
r j A iv i s N
NR. 2 — MAI 1 9 5 0

M E D L E M S B L A D F O R

S Y V O G T Y V E N D E A R G A N G

I D R E T T S K L U B B E N TJALVE

3m 10 lag Hi Karens THakreste Sventyr
Tjalve vant den ferste lagpokalen

Hvordan ble Holmenkollstafetten
til og hvem er ideens far? Hvor
mange ganger bar ikke de yngste
og yngre i klubben stilt dette
sp0rsmal uten a ha fatt noe til-
fredsstillende svar. De fleste vet
nok at den f0rste Holmenkollstafett
gikk av stablen i 1923, og at Tjalve
vant den. Slikt kan man lese seg til
i programmet, hvis man vil. I
programmet star det ogsa at Tjalve
vant den f0rste vandrepokal til odel
og eie, etter harde nappetak med
BUL. Den vandret i 5 ar, den f0rste
pokalen. Tjalve vant de 2 f0rste
aksjene — det var i 1923 og 1924.
BUL de 2 neste og Tjalve den 3. og
siste, i 1927. Dengang var det bare
10 etapper og antall lag vokste i
10pet av disse 5 ar fra 10 til 41. Aret

Henning Nordgren

Sverre Gundersen

etter ble stafetten utvidet til 15
etapper. Samtidig gikk Aftenposten
inn som Tjalves partner.

Vi gir ordet til stafettens grand
old man, Sverre Gundersen — man-
nen som hadde ideen og som flkk
det hele i gang:

—• Stafettl0p var ingen popular
0velse i fri-idrettens barndom, be-
gynner nan. Fra 1910 til 1918
hadde vi i Kristiania noe som het
Thors 8000 meter stafett!0p pa bane.
Etappefordelingen var noe dum
kanskje. L0pet begynte med 100
ni og sluttet med 5000 m. Alle
distanser fra og med 100 til og
med 5000 m var med: 100m, 200,
400 osv. Det sier seg selv at det
var siste etappe — 5000 meteren —
som avgjorde 10pet. Det laget som

hadde den skarpeste langdistanse-
10peren, vant som oftest stafetten.

/ 1915 fant Kristiania Fri-
idrettskrets pd noe nytt — 25
ganger 400 m pa bane. En ensidig
stafett og Thor-stafettens motsetning.
Da det ikke var mange lag som
disponerte 25 brukbare I0pere, fikk
man lov til a bruke samme mann
pa mer enn en etappe. Om noen
lep 3 eller 4 400 m vet jeg ikke,
men at det var vanlig a I0pe 2, er
sikkert nok. For de fleste lag var
dette en for vanskelig oppgave.
Derfor ble stafetten heller ikke
populcer.
— Nar begynte de svenske gate-

stafettene?
— Svenska Dagblad-stafetten ble

sa vidt jeg husker satt i gang i

Andreas Faafeng



1913. Den hadde 30 etapper.
L0ypa gikk i gater og pa veier.
Start og innkomst var lagt til Stock-
holm stadion. Interessen for denne
stafett, var usedvanlig stor, og den
svenske suksessen ga mersmak ogsa
her hjemme. Det var mange som
hadde lyst til a klemme i vei, men
fore!0pig ble det med lysten og in-
teressen. Vi hadde var 25 x 400 m
pa bane, og Iangdistansel0pet Kristi-
ania rundt som begynte pa Frogner
og gikk om Valerenga, Kampen,
Sagene, ned Kirkeveien og tilbake
til Frogner.

I 1921 startet Dagens Nyheter
Stadsloppet. Og dermed ble det mer
fart i sakene her hjemme. Styret
i Kristiania Fri-idrettskrets satte
ned en 2-manns komite. Det var
tjalvisten Rolf Strom, kretsstyrets
viseformann og jeg som flkk den
jobben og vi utarbeidet et forslag
etter forbilde av de store svenske
10p. If01ge forslaget, som ble ved-
tatt av kretsen, skulle 10ypa ga fra
Frogner, om Vinderen, Smestad,
Sk0yen, Bygd0, Bygd0 Alle tilbake
til Frogner. Det var 20 etapper.
Av en eller annen grunn strandet
det hele. Planen ble skrinlagt.

— To dr senere, i 1923, foreslo
jeg for Tjalves sty re at klubben skul-
le lage en stafett, uavhengig av
fri-idrettskretsen. Av praktiske
grunner, mente jeg at 10 etapper
fikk vcere nok. Jeg tvilte pa at en
enkelt klubb kunne overkomme noe
mer. Foruten funksjoncerer ved
vekslingsstedene, var det ogsa behov
for mange poster. Og vi matte gjore
regning med a gj0re alt alene. I
dag er loypa kranset av tilskuere
og dermed har I0perne veivisere
gode nok. Slikt kunne vi ikke regne
med den gang. L0ypa skulle ga
fra Bislet, noyaktig samme vei
som i dag opp til Besserud og
videre ned til Gressbanen. Derfra
skulle I0perne ta den garnle Sta-
sjonsveien tilbake til Slemdal, hvor

de krysset utgdende I0ype, og sa
bar det videre langs trikkelinjen til
Vinderen og Blindernveien og til-
bake til Bislet. Holmenkoll-sta
fetten skulle I0pet hete, og at det

. var et fornuftig navnvalg, har jo
tiden vist.
Sverre Gundersen forteller videre

at den f0rste stafett ble arrangert
i forbindelse med et kveldsstevne
pa Bislet. Det er ikke det minste
rart at arrang0rene var spente pa
hvordan det hele ville ga. Ingen her
hjemme hadde noe kjennskap til slike
langdistansestafetter. Man ventet
at en del av byens klubber ville vaere
med. At noen lag langt utenbys fra
ville komme, trodde man ikke. Og
slik ble det da ogsa. Lag fra Oslo
og byens narmeste omegn stilte til
start, og antallet var overraskende
stort — hele 10.

Na gikk tjalvistene likevel tillits-
fullt til verket. De kjente til ut-
viklingen i Sverige og visste at bade
Svenska Dagbladstafetten og Da-
gens Nyheters Stadslopp hadde slatt
an, at de var poputere blant de
svenske klubbene.

— Etter min mening slo lopet
godt an alt fra forste dag, sier
Gundersen. Nar vi tar det med i
betraktningen at vi ikke turde lage
noe blest om arrangementet, var 10
anmeldte lag et ypperlig resultat.
Noe slikt hadde man i hvertfall
ikke opplevd her i Norge for. Det
var kanskje gait at den lengste
etappen — Besserud — Slemdal,
var noe for lang i forhold til laypa.
Lag med en fremragende lang-
distansel0per, hadde alle sjanser til
en god plassering, f.eks. Torshaug
med Borchgrevink og BUL med
Hagbart Haakonsen. I Tjalve var
vi klar over at laget vart var jevnt,
men vi engstet oss ikke sa lite for
hvordan den forholdsvis ukjente
junioren Hdkon Jansen ville klare
seg pa den lengste etappe. Merkelig
nok holdt han folge med bade

Haakonsen og Borchgrevink, og der-
med var den f0rste aksje i Tidens
Tegns store vandrepokal var.
— Og sa har arrangementet vokst

og vokst, for etter krigen nesten
a vokse oss over hodet. Til a be-
gynne med var det styret som stelte
med stafetten, men etter hvert som
arene gikk og flere og flere lag stilte
til start, ble arrangementet overlatt
en sekretaer med assistenter,

— Det er rart a tenke pa at vi i
de f0rste 5 arene slapp lagene avsted
i bare 1 pulje. Til a begynne med
var det Andreas Faafeng og Henning
Norgren som tok den st0rste
st0yten, etterpa var det Trygve
H0gberg og Arne Skonhoft.

— Hva var det som gjorde sta-
fetten sa populeer? Ja, det var
f0rst og fremst ,tror jeg, den store til-
slutning vi fikk utenbys fra. Det
var den som bragte det hele fram-
over med raske steg. Tenk pa Reidar
J0rgensens stormaktstid, da Lille-
hammer her jet som verst. Senere
var det Viking, Bergen som var best
av utenbysklubbene. Og sa kom
svenskene. I 1932 fikk vi for f0rste
gang 0rgryte pa bes0k. Etter krigen
ble det jo rene valfarten over grensen
Rekorden ble satt i 1947 — da var
det 220 anmeldte lag, det blir 3300
idrettsmenn. Det skal bade arbeid
og omtanke til for a fa et slikt appa-
rat til a gli knirkefritt.

— Hvem av tjalvistene har lagt
ned mest arbeide i stafetten? Det
ma vei vasre Faafeng og H0gberg
det. De har holdt pa lenge. Fra
og med 1928 har ogsa Aftenposten
med redakt0r P. Chr. Andersen
st0ttet oss pa en mate som vanskelig
kan overvurderes. Det samarbeid
som ble etablert den gang, har
vi hatt bade nytte og glede av, slut-
ter Sverre Gundersen som selv senest
i 1949 var forman i arrangements-
komiteen og som er opphavsmannen
til det hele, ideens far som det heter.

W I L H E L M B L Y S T A D
S A N D A K E R V E I E N 52 — OSLO
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HVA TIPPER DU?

Hvem vinner arets stafett? Sven-
skene eller et norsk lag? I tilfelle
svensk seier ogsa i ar, hvem blir
beste lag? Sp0rsmalene svirrer og
blir besvart.

Her bar du et par ekspert-tips.

Hva sier du om dem?

Fetter Gulliksen: 1. Tjalve, 2. 0re-
gryte. 3. Viking.

Einar Nordlie: 1. Tureberg,
2. 0rgryte. 3. G0teborgs-Kamra-
terna.

Johan Henriksen: 1. 0rgryte.
2. G0teborg-Kamraterna. 3. Tjalve.

Bjorn Vade: 1. 0rgryte, 2. Ture-
berg 3. Geteborgskamraterna.

Jansgdrd: 1. 0rgryte, 2. Ture-
berg, 3. Ymer.

Sverre Gundersen: 1. Tureberg
2. 0rgryte, 3. Tjalve.

UNDER KRIGEN gikk endel av
gutta pa private gymnastikkpartier
for a fa litt mosjon. Kaas og Vade
var Tjalves tilskudd til et parti som
ble ledet av Martiniussen, ban i
radioen. Etter en time var det en
av deltakerne som i dusjen beklaget
seg over gymnastikken som han
mente var for lett.

— Jeg synes den er bra jeg, sa
Kaas, — ikke sant Bjern?

— Ja, for dere sa, men ikke for oss
idrettsfolk! svarte vedkommende
som tydelig ikke visste hvem han
snakket med.

Navel, han fikk omgaende rede
pa det samt meget mer i Kaas' 20
minutters dialog.

Kj0ttvarer og p01ser

En gros — En detalj

R . T A N D B E R G
Tlf. 412515 - Munkedamsveien 21 Oslo
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Einar Nordlie er en ivrig sjel og
Holmenkollstafetten en tro og verdifull
tjener. I mange ar — helt siden
begynnelsen av 30-arene — har
han halt en finger med i spillet. Han
begynte som Iceregutt da Trygve
Hogberg ble sjef, gikk de store gutta
til hande og Icerte av det. Etter hvert
som arene gikk, ble jobbene flere og
ansvaret sterre, og i 19^6 ble lian
for forste gang stafettens sekretcer.
Han har med andre ord gdtt gradene
som det heter. Han k an stafetten
Einar Nordlie, og det til punkt og
prikke.

Han satt med ansvaret i 19Jf7 og
1948 ogsa, men i fjor var han vekk,
og har sikkert bare hatt godt av det.
Nar man har sittet midt oppe i det
noen ar, er det ofte lannsomt med en
pause. Det kan av og til were nyttig
a se det hele fra en noe annen syns-
vinkel. Slikt gir impulser og ideer,
og hva bedre er — 0kt tiltakslyst og
iver. I ar sitter han igjen i sjefstolen
Med friske krefter har ha kanstet
seg over arbeidet, og at det er gatt
unna med en viss fart — det er sikkert
nok. Vel blast, Einar.

Det er na 19 ar siden Tjalve sist
vant Holmenkollstafetten. Hvor man-
ar skal vi fortsatt vente pa neste full-
treffer? Det er selvfglgelig umulig
a svare pa et slikt spsrsmal. Vi kan
konstatere at Tjalve etier krigen har
gatt fram i tid for hvert ar, og at
arets lag uten tvil blir det sterkeste vi
kanskje noen sinne har stablet pa
benene. Pa den annen side — kon-
kurransen er skarpere enn for. Det
er flere lag med — bade norske og
utenlandske, og i den internasjonale
klassen er situasjonen den at de
norske lag er i mindretall. I fjor
var det 13 svenske og 1 dansk mot 6
norske. Det norske lag som vil bryte
den svenske mur ma ikke bare vwre
godt, men det ma ha sin lykkedag —
fulltreffer pa samtlige etapper. Ellers
nytter det lite.

La oss i ventetiden troste oss med
at vi fremdeles er den norske klubb
som har flest seire og at vi har samme
antall som Orgryte, nemlig 5.

Statistikken ser slik ut:

Orgryte
Tjalve
BUL
Ready
Oslo Turn
Viking

5
5
4
3
2
1

Lillehammer 1

NAR EN STIVNER i et 10p er
det ferdighetstreningen det skorter
pa, ikke kondisjonen.

DEN SOM HAR to favoritt-
distanser, har sine st0rste mulig-
heter pa den lengste.

Nicolay Beck.

8t jordelakUg sled for Veres innk}0p

SKOT0YMAGASINET MODERNE
Disponent Trygve Hogberg — Storgaten 2 — Telefon 33 46 39



200 giester pa iubileumsjesten

Trygve Hogberg

Det er ikke bare pa idrettsvanen
Tjalve skal vise at klubben bar
jubileum i ar. Etter en enestaende
sesong skal det holdes en fest som
ogsa er klubben verdig. Arbeidet
med planleggingen er allerede i gang,
og Trygve H0gberg, som er fest-
komiteens formann, har gitt oss
noen fore!0pige tips om hva som
skal forega.

— Tredje juledag gar festen av
stabelen, i Rokokkosalen pa Grand.
Den skal forega i samme ramme som
50-arsjubileet, og vi kan forsikre at
vi ikke skal sta noe tilbake denne
gangen, begynner H0gberg. — Bare
det vil jo ikke si sa lite, for den festen
hadde ord pa seg for a vsere den
flotteste idrettsfest som var holdt
i Norge.

— Regner dere med mange del-
tagere?

— Vi har h0rt ymt om at sa si
alt som teller innen idrettsorganisa-

sjonene er innbudt, samt en del
andre autoriteter.

— Vi regner med minimum 200
gjester. Forst og fremst haper vi
pa fulltallig oppslutning fra med-
lemmenes side, og sa blir det inn-
butt en hel del ved siden av. Det
blir representanter fra Idrettsfor-
bundet, Fri-idrettsforbundet, sjefen
for Statens idrettskontor, represen-
tanter for pressen, for idrettsorgani-
sasjonene i Nor den for ovrig, samt
fra de idrettsklubbene vi har mest
samarbeide med.
— Vi har h0rt Dan Ferris nevnt?
— Han kommer ogsa til a fa inn-

bydelse. Men det er vel tvilsomt
om han kommer hvis han ikke har
andre gjeremal i Europa. Innbydel-
sen innebeerer ikke, som noen tror,
at vi skal betale reisen for de for-
skjellige. De er «bare» klubbens
gjester mens de er i Oslo.

— Noe spesielt program for festen
har dere vel ikke ferdig enda?

— Forel0pig har vi bare 10se pla-
ner for programmet. Men vi kom-
mer til a gj0re alt for a fa en festlig
ramme om jubileet. Noe under-
holdning blir det vel ogsa.

— Jeg synes det h0res som det
kan bli litt stivt og h0ytidelig det
hele.

— Nei, det skal bli en ekte
kameratfest, bare med litt ekstra
stil over. En kommer i kjole eller
m0rk dress, etter som en har.

— Og det skal ikke vsere darner?
— Nei, ikke pa selve jubileums-

festen. Men vi gar med planer om en
annen fest der vi kan ha vare darner

med. Ogsa smaguttene skal ha en
fest for seg.

— Det blir vel ikke sa billig for
dem som blir med pa hovedfesten?

Noen bestemt pris har vi ikke
fatt fastsatt. Det kan nok bli om-
kring 70 kroner pr. kuvert. Men vi
vil fors0ke a gi moderasjon til de
yngre, slik at flest mulig kan komme.
Hvis en i god tid tar peiling pa den
festen, sa skulle det vel vaere mulig
a spare sa en kan vsere med der. Jeg
tviler pa at noen vil ga misforn0yd
derifra.

Boy.

Ca. 70 kroner pr. kuvert kommer
jubileumsfesten til a koste, sier
Trygve H0gberg. 70 kroner er man-
ge penger, men hvem vil ga glipp
av en slik h0ytidelighet i klubbens
historie, selv om den faller pa en tid
da folk flest har lite penger. Julen
har krevd sitt, og nyttarskvelden
star for d0ren.

Er det ikke en ide og starte en
sparekampanje? Hvis du selv har
fors0kt noen gang, har du sikkert
blitt forbauset over hvor relativt
raskt det kan ga. Alle monner drar,
som det heter. Kan ikke en eller
annen driftig person begynne a
samle inn noen kroner pa trenings-
kveldene? Det er enda ca. 8 mane-
der igjen f0r festen gar av stabelen.
Vi skulle tippe, at de fleste ville vsere
langt mot malet — 70 kroner minus
moderasjon — innen den tid. En
fin jobb for Leif Ekeheien!

Tjalvister!

Stedet hvor en hygger seg
etter treningen er

F R O G N E R S E T E R E N
S P O R T S R E S T A U R A N T

Dans liver often. (Stengt mandag)

B R A C E

Representert ved

B J A R N E B J E R C K E

TRELAST
Kontor Lakkegata. 7, tlf. 69 02 04

Lager Gronland 12, tlf. 680775

G R 0 N L A N D S H 0 V L E R I
Etablert 1867 — Disp. Reidar C. Andersen



rad og rekke pa myke skosstier

DET BLE OVERSKUDD
Holmenkolldagen trakk tjalviste-

ne i smoking, tok med seg sin egen
eller en annens ungm0 og gikk
pa soire i Grotten. De eneste som
viste litt originalitet var Bosse og
Gullgutt, de hadde tatt med seg
hverandre og synes a trives utmerket
med arrangementet.

Tombolakomiteen som sto bak det
hele viste ogsa sans for de store
linjer ved a invitere Bj0rn Benterud,
Reidar Pedersen og Erling Astrup
fra forbundet. Dessuten to ikke
ukjente aktive fra en Osloklubb som
heter Ready.

Som alltid ble en m0tt med

cocktail fra Tjalves mest impone-
rende trofe. Hvordan vi skulle ha
arrangert fest uten det er ikke godt
a si.

Da vi hadde oppgitt ethvert hap
om at Jansgard skulle komme,
0nsket Egil Arneberg velkommen
og formannen Fetter Gulliksen og
frue apnet polonaisen.

Deretter begynte dansen og ogsa
pa dette felt viste de fleste av
gutta enenestaende kondisjon. Ved
det etterf01gende dessertbord ble det
ogsa Mart for enhver at gutta hadde
laert seg a knuffe i sommerens
mange 800 og 1500 metere.

fteparasiomr ulfares hurtig
E L E K T R I S K — M E K A N I S K

V E H K S T E D

H O L G E R A L B R E C H T S
Sf, Halvardsgt. 7-9 — Tlf. 6847 07

E N

Del er mange uker siden guttene flyttet
fra vinterhiet i Handelsgymnasiet og ut
til de myke skogsstiene pa Bygds. Og
at treningen har gdtt med liv og lyst, er
sikkert nok. Fra informert hold meldes
at interessen og iveren er sterre enn noen
sinde.

Guttene gar inn for sommerens opp-
gaver med en gled og intensitet som er
beundringsverdi, fast bestemt pa & gjare
sitt beste og a forsvare tradisjonene som
landets desiderte beste fri-idrettsklubb.
Ferstkommende sondag er det Holmen-
kollstafetten — arets forste store ildpreve.
De femten utvalgte kan alle ga til sine
vekslingssteder overbevist om at klubbens
medlemmer folger dem i tankene med
tillid og tro, overbevist om at enhver
kommer til a gjare sitt beste.

Tiltaket viste seg a vsere meget
populaert og selv arrangements-
komiteen str0minet over av be-
geistring da regnskapet ble gjort opp
med kr. 14,40 i fortjeneste.

GUNNAR HELSTAD
Storgaten 8, Tlf. 33 38 67 — 33 34 44

B0KER

for alle fag

om alle emner

for alle aldre

til alle priser



Holgers arvlager

7tt/e poeng i hovedserien

Egil Arneberg kom til Oslo ifjor
host som ingeni0r fra Trondheims
Tekniske H0yskole og fulgte kollega
Andreassens fotspor — dvs. han ble
tjalvist.

Han er 27 dr, ugift, 1,95 hay og
ifolge Holger Albrehtsen den av vdre
hekkel0pere som liar forutsetninger
for d drive del lengst. Del siste
interesserer opplagt mest i denne
sammerifieng.

Forelopig har han 15,5 som per-
sonlig rekord pa 110 m hekk, tiden er
indentisk med kretsrekorden i Trond-
heim. 15,2 viste ogsd klokkene for
ham ifjor i et medvindslop, hvorfor
tiden ikke ble anerkjent. Ellers har
han prestert 1,75 i h0yde og 11,J/. pa
100 m. Vi ringer ham opp og sp0r
om han har oppdaget noen hekke-
emner i Tjalve.

— Kjekke jenter?
— Nei, hekkeemner.
— A na, ja endel av 16—17 dr-

ingene har opplagt anlegg, del samme
kan sies om Huse.

— Hvordan liker du deg i Tjalve?
— Meget bra, ypperlig. Han ncer-

mest str0mmer over av begeistring.
— Den hyggelige kameratslige to-

nen, den riktige blandingen av lek og
alvor passer meg utmerket. Jansgdrd
er ogsd prima, scerlig latter'n hans
og ikke d forglemme Fetter Gullik.

Vi i Tjalve gleder oss over d ha
fatt mannen som kan f0re arven etter
Tjalves mange gode hekkel0pere videre.

Artikkelen i nr. 1 om de nye
lagserier ble skrevet i januar og
under forutsetning av at bladet ville
komrne ut i god tid f0r innend0rs-
sesongens slutt. Den var ogsa
skrevet f0r statuttene for forbundets
lagserier var endelig utformet. Da
bladet kom sa sent som i slutten av
mars fikk artikkelen ikke den virk-
ning som var tilsiktet og dens opp-
lysninger om bestemmelsene var pa
et par punkter uriktige.

De statutter som kommer til a
gjelde for forbundets lagserier —
hovedserien og distrikts- (1. div.-)-
seriene stemmer helt med det som
tidligere er skrevet. — Det er
nar det gj elder kretsseriene at det
er blitt forandringer. — Oslo Fri-
idrettskrets besluttet i mars a
opprette en kretsserie delt pa 3
klasser: A. B og C. A og B-klassene
har n0yaktig de samme bestemmel-
ser som forbundets distriktsserier.
I C-klassen kreves et mindre antall
resultater. — Tjalve kan delta i
samtlige klasser, i A-klassen med
sitt beste lag, i B-klassen med 2. lag
og i C-klassen med 3. lag. Etter
disse bestemmelser vil klubben fa et
sterkere lag i B-klassen enn i for-
bundets distriktsserie (0stlands-
serie A).

Pa grunnlag av de endelige be-
stemmelser for alle serier skulle
klubbens stilling etter innend0rs-
sesongens slutt, med de resultater
undertegnede har kjennskap til, vaare

Hovedserie og kretsserie A:

Trygve T0nnesen, lengde
u. t. 3,37 m 974 p.

Trygve T0nnesen, h0yde
ut. t. 1,54 846 p.

Erling Andreassen, h0yde
u. t. 1,48 m 750 p.

Erling Andreassen, lengde
ut. t. 3,02 696 p.

Arne Huseby, lengde ut. t.
2,98 m 667 p.

Rolf Andre, lengde u. t.
2,93 m 632 p.

Kare Naess, lengde u. t.
2,88 m 597 p.

Arne Huseby, h0yde u. t.
1,35 559 p.

Egil Arneberg, h0yde u. t.
1,35 m 559 p.

Rolf Huse, h0yde u. t.
1,35 m 559 p.

10 resultater 6839 p.

0stlandsserie A og kretsserie B.

0ivind Holter, lengde u. t.
2,74 m 503 p.

Jostein Saxstad, lengde u. t.
2,62 m 427 p.

Ole H. Lie, h0yde u. t.
1,25 m 427 p.

3 resultater 1357 p.
S. G.

Alkoholen hjelper deg aldrig til d
en ting bedre. den bevirker

bare at du blir mindre skamfull over
feilene du gj0r.

K.ROKEN & MELBYE
Nordahl Bruuns gt. 11

Telefon 422439

Sand

Singel

Byggeartikler

Stiger

Stilaser

Trapper



Gutteavdelingen har vokst seg
stor og sterk

Gutteavdelingen har etter hvert
vokst seg stor og sterk. Den teller
i dag ca. 300 gutter og det strammer
daglig inn nye innmeldelser.

Vi ringer gutteformannen Huse
som forteller.

I vinter har gutta hatt innend0rs-
trening hver torsdag pa Uranienborg
under ledelse av Gordon Notto og
hver fredag pa Sinsen under ledelse
av Rolf Huse. I alt har ca. 50 gutter
deltatt. Tallet virker umiddelbart
noe snaut, men det spiller her inn
at de fleste av gutta gar pa skole og
har flere timer gymnastikk i uken
der. Treningen videre vil bli henlagt
til idrettsplassene. Her vil Jansgard
i den utstrekning han far tid ta seg
av gutta, dessuten vil gutta pa et
medlemsm0te bli presentert for for-
skjellige medlemer av old boys av-
delingen som vil ta seg av gutta pa
treningsaftene.

Planene for sommeren trekkes
opp i disse dager og det tegner til a
bli store ting. Det en i 0yeblikket
vet er at pokalkampen mot Fredrik-
stad fortsetter. Dessuten far av-
delingen K. I. F. pa bes0k ved
St. Hans tider.

Huse passer her pa a skyte inn at
hovedstyret og oldboysavdelingen er
sterkt interessert i avdelingens triv-
sel og yter st0tte pa forskjellig vis.
For egen regning f0yer vi til: «Skulle
bare mangle i lys av den betydning
en god gutteavdeling har for en
levedyktig klubb.

og

Nar det gjclder

HATTER

Spar elter disse

MERKER

Moss ant
Glyn
Durand
Vimenet
Brambilla
Pupier
Vazina
Brummels

DET ER KVALITETSHATTER

Smscali
ET H Y G G E L I G

STED

KONSENTRASJON OG VILJE har
vi halt dette bilde av den unge hekke-
loperen Bj0rn Helium. Bildet er tatt
under innendorstreningen i Handels-
gymnasiet og det lyser energi av blikket.
Det er mange like ivrige og dyktige ung-
gutter som Bjorn Helium i Tjalve.
Gutteavdelingen teller 300 medlemmer
som i hele vinter regelmessig nar skjottet
treningen innendors. Na venter vi spent
pa resultatene fra sommerens stevner og
klubbkonkurranser,

St0tt vdre annonsorer



Se her!

Erling Kaas, en av grunnpilarene i
norsk fri-idrett bade for og etter frigjor-
ingen har flytt til Keberihavn, sa vitt
vi skjanner for godt. Han trener og skal
etter meldingene a d0mme konkurrere
ogsa i air, og da selvfolgelig for Tjalve.
At ikke bare vi, men ogsa landslaget
trenger ham, er sikkert nok. Med Erling
pa laget, en Erling i form vel og merke,
~blir det norsk f0rsteplass, uten Erling
Uir det tredje og fjerde, Vi hdper at
Han ogsa i dr far tid til a gd inn for
staven, og at vi far hove til d se ham
sldss med svenskene og Kataja pd Bislet.
Om ikke for, sa pd vart eget Amerikaner-
stevne i begynnelsen av juli.

FRA PALITELIG KILDE pa-
staes det at grunnen til at jernbane-
restaurantene sluttet med 2 kroners-
serveringen, dvs. en betalte kr. 2
og kunne spise det en greide a presse
ned, var at Hamar flkk besek av
en tropp tjalvister pa hjemtur fra
Trondheim. Selskapet greide pa-
kjenningen, men vaget ikke ta
risikoen pa en ny tropp.

ORD OM IDRETT

TRENINGENS vesentligste opp-
gave er a venne seg av med unyttig
muskelarbeid. A opp0ve styrke er
treningens letteste oppgave.

LENNART STRAND pastaes a
vaere en saerdeles nerv0s herre foran
stevnene. At det kanskje ikke er
sa ille, viser f01gende episode foran
arets S. M. Lennart trippet som
vanlig fram og tilbake i garderoben,
blek og med feberroser.

— En ting er sikkert, sa en av
konkurrentene, — na ville jeg ikke
vsere i dine bukser.

— Nei, men etter 10pet sa! var
Lennarts kjappe replikk.

Tjalves styre.

Fetter Gulliksen, f ormann, Johan
Henriksen, nestformann. Bj0rn
B0rresen, sekreter. Bjarne Melbye,
oppmann. Odmar Aukner, kasserer.
Olav Bostram Johannessen. Leif
Ajaxon.

Gutteavdelingens styre :

Rolf Huse, formann. Gordon
Notto. Bj0rn Langaard, Jan Dam-
merud, Jan Bergersen.

Eldres avdelin:

Trygve H0gberg, formann. Fridt-
jov Str0mme, nestformann. Oscar
Sandvig, kasserer. Jobs. Ludwig-
sen, oppmann.

Tjalvistens redaksjon :

Eilif L. Berg, Audun Boysen,
Asbj0rn Jansgaard, Edvard Nilsen
og Bj0rn Vade.

Klubbens og bladets kontor:

St. Olavsgate 23 III, telefon
330078 (redaksjonen kl. 12.00—
12,30.

Dr. Magne Helgaker

Bogstadveien 13, har kontortid
for aktive Tjalvister hver tirs-
dag kl. 18,00—19,00. Telefon
46 56 37.

Tjalvekontoret vil i tiden fram-
over ogsa vsere apent hver onsdag
fra kl. 18 til 19,30 for inn-betaling
av kontingent etc.

Alle tjalvister som har anledning
ma hjelpe til med Holmenkollsta-
fetten. Meld deg snarest til Einar
Nordlie, tlf. 330078.

Oppmann Melbye meddeler at han
treffes pa telf. 334959 mellom 9
og 16. Ellers pa telf. 53 60 12. Ring
heist i forretningstiden.

Trykt hos J. Chr. Gundersen, Oslo.

8


