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2 TJALVISTEN – REDAKTØR SØKES 

3 PORTRETT 

4 MEGET DYRT Å DRIVE FRIIDRETTSKLUBB I OSLO 

2002 -  ET FLOTT ÅR 

IK Tjalve har i år gjort en av sine beste sesonger. 

Svein Lilleberg 

Det er ikke helt uten stolthet jeg ser tilbake på hva 

klubbens utøvere har prestert i 2002. Allerede 

Holmenkollstafetten viste at vi ville gå mot en flott 

sesong. I kvinnenes eliteklasse ble Tjalve nr. 2, den 

beste prestasjon av Tjalvejentene noensinne. Gutta 

reiste også ”kjærringa” fra i fjor og tok en fin 4. plass. 

Løpernes neste dyst for klubben var Stafett-NM i 

Elnesvågen, hvor Tjalve stilte med seks lag – fullt hus 

i seniorklassene, i motsetning til de 

andre”storklubbene”! Etter en lang og slitsom busstur 

slo vi godt fra oss under mesterskapet. Jentene tok 

samtlige tre gullmedaljer, mens gutta vant 4x 100m, 

tok sølv på 4x 1500m og bronse på 4x 400m. 

Selv om enkelte av våre utøvere har slitt med skader 

også denne sesongen, fortsatte suksessen også i de 

individuelle øvelsene. Vårt nye medlem av året – Anne 

Cathrine Bakken – sto nok for norsk friidretts største 

prestasjon i år da hun med 11,64 i semifinalen 

kvalifiserte seg til finalen i VM for juniorer på Jamaica! 

Hun ble dermed den første norske sprinter i en VM-

VELKOMMEN TIL OSS ! 

Foran årets sesong har Tjalve fått flere nyinnmeldelser: 

Grete Etholm – diskos 

Eva Danielsen – slegge 

Anne Cathrine Bakken – sprint 

Trine Pilskog – 800m og 1500m. 

Audrun Utskarpen – høyde 

Veslemøy Hausken – mellomdistanse 

Ida Tangen – spyd 

Annika Hansen – sprint 

Silje Øvstedal – 100m hekk 

Endre Evensen – mellom og lang 

Øyvind Fretheim – mellom og lang 

Tom Ole Dalsrud – mellomdistanse 

Thomas Lünell – sprint 

Vegard Bollum – lengde 

Trond Høiby – 10-kamp 

  **************************** 

ÅRETS SOSIALE HØYDEPUNKT 

Fredag 1. november finner årets sosiale høydepunkt i 

Tjalve sted – Torskeaften eller rettere Lammekveld og 

Torskeaften! Uansett hva du måtte ønske å spise denne 

kvelden, så håper vi at alle som kan krype og gå finner 

veien til Sjømannsforeningens selskapslokaler.  

Vi ser fram til et godt måltid, masse skryt av oss 

selv – og en mengde skrøner fra tidligere og 

nåværende idrettsliv! Vi gleder oss til ditt bidrag til 

en hyggelig kveld. Meld dere på til Jan eller Svein.  

 

Mens sana in corpore sano. 

Fortsetter på side 2 

 

http://www.tjalve.no/
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finale noensinne!! Vi gratulerer og ser med stor 

spenning og forventning fram mot fortsettelsen! 

Anne Cathrine ble da også nosk juniormester på 

100m I NM jr. tok også Lars Ytterhaug gull i tresteg 

med flott pers på 15,16m. Han hadde forøvrig også 

et ”kjempehopp” som var ”hårfint dødt”!  

Tjalve hadde fire utøvere med i EM i München, Eva 

Danielsen (slegge), Trine Pilskog (1500m), Aham 

Okeke (100m) og Benjamin Jensen (10-kamp). 

Benjamin fikk imidlertid ikke startet pga problemer 

med hamstrings. Hjemme hadde vi Gjøran Sørli 

som var skadet og Pål Arne Fagernes som ikke 

hadde innledet sesongen på det tidspunktet. 

Årets Hoved-NM i Sandnes ble også en gedigen 

Tjalve-suksess. Med ni gull, ni sølv og seks bronse 

er dette det beste NM for klubben siden forrige 

gang NM ble arrangert i Sandnes. Det var en rekke 

sterke Tjalve-prestasjoner under dette 

Norgesmesterskapet. Det vil være urettferdig å 

trekke fram enkelte framfor andre, men la meg 

likevel få nevne to prestasjoner som blant mange 

andre varmet et Tjalve-hjerte: I den avsluttende 

1000m stafett for menn gjorde vårt lag en innsats 

langt ut over det jeg hadde tort å håpe på. Kort tid 

etter å vunnet 400m hekk bød Atle Mc Gular og 

Quincy kamp på den siste etappen – og vi tok sølv! 

En annen helt utrolig duell fant sted i spyd der Pål 

Arne tuktet ”guttungen” etter at de hadde vekslet 

om ledelsen gjennom hele konkurransen. Pål Arnes 

vinner-resultat på 81,25 holdt dessuten til 

kongepokal!! 

 Dere finner oversikt over våre medaljevinnere et 

annet sted i avisen. 

TJALVISTEN – REDAKTØR SØKES 

Man må vel snart være litt tilårskommen for å huske 

at Tjalve har hatt en klubbavis, men det er faktisk 

sant! Vi har tilmed hatt redaktører med sterke navn 

som Jan Hemsvik og Einar Førde! – Men det er 

lenge siden det!! 

For enhver klubb som ønsker å ha god kontakt med 

alle sine medlemmer og som vil forsøke å skape et 

felles Tjalve-miljø – uavhengig av om du er passiv 

eller aktiv, ung og fremadstormende eller 

pensjonist, er en klubbavis etter mitt syn svært 

viktig. Det har derfor lenge vært en av styrets 

mange målsettinger at vi skulle ”dra i gang” IK 

Tjalves klubbavis, Tjalvisten, igjen. Tjalvisten bør 

helst komme ut fem-seks ganger i året og 

inneholde stoff av interesse både for unge og 

gamle i klubben – debatt, nyheter, historikk, 

portretter, informasjon, humor og annet.  

Det er imidlertid såpass hektisk på kontoret at vi 

helst trenger en redaktør eller to til å stå for 

nyutgivelsene av Tjalvisten – ivrige journalister 

skal vi vel finne...! Vi oppfordrer derfor 

skriveglade og PC-besittende Tjalve-

medlemmer til å ta utfordringen!! Meld fra til 

Svein L. 

VÅRE MEDALJEVINNERE 

GULL: 

Christina Fagerland, 200m 24,62 og 400m 54,27 

Grete Etholm, diskos 51,21m  

Eva Danielsen, slegge 56,84m 

Laila Bergskås, spyd 51,37m 

Nina Johannessen, Margit Katrine Strand, Randi 

Nymoen, Christina Fagerland – 1000m stafett. 

Atle McAdam, 400m hekk 52,77 

Gjøran Sørli, kule 18,93m 

Pål Arne Fagernes, spyd 81,25m 

SØLV: 

Trine Pilskog, 1500m 4,18,47 

Tonje Sekse, 3000m hinder 11,14,11 

Nina Johannessen, tresteg 12,95 

Aham Okeke, 100m 10,50 

Arjan Bos, lengde 7,47m 

Lars Ytterhaug, tresteg 15,62m 

Jan Sagedal, kule 17,62m 

Bjørn E Pettersen, slegge 61,19m 

Lars Y, Aham O, Kristian F, Atle Mc – 1000m staf. 

Fortsetter side 3 

,. Hvis du vil endre fargen eller kantlinjene til en 

tekstboks, velger du kategorien Farger og linjer. 

Hvis du vil endre størrelsen, skaleringen eller 

rotasjon, velger du kategorien Størrelse. Hvis du 

fortsatt fra side 1 
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VÅRE MEDALJEVINNERE 
Fortsatt fra side 2 

 

BRONSE: 
 

Trine Pilskog, 800m 2.07,29 

 

Margit Katrine Strand, 400m hekk 60,29 

 

Agnete Johansen, diskos 46,31m 

 

Bård Kvalheim, 1500m 3.52,18 

 

Endre Evensen, 5000m 14.17,28 

 

Thomas Rosvold, diskos 52,26m 

 

 
 

BISLETT 
 

I skrivende stund hersker det stadig betydelig  

usikkerhet med hensyn til Bisletts skjebne. 

Byrådet har bevilget 350 millioner, men hva staten  

vil gå inn med, ser ut til å være begrenset til 50 mill. 

Man er da langt unna finansieringen av de mer enn 

600 millionene et totalt nytt stadion i utgangspunktet 

skulle koste. Kan vi håpe at staten tar til vettet? 

 

Riksantikvaren har engasjert et nytt arkitektfirma 

for å se på mulighetene til å bygge et 8-baners  

friidrettsanlegg samtidig som man tar vare på deler  

av det nåværende stadion. Kanskje man kunne få et 

anlegg som både tilfredsstiller internasjonale krav 

-8 løpebaner... og tar vare på f.eks.”Store Stå”? 

Det aller siste er imidlertid at idrettsstyret ikke  

anbefaler staten å bruke mer enn de 50 millionene!!  

Det er nesten uvirkelig å sitte så midt inne i  

friidretten som man gjør som daglig leder i Tjalve 

og oppleve dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTRETT AV PÅL SOLBU 
 

Pål Hexum Solbu ble født 26.08.80. Pappaen 

til Pål var friidrettsmann og Tjalvist. 

Foreldrene hadde nok allerede fra fødselen 

av håp om at Pål skulle følge i pappas 

forspor og bli løper. Pål meldte seg da også 

etterhvert inn i Tjalve og begynte å trene.  

Trening har aldri vært noe problem  for Pål – 

det er ikke få kilometer han har tilbakelagt i  

og utenfor bane. Mange mente allerede tidlig 

at krølltoppen ville ha en stor framtid som 

løper, selv var han nok noe i tvil.... Seriøs 

satsing og trening kan jo komme i veien for 

så mangt...! I år har Pål hatt flott framgang 

og har satt fine perser både på 800 og  1500m 

med hhv 1.54,02 og 3.55,83. 

Vi har tro på fortsatt framgang neste år! 

 

 

 
 

 

   

 

 

 
 

 

       

MEDLEMSKONTINGENT 

Og 

TRENINGSAVGIFT 

 

Medl.k. kr. 300,- 

Tren.avg. kr 500,- 

 

Aktive utøvere betaler mao kr. 800,- 

 

Faktura er sendt ut, ikke vent med å 

betale! 

Vi vil gjerne ha din mail-adresse !! 

Har du ikke sendt oss den tidligere, så 

gjør det nå!! 

tjalve@sensewave.com 
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ME GE T  D YR T  Å  DR IV E  

F RI ID R E T TS KLUB B  I  OS L O 

Av Svein Lilleberg 

 På svært mange områder er det blitt stadig dyrere å arrangere 

idrett og å drive en idrettsklubb i hovedstaden. Prisene på leie av 

baner, haller og saler har økt sterkt – samtidig som det vi tilbys til 

friidrettstrening er under enhver kritikk! Samtidig øker de aller 

fleste andre utgifter i forbindelse med idrettsarrangementer. 

SKREMMENDE UTVIKLING 

For friidretten er dette en utvikling som får store følger både for vår 

mulighet til å drive et godt rekrutteringsarbeid og for vår mulighet til 

å følge opp de talentene vi har fram mot nært forestående 

mesterskap. Rekrutteringsarbeidet skal sikre framtidige 

topputøvere til friidretten og dagens talenter skal sette norsk 

friidrett på kartet f.eks i neste års VM og i OL i Aten i 2004.  Man 

trenger ikke mye fantasi for å forstå hva dette kan komme til å bety 

for fridretten hos oss! 

FRIIDRETTEN OG DET OFFENTLIGE 

Støtten til klubber og arrangører er fra før sørgelig liten, men la 

meg belyse noe av forholdet mellom det offentlige og friidretten 

gjennom noen eksempler fra IK Tjalves viktigste arrangement (og 

inntektskilde), Holmenkollstafetten. I løpet av årene fra 1990 til 

2000 deltok fler enn 250.000 løpere i ”Vårens Vakreste Eventyr”. 

Uten å tallfeste det nøyaktig, kan jeg trygt påstå at 

Holmenkollstafettens løpere årlig legger igjen millioner i 

hovedstaden. I den samme perioden har HKS således generert 

flere titalls millioner i Oslo – og mange av millionene går inn i 

kommunekassa i form av skatter og avgifter. På disse elleve årene 

har Tjalve for sitt arrangement betalt mer enn 750.000,- kr. til Oslo 

Kommune og  dessuten nær 1,5 millioner til Oslo Politi! Alt 

”overskudd” fra stafetten – etter at vi i den samme perioden har 

betalt ca 2 mill i startavgifter til krets og forbund – går til arbeid for 

friidretten og for idrettsungdom i byen vår!! - Forstå det den som 

kan!! 

   

 

Skriv inn undertittel her 

Du kan erstatte bildene i denne malen med 

firmalogoen. Merk bildet du vil erstatte, velg Bilde på 

Sett inn-menyen og deretter Fra fil. Velg et nytt bilde, 

og velg deretter Sett inn. Merk av for Koble til fil hvis 

du ikke vil innebygge bildet i nyhetsbrevet. Dette er 

nyttig hvis du må minimere filstørrelsen. Innebygging 

gjør filen mye større. 

Hvis du vil redigere et bilde, klikker du det for å 

aktivere bildeverktøylinjen. Du kan bruke denne 

verktøylinjen til å justere lysstyrke og kontrast, endre 

Velg et nytt bilde, og merk av for Koble til fil 

hvis du ikke vil lagre bildet sammen med 

nyhetsbrevet. 

linjestilen og beskjære bildet. Hvis du vil ha mer 

detaljert redigering, dobbeltklikker du grafikken for å 

aktivere tegnelaget, der du kan gruppere 

bildeobjekter, dele opp grupper og endre farge på 

eller slette bilder.  

NfifS SERIER 

Det nærmer seg definitivt sesongslutt og de 
fleste klubber har begynt å telle seriepoeng. 
Det er vel stor forskjell på hvor mye de ulike 
klubbene legger av prestisje i serien, men for 
Tjalve har det alltid vært viktig i gjøre det så 
godt som mulig. Seriene for menn og kvinner 
gir et godt bilde av både topp og bredde 
innen den enkelte klubb. Etter vårt syn burde 
faktisk NFIF være mer opptatt av å styrke 
serienes posisjon i norsk klubbfriidrett. Dette 
kan for eksempel gjøres ved å gi 

pengepremier til de beste lagene – og 
kanskje også til beste ”nykommer-klubb”! 
Dette ble faktisk lovet av styret på tinget tidlig 
på 90-tallet – kanskje på tide å følge opp 
løftet!? 

IK Tjalve vant serien både for menn og 
kvinner i fjor – for mennenes del var det den 
18de seieren på rad.  

Også i år ser det ut til at vi vil få dobbelt-
seier. Det viser en styrke og en posisjon i 
norsk friidrett ingen kan vise maken til! 

VI TAKKER UTØVERNE FOR INNSATSEN! 
     

TJALVES OVERTREKKSTØY OG 

KONKURRANSEDRAKTER 

 

Som de fleste vel har fått med seg, ble vi 

sviktet – glemt -  av Reebok foran årets 

sesong, men vi og Reebok kommer 

sterkere tilbake.  

Vi bestiller nå nytt av alt og regner med at 

Reebok denne gang leverer i god tid før 

sesongen 2003! 

Vi minner samtidig om at det er viktig for 

klubben at vi er så synlige som mulig! 

Derfor gjentar vi oppfordringen om at alle 

Tjalvister bruker Tjalve-tøy så mye som 

mulig!! 

IDRETTSKLUBBEN TJALVE 

Stiftet 26.desember 1890 

Motto: Mens sana in corpore sano 

(En sunn sjel i et sunt legeme) 

Treningstider i hallene 2002/2003: 

NIH:  Mandager 17.00 – 19.30 

           Fredager   18.30 -  20.30 , 1. gang 1/11 

 

Ekeberg: Tirsdager og torsd. 17.00 – 19.00 (fra 5/11) 

FYSIO 
Bjørn Olsson tar over som massør på Tjalve-kontoret. 

Han vil ha 1-2 faste kvelder i uken.  Vi kommer tilbake 

med dager, tider og hvordan avtalene skal gjøres! 

Vi ønsker Kristian og Christina 

god tur til USA og velkommen 

tilbake fortsatt i god form!! 
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