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-- TELEMARK FRIIDRETTSKRETS 
 
Dette er en serie 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. 

 

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. 

 

 

 
 
En ivrig spydkaster fra Rjukan 

 

COVID-19 BEGRENSNINGENE 
gjorde at vi på dette stevnet ikke kunne 

ha deltakere utenfor vår friidrettskrets. 

 

ØVELSESUTVALGET 
Øvelsesutvalget i sesongens første stevne 

var som følger: 

 

J/G 7-ÅR: 60M OG LENGDE.  

J/G 10-13ÅR: 60M, 600M, SPYD, HØYDE 

OG LENGDE. 

J/G 14-15ÅR: 60M, 800M, 2000M, SPYD, 

HØYDE OG LENGDE. 

J/G 16ÅR: 60M, 800M, 3000M, SPYD, 

HØYDE OG LENGDE. 

 

I tillegg ble det arrangert 100m for J/G 

17-19 år samt at noen lokale MS utøvere 

deltok på 3000m. Noen J/G 17-19 deltok 

også på de øvrige løps, kast og hopp-

øvelsene. 

Like blide gutter, rett etter målgang på et strålende 60meters løp.  

En hilsen fra arrangør- 
Klubben – Rjukan Friidrett & Triatlon  

 det første stevnet i årets 

Telemarkskarusell på Rjukan 

Stadion. Lenge har vi lurt på 

når vi kunne møtes igjen, men 

endelig er vi i gang og hvilken 

fantastisk dag det ble. Nye 

rekorder i fleng vitner om at 

Telemark har noe på gang og 

at konseptet 

Telemarkskarusellen viser 

bredde og utvikling hos mange 

av klubbene i kretsen. Tusen 

takk til utøvere, crew, ledere og 

foresatte som skapte denne 

dagen, dere rører et 

friidrettshjerte langt inn i sjelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Velfortjent pause i skyggen for 3 av et 

40-talls funksjonærer som gjorde alt de 

kunne for å få til et hyggelig stevne! 

 

 

 

 

ANDRES SÆTRE, LEDER RJUKAN IL 
 

Hva er sol, varme, is, kameratskap, 

gjensynsglede, mer enn 100 barn 

og unge som løper fort, kaster 

langt, hopper høyt og langt, jo det 

er Telemarks friidrettsfamilie som 

samles i en grønn Vestfjorddal 

under en snøkledd Gaustatopp, til  
 

 

 

 

Stevnet på Rjukan trakk totalt 113 

utøvere fra Telemark friidrettskrets, 

hvorav 73 var i alderen 10–16 år og 

dermed tellende i karusellen. 

 

Hver utover deltok i snitt i 4 øvelser, 

dvs at det totalt var 298 tellende 

resultater. 
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Indivduell konkurranse 
Endring i årets regelverk  
 
-------------------------------------- 
 

I 2021 utgaven av 

Telemarkskarusellen er det en 

liten endring i regelverket: Hver 

øvelse kan bare brukes 1 gang. 

F.eks. er det 60m på flere 

stevner, men det er kun den 

beste som gjelder. 

 

 
 
Full innsats i lengde-konkurransen 

 

12-åringene er flest 
Jentene litt i overtall 
Aldersstatistikk fra runde 1 i 

karusellen viser med all 

tydelighet hvem som er ivrigst

 
(Tallene kun for de tellende aldersklassene) 
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Rjukan største klubb 
Arrangørklubben med hele 64 deltakere 

 

Ikke overraskende var det 

arrangørklubben Rjukan som stilte 

med flest deltakere med sine i alt 64 

i lørdagens stevne (alle aldersklasser)

 

Snøgg stilte med seksten utøvere. 

Grenlandsklubbene som akkurat har 

kommet ut av Covid-19 

nedstengningen var nok noe preget av 

det og stilte med 11 fra Herkules og 

8 fra Urædd. Hyggelig var det av 

Seljord kom med 5 utøvere, 

Skarphedin med 4, Høydalsmo med 3 

og skade med 2. 

Om vi kun ser på de tellende 

aldersklassene i synkende deltaker-

antall fikk vi i runde 1 denne 

fordelingen mellom klubbene: 

Arrangørklubb Rjukan 32, naboklubb 

Snøgg 13, Herkules 10, Urædd 8, 

Seljord 4, Skarphedin 3, Høydalsmo 2 

og Skade 1. 

 

Det ble til sammen notert 207 

resultater tellende i 

Telemarkskarusellen på Rjukan 

Stadion denne lørdagen. 

 

Klubbkampen – kampen om poengene 
Alle telemarksklubbene jakter det gjeve trofeet 

 I klubbkampen sanker utøverne poeng 

til sin klubb gjennom å delta på 

øvelsene. Alle som har et tellende 

resultat i en øvelse får minimum 1 

poeng til sin klubb. Men dersom 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. 

Klubbkampen er 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. 

Klubbkampen ser slik ut etter runde 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I flere år har Rjukan vunnet den gjeve 

klubbkampen med klar margin i 

telemarkskarusellen. Med hjemme- 

stevne og en voldsom 

friidrettsinteresse blant barn og 

ungdom på Rjukan så fikk Rjukan en 

klar ledelse etter første runde. 
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Hopperne, løperne og kasterne 
60m løperne i flertall 

 
I det herlige juni-været Rjukan Stadion var det på 

lørdag. I det herlige juni-været stilte hele 73 deltakere til 

start i løpsøvelsene og av disse var 60 stk 60m løpere. 

Tidsmessig var det lengde-gropa som var i bruk så å si 

hele stevnet – kun med små innlagte pauser for 

funksjonærene. 47 utøvere deltok i lengde-konkurransen. 

Høyde konkurransen trakk 34, mens 28 spydkastere 

koste seg med lange kast. 

Alle tallene gjelder de tellende aldersklassene.  

 

  

   

 

mange og av hvilket kjønn deltakerne 

er. 

  

En ivrig 60m løper avbildet på Rjukan Stadion  

 

2009-kullet dominerte 
Men gutter 13 var fraværende 
 

Alders- og kjønn fordelingen i stevnet 

viser ingen tydelig trend på deltakelse 

i forhold til alder. Det ser 

tilsynelatende ut til å være helt 

tilfeldig fra årskull til årskull hvor  
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J-16 her representert med 3 60 meter – løpere.  

De neste karusellrundene er klare 
Neste stevne i Seljord allerede om halvannen uke, 16. juni 

 

Allerede onsdag 16. juni står stevne nr. 2 for tur. 

Seljord debuterer som karusell-arrangør og vi gleder oss 

til å besøke Seljord sitt anlegg på Eventyrøy. 

Øvelsesutvalget i Seljord vil være: 

J/G 7-9ÅR: 60m og kule. 

J/G 10-14ÅR: 60m, 80m, høyde, tresteg og kule. 

J/G 15/16ÅR: 80m, 100m, høyde, tresteg og kule. 

 

HERKULES 11. AUGUST 
Onsdag 11. august er stevne nr. 3 klart for å bli 

arrangert i Skien i Herkules idrettspark. 

J/G 7-9år: 60m og høyde. 

J/G 10-14år: 60m, 300m, 600m, høyde, tresteg og 

diskos. 

J/G 15-16år: 100m, 400m, 600m, høyde, tresteg og 

diskos. 

 

URÆDD 18. SEPTEMBER 
Det siste karusell-stevnet i Telemarkskarusellen vil bli 

arrangert på Kjølnes lørdag 18. september. Urædd er klar 

som arrangør. Dette blir en festdag med et rikelig 

øvelsesutvalg. Det er bare å glede seg! 

J/G 7-9ÅR: 200m og lengde. 

J/G 10-11ÅR: 60hk, 200m, 600m, slegge, stav og lengde. 

J/G 12-13ÅR: 60hk, 200m, 1500m, slegge, stav og 

lengde. 

G 14ÅR: 80hk, 200m, 1500m, slegge, stav og lengde. 

G 15-16ÅR: 100hk, 200m, 1500m, slegge, stav og lengde. 

J14ÅR: 60hk, 200m, 1500m, slegge, stav og lengde. 

J15-16ÅR: 80hk, 200m, 1500m, slegge, stav og lengde 

 

 

  

«VI SEES VEL  

I SELJORD  

ONSDAG  

16. JUNI ? « 
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Tyrving poeng 
Enkelt forklart 
 
I friidrett er Tyrvingpoeng en 

flott måte å måle resultater i 

ulike aldersklasser og øvelser 

opp mot hverandre. Man regner 

1000 poeng som et resultat på 

nasjonalt nivå 

 

 
 
Utklipp fra Tyrvingtabellen 

 

Slik regnes det 
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. 

4 unge rekrutter som storkoste seg på karusell-stevne.  
 

2.08,07 1016 Tyrvingpoeng 
Markus Aseged Nesholden med høy Tyrving-score 

 

Snøgg-gutten Markus imponerte stort 

på lørdag med sitt 800m løp som gav 

hele 1016 poeng på Tyrvingskalaen  

Emma Hagen fra Seljord leverte også 

et strålende 60m løp på 8,23 som 

gav 978 Tyrving poeng. Se alle de 

strålende resultatene her: 

 

Takk til funksjonærene 
Over 40 funksjonærer i sving! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dommere, funksjonærer som måler, 

løfter, raker, koster, rettleder, måler 

vind og så videre. I tillegg fotograf, 

startordner, starter, rundetellere, 

teknisk personell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre noen av oppgavene som i alle 

fall rekruttene nok synes er mest stas: 

De som sørger for premieutdeling, 

speakertjeneste og ikke minst utdeling 

av «Deltaker-is». 

TIL ALLE: TUSEN TAKK!!! 

  

Det kreves mange funksjonærer for å 

arrangere friidrettsstevne – over 40 av 

de var i sving på Rjukan Stadion når 

Telemarkskarusellen runde 1 ble 

arrangert. Med fare for å glemme 

noen, men vi ramser ialle fall opp 

som f.eks: Smittevern vakter,  
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Friidrettsglede på tvers av klubbene. Utøverne satt stor pris på å møte hverandre i friidrettskonkurranse igjen. 

12 åringene med 20 tusen Tyrvingpoeng 
Og jentene med aller flest. 
Med så mange ivrige 12-åringer med i stevnet er det 

ikke helt overraskende at det også er de 12 år gamle 

utøverne som i sum har fått flest Tyrvingpoeng. Om 

man summerer Tyrvingpoengene på resultatlistene ser vi 

at 2009-jentene til sammen har fått hele 20 800 

Tyrvingpoeng.  

 

   

 

Guttene som hoppet på Rjukans 

nyinnkjøpte Høydematte var de som i 

snitt fikk flest Tyrvingpoeng, med et 

snitt på hele 751 poeng, like foran 

jentenes 738. 

 

Guttene var i snitt også litt bedre 

enn jentene i løp og kas øvelsene. 

Se detaljene i tabellen nedenfor. 

 

 
 

 

Etter hvert som de ulike rundene blir 

gjennomført blir det spennende å 

følge utviklingen gjennom sesongen. 

 

Løperne fra Høydalsmo 
Bidro sterkt til poengsankingen. I 

snitt hadde de hele 908 

Tyrvingpoeng i løpsøvelsene. Vi ser 

videre at Seljord også skiller seg ut 

med mye poeng i løp og kast. 

 
 

 

Løpere som var med å sanke Tyrvingpoeng.  

 

Hopperne foran løp 
Kasterne like bak 
 

Oppstilling av gjennomsnittlig 

tyrvingpoeng i de ulike øvelsestypene 

danner et bilde av prestasjonene som 

er gjort på friidrettsarenaen på Rjukan 

på stevnedagen.  
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Det var en strålende stemning på Rjukan Stadion denne juni-dagen. Herlig vær, mange deltakere og engasjert publikum!  

Allsidige utøvere i Skien 
Topper statistikken over mest allsidige utøvere 

 

Utøvere som er allsidige og deltar på flere øvelser bidrar 

ekstra til sin klubb i klubbkampen. Etter første runde av 

karusellen viser statistikken at Urædd ligger på topp som 

den mest «allsidige klubben» med 4,3 resultater per 

utøver i snitt. Like bak finner vi Skade med 4,0 og på en 

3 plass Rjukan med 3,1 øvelse i snitt. 
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Guttene i 600m like etter start. 

Top 5 Hoppere, løpere og kastere 
Håvard og Alvilde på topp 

 
I den individuelle konkurransen brukes de 3 beste 

tyrvingpoengene fra hver øvelsestype, samt 3 valgfrie 

øvelse. Om vi summerer hver utøver sine gjeldende 

poeng fra den individuelle konkurransen innenfor hver 

øvelsestype får vi en oversikt over de med de beste 

prestasjonene innenfor hver type. 

 

Etter første runde av karusellen har vi følgende top 5 

utøverene i hver av de tre øvelsestypene (se tabellene 

til høyre). 

 

Det er tidlig i 

karusellen – så 

her er det 

fortsatt store 

muligheter for 

at rekkefølgen 

vil endre seg. 

Foreløpig kan 

gi gratulere 

Alvilde med 

ledelsen i kast, 

og Håvard med ledelse i Hopp og Løp. 

 

 

  

   

 

Karusellens 

individuelle 

konkurranse 
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 samt 

tre valgfrie (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). 

En utøver like før spydet skal ut å fly 

mangfoldige meter.  

8 
 

Rjukan  
 

 



 

 

Lørdag 5. juni 2021  

 

  

Noen stemningsbilder 
 

 

 

 

 

 

 

Alvilde i farta 
 

Individuelt - Jenteklassen 
Jevnt i ledelsen - Alvilde foran Maja og Emilie 

 

For de som har fulgt med i karusellen 

de siste årene så er det flere kjente 

navn som går igjen i poengstillingen. 

Det er for tidlig å utrope noen vinnere 

etter bare 1 runde i karusellen da mye 

kan skje. Men vi kan konstatere at det 

er svært jevnt i toppen i jenteklassen. 

Bare 4 poeng skiller Alvilde og Maja, 

men vi ser at Alvilde har en øvelse 

mindre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Topp 20 Resultater jenter individuell 

konkurranse 

Det blir spennende å følge 

konkurransen i de neste rundene, det 

er nok flere enn de 3 som i øyeblikket 

er på medaljeplass som har lyst stil å 

befinne seg høyt opp på resultatlista 

når årets karusell-sesong er unnagjort.  

 
PS! Den komplette liste med poeng ligger 

vedlagt karusellrapporten som egne PDF-

vedlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Rjukan  

 



 

 

Lørdag 5. juni 2021 

 

Guttenes indivudelle konkurranse – topp 20 lista ser ut som vist ovenfor  

Gutteklassen - Individuelt 
Håvard, Odin og Sebastian i 

 ledelsen 

 

I gutteklassen er det poengmessig litt større 

spredning enn i jenteklassen. Håvard har drøyt 400 

poeng forsprang til Odin, men med 1 øvelse mer. 

Sebastian ligger på 3 plass like bak, men også han 

med én øvelse mindre. 

 

Også i gutteklassen ser vi mange kjente navn fra de 

siste årenes karusell-konkurranser, men det er også 

moro å se en del nye navn på lista. 

 

Vi gleder oss til å følge kampen videre i 

karusellrundene. 
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Det var herlig å være på gressmatta på Rjukan Stadion denne flotte sommerdagen i juni! Friidrettsfest i drøye 5 timer!  

Guttene foran jentene, men er det bare 
foreløpig ?. 

Når man slår sammen resultatlistene for guttene og jentene til én 

felles liste ser vi at det i øyeblikk er 2 gutter i topp foran første jente. 
Men teller vi antall gutter og jenter på topp 20 liste ser vi at hele 13 av de 

er jenter og «kun» 7 er gutter. Så her er det stort potensiale for at noen 

jenter kan kommer til å klatre opp på lista og overta toppen. Så guttene kan 

ikke hvilke på laubærene! 

 

Vi gleder oss til å se utøverne i aksjon på neste stevne! 
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