen! 

Topp 20 ser slik ut: 

 
 

For de med godt syn ligger alle detaljer her: 

 
 

  



 

TELEMARKS-karusellen 2020 - Gutter 

Urædd’s Odin beholder ledelsen i gutteklassen med nesten 5000 poeng. Markus fra 

Snøgg ligger hakk i hæl, kun ca 60 poeng etter. Sebastian som var oppe på sølvplass i 

første runde er nå på 3 plass. 

Også i gutteklassen blir det spennende å følge med utover i sesongen! 

Topp 20 ser slik ut: 

 

For de med godt syn ligger alle detaljer her: 

 
  



 

TELEMARKS-karusellen 2020 – Gutter & Jenter samlet 

En samling av guttene og jentenes 

resultater viser oss følgende topp 20 liste. 

Fortsatt er 11 av 20 topp 20 er jenter. 

Jentene har de siste årene stort sett hatt 

flere inne på topp 20 lista enn guttene. 

Guttene har også etter runde 2 nesten 

halvparten av topp 20 plassene. Det kan 

virke som guttene i år faktisk har 

mobilisert og satser de på å kapre flere 

topp 20 plasser enn jentene. Stå på 

gutter!  

 

   



 

Topp 5 beste Hoppere, Kastere og Løpere 

Etter den andre runden i årets karusell viser resultatstatistikken oss at vi har følgende 

utøvere på topp 5 innenfor hver øvelsestype. 

Dette er basert på utøvernes inntil 3 beste og tellende resultater innen hver øvelsestype 

hittil i karusellen: 

Hopp Kast Løp 

   

 

Vi gratulerer Maja (Urædd) som beste Hopper, Malene (Rjukan) som beste Kaster og 

Markus (Snøgg) som beste Løper slik det ligger an etter runde 2. 

 

 

  



Topp Tyrvingpoeng 

I runde 2 av karusellen fikk Mia fra Brevik hele 1135 Tyrvingpoeng for sitt sleggekast på 

52,31 meter. 

Julie fra Snøgg var nesten like god med sine 1098 poeng for 42,18 meter. Også Markus 

fra Snøgg var over 1000-poeng streken med sitt 600m-løp på 1.32,63. 

De øvrige topp 20 enkelt-resultater basert på Tyrvingskalaen: 

 
 

For de svært spesielt interesserte tar vi denne gangen med: Tyrvingpoeng «enkelt 

forklart»: Tabellen forutsetter at det er benyttet automatisk tidtaking. På distanser opp til og med 500m er multiplikatoren per 

hundredels sekund. For lengre distanser per tidels sekund. I disse øvelsene er multiplikatorens komma flyttet én plass. I lengre løp skal (som 

før) hundredeler strykes. Ved manuelle tider må det gjøres følgende tillegg før tabellen benyttes: 100m, 110m og 200m påplusses 0,24s; 

60m, 80m og 300m påplusses 0,20s; 400m påplusses 0,14s. Alle desimaler beholdes under utregningen. Den endelige poengsummen 

rundes alltid ned til nærmeste hele tall. Merk spesielt at tre-intervalls multiplikator gjelder i kastøvelsene og i stav. Den første multiplikatoren 

brukes på resultater over 1000 poengnivået, den andre mellom 1000 poengnivået og 80% av nivået og den tredje på resultater under 80% av 

1000 poengnivået. 80% av 1000 poengnivået og tilhørende poengsum står oppført i tabellen. 

  



 

Danmarkstur 
12, 13 og 14 åringer (født 2006/2007/2008) som deltar i TELEMARKS-karusellen har mulighet til å være med på en 

helgs treningsleir i Danmark (senhøstes 2020). For å være med på Danmarks-tur må de aktuelle 

delta på minst 3 stevner av 5 stevner. 

 

Dette er utøverne som har mulighet til å kvalifisere seg til Danmarkstur: 

 
 


