
Telemarkskarusellen
Rjukan, utendørs

8.Juni 2022 RUNDE #3

FESTAFTEN
Rjukan Stadion bød
på friidrettsfest
onsdag kveld 8. juni.
Med øvelsene 60m,
100m, slegge, tresteg,
stav, spyd, 600m og
hinder ble det en
innholdsrik kveld hvor
til sammen 46
utøvere i alderen 10 –
18 år deltok.

Med en engasjert
Tommy som speaker,
gratis kveldsmat
buffet til alle og ikke
minst supre
prestasjoner fra
utøverne ble dette
rett og slett en veldig
flott friidrettskveld!
(rapportskriveren er muligens noe
inhabil. Red. anm.)
Les mer i denne
karusell-rapporten!

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 19 år. 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.

OM TELEMARKSKARUSELLEN
Telemarkskarusellen – individuell- og klubb-konkurranse for friidretten I Telemark

Neste stevne er i Seljord,
onsdag 24. august.

(Det utsatte stevnet som skulle vært 
på Herkules i mai er ikke tidfestet.)

12-, 13- og 14-åringer som deltar i 
årets karusell har mulighet til å bli 

med på tur til Danmark i høst.
Datoer er satt. 

Les mer på side 3!

Vartet opp med kveldsmat buffet.
Les side 2!
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Kveldsmat buffet
- en suksess

Arrangørklubben bød på gratis
kveldsmat til alle utøvere, tilskuere,
funksjonærer og andre som måtte
ha lyst på en matbit. En enkel, men
velsmakende buffet med brød og de
vanligste påleggstypene ble satt
frem.

Dette satte utøverne stor pris på og
de fikk både i seg bra med
energipåfyll når de trengte det,
samt at det ble en flott sosial arena.
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DANMARKSTUR
12-, 13- og 14-åringer
(født 2008/ 2009/ 2010)
som deltar i
Telemarkskarusellen
har mulighet til å være
med på en helgs
treningsleir i Danmark

30. sept. – 2.okt. 2022.
For å være med på
Danmarks-tur må de
aktuelle delta på minst
4 av 6 stevner hvorav
minst ett må være
utenfor Grenland.

Løkken idrettssenter, som vi bor på,
ligger 4 minutters gang fra en 15 km
lang strand, og rett ved Løkken by
som er en hyggelig plass.
Vi reiser tidlig fredag morgen, og
starter turen med frokost-buffet på
ColorLine – båten til Hirtshals. På
båten blir dere delt i lag og i
romgrupper. Alle kommer på rom med
noen de kjenner godt, mens gruppene
vi skal trene og konkurre i er på tvers
av klubbene (men alle med en venn).
Når vi ankommer Idrettssenteret får
vi rom og i løpet av fredag
ettermiddag og lørdag skal vi
igjennom 3-4 økter i hallen,
svømmehallen og treningssenteret.

Dette er økter planlagt av de unge
lederne som er med – vanligvis
stafetter, leker og annet moro.
Lørdag kveld prøver vi å få plass på
Action House – her er det gocart,
lasertagg og bowling😊

DANMARKSTUR 30.9 – 2.10 2022
Danmarksturen går, som den har gjort i mange år, til Løkken i Danmark.

Turen avsluttes med hjemreisen
søndag der vi igjen spiser buffet på
ColorLine før vi tar adjø i Larvik og
reiser hjem.
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27 fra hjemmeklubben
Med sine 27 utøvere var Rjukan
den desidert største klubben på
dette stevnet. Herkules hadde
med 8 utøvere, Snøgg hadde
reist fra Notodden med 5. Urædd
med 3, Skarphedin med 2 og
Høydalsmo kom med 1.

Deltaker antall i ulike klasser og øvelser

Også denne gang flest jenter 13
- og klart flest jenter tilsammen

Tallene på denne siden gjelder
for alle deltakere som deltok på
stevnet. På neste side og resten
av rapporten vil alle tall og data
kun gjelde utøvere i
aldersklasser og øvelser som er
tellende i karusell-
konkurransen.

Rjukan
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46 utøvere totalt i de tellende klassene
I dette stevnet var alle utøverne som
deltok med i tellende øvelser og
aldersklasser. Unntaket var én utøver
som deltok ekstra i en 100m. Vi får
altså en oversikt som er tilnærmet lik
den vi viste på forrige side. Deltakerantall i ulike

klasser og øvelser:

FLEST 13 ÅRINGER, MEN FLOTT MED MANGE 11-ÅRINGER OGSÅ
Denne gang var det dobbelt så mange jenter som gutter

Tallene på denne siden gjelder
for deltakere i de tellende
aldersklasser og øvelser i
karusellrunden.

Runde 3 i karusellen hadde
disse øvelsene som tellende for
10-19 år.

● 60 m/100 m
● 600 m
● Slegge, Tresteg, Spyd, Stav
● Hinder

Rjukan



foran løperne og kasterne.
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Oppstilling av gjennomsnittlig
tyrvingpoeng i de ulike
øvelsestypene danner et bilde
av prestasjonene som utøverne
gjorde denne onsdagskvelden.

Som i Notodden i forrige runde
var det i sandgropa guttene og
jentene gjorde det best med hhv
637 og 761 tyrvingpoeng på sine
forsøk.
I løp var guttene hårfint foran
jentene med 664 mot 608
poeng. I kast er det så å si dødt
løp mellom gutter og jenter med
429 mot 427 poeng.

Her er samme tabell med
utvikling fra stevne til stevne:

MEST POENG I HOPP

LØPHOPP KAST

Rjukan
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RJUKAN BEFESTER LEDELSEN
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.

Det er supert å være i gang med
karusellstevnene igjen.

De neste er:

● Seljord 24. august
● Urædd, Porsgrunn 31. 

august
● Ikke tidfestet: Herkules, 

Skien (utsatt fra mai)

De neste stevnene
Seljord er neste klubb ut 24. august

Seljord, 24. august:
11 - 14 år 80m
15 -19 år 100m
15 - 19 år 1500m
11 -19 år Lengde
11 -19 år Høyde
11 -19 år Kule

Klubbkampen er en
ypperlig måte å oppfordre
utøverne til å være
allsidige og delta på
stevner. Jo flere øvelser
man deltar på, jo flere
poeng vanker det til
klubben. I tillegg får man
selvsagt «betalt» for å
prestere godt.

i klubbkampen

Som så ofte før er det
arrangørklubben som stiller
med flest deltakere. Og slik
var det også denne gang.
Rjukan tok 392 av de totalt
564 poengene i denne runden.

Rjukan

Sammenlagt er det nå Rjukan
som leder helt overlegent.
Men kampen om sølv og
bronsje er tett med Urædd og
Herkules nesten poengjevne.
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5 KJAPPE

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.

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

Tyrvingpoeng
Hva er tyrvingpoeng?

1. Hvorfor har du valgt friidrett som din idrett?

Jeg valgte friidrett fordi det er mange øvelser så du 
kan alltid gjøre forskjellige ting. Det er også veldig 
godt miljø. 
2. Hvilke øvelser liker du best ?

Jeg liker mange øvelser men nå liker jeg spyd best.

3. Synes du flere burde starte med friidrett?

Ja 
4. Hvorfor det?

Du er i fysisk aktivitet, du får venner i andre klubber, 
godt miljø og mange forskjellige øvelser du kan velge 
mellom. 
5. Hva synes du er bra hos Rjukan IL - Friidrett 
& Triathlon?

Jeg syntes vi har et veldig godt miljø, bra trenere og 
en morsom og variert trening.

Kaja Storøygard
Navn:

Rjukan
Klubb:

14 år

Alder:

J-13 og J-12 med flest tyrvingpoeng
- i en helt egen klasse

Denne runden er det ingen tvil om hvem som sanket
mest tyrvingpoeng på sine øvelser. Det er J-13 og J-12.

Rjukan
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Søster Janna like bak med med
985 poeng for sitt kast på hele
32,40m.

Håvard like bak med 970 poeng
for sin 60 m spurt på 8,11.

Her er topp 20 tyrvingpoeng
(inkl øvelser/klasser som evt.
ikke teller i karusellen):

Over 1000 tyrvingpoeng til Julie også denne runden
Julie’s sleggekast på 52,48 gav hele 1137 poeng!

Rjukan
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Tett mellom klubbene
Om vi ser på utøvernes tellende resultater i hver
øvelesklasse ser vi at snittet i hopp ligger på 702p., løp
597p. og kast 712 poeng. For klubber som har hatt få
utøvere med, men med sterke enkeltprestasjoner så
trekker dette veldig opp. Dette ser vi tydelig for Seljord,
Høydalsmo og Fyresdal i løpsøvelsene.

ALLSIDIGE UTØVERE

Godt over 800 p i snitt til de beste klubbene i hver øvelse

Utøvere som er allsidige og
deltar på flere øvelser bidrar
ekstra til sin klubb i
klubbkampen. I runde 3 er det
Rjukans gutter og jenter som er
mest allsidige – de deltar på 3,3
øvelser hver. Herkules og Urædd
følger like bak med hhv 2,4 og
2,3 øvelser hver.

I snitt deltok utøverne på nesten 3 øvelser hver

Rjukan
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Topp 5 hoppere,
kastere og løpere

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

LØPHOPP KAST

Maja, Janna og Jakob topper lista
konkurransen innenfor hver
øvelsestype får vi en oversikt
over de med de beste
prestasjonene innenfor hver
type.
Etter de tre første rundene har
vi følgende utøvere som topper i
sammenlagtstillingen for
øvelsestypene: (se nedenfor)

Vi er nå halvveis i karusellen –
så her er det fortsatt store
muligheter for at rekkefølgen vil
endre seg. Foreløpig kan gi
gratulere Maja som overtar
ledelsen i hopp, Janna som
overtar kastledelsen, og Jakob
K H som beholder ledelsen i løp.

Rjukan
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Individuell
konkurranse

Gutter

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).

Etter runde 3 har det i gutteklassen ikke skjedd
så store endringer helt i toppen. Jakob M. og
Håvard beholder de to første plassene, mens
Sebastion klatrer opp på bronseplass..
Det er mange Rjukan-utøvere i toppen av
gutteklassen nå, så nå må de andre klubbene
mobilisere!

PS! Den komplette liste med poeng ligger vedlagt
karusellrapporten som egne PDF-vedlegg.

Rjukan

PS! Nytt av året er at utøverne helt opp til 19 år er
med i den individuelle konkurransen.
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Individuell
konkurranse

Jenter
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).

På topp av jente-lista er det en ingen endringer
på de 3 øverste plassene. Maja Gundersen
Palmgren (Urædd) beholder ledelsen. Ikke langt
bak ligger navnesøster Maja Macek fra Rjukan. På
3. plass ligger fortsatt Teodora Niksic (Rjukan).
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 til 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.

Rjukan

PS! Nytt av året er at utøverne helt opp til 19 år er
med i den individuelle konkurransen.
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Når man slår sammen
resultatlistene for guttene og
jentene til én felles liste ser vi at
det i øyeblikk er en jente i
toppen.

Guttene og jentene bytter plass i toppen
… men veldig jevnt

Og teller vi antall gutter og
jenter på topp 20 liste ser vi
fortsatt at hele 12 av de er jenter
og «kun» 8 er gutter.

Vi antar at ingen av guttene her
ønsker at en jente ligger foran
de på lista?
Vi gleder oss til å se utøverne i
aksjon på neste stevne
kjempende om flere poeng.

Rjukan


