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Saker av interesse:

Årets innendørsmesterskap ble avholdt
i Stangehallen 9-11 februar. Mesterskapet ble et nytt bevis på at Tjalve er Norges beste friidrettsklubb. Fasit etter
mesterskapet: 5 gull, 3 sølv og 1 bronsemedalje.
Den største overraskelsen kom nok i
kule hvor Thomas Rosvold vant på
14,23m. Under en treningssamling i
Karlstad uken før hadde han problemer
med å støte 13m. Dette var Thomas
første norske mesterskap og antagelig
det siste i kule. I følge han selv skal han
aldri støte kule igjen! Thomas er for
øvrig mest kjent som diskoskaster.
Lars Ytterhaug vant oppskriftmessig
lengde og tresteg og Anne Cathrine
Bakken vant 60 m på 7,53– på tross av
sykdom tidligere i uken.

• Lillehammer tildelt hovedNM for 2009.
• Junior-NM 2008 avholdes
i Stavanger.
• UM 2008 overraskende
tildelt Sigdal

Christopher Selmer vant lengde uten
tilløp for tredje gang på rad med resultatet 3,39 m. Sindre Almsengen og Paul
Redford tok sølv i henholdsvis lengde
og høyde uten tilløp for junior. Inger
Anne Frøysedal satte fin ny pers i tresteg og tok sølv på resultatet 11,99 m.
Han tok dessuten bronse i lengde med
resultatet 5,44 m.

...og 3 gull i UM!
Ungdomsmesterskapet innendørs ble i
år avholdt i Stangehallen helgen 26-28
januar. Tjalve stilte med 7 deltakere.
Disse 7 kom hjem fra Hedmarken med
3 gull, 2 sølv og 1 bronsemedalje.
Største medaljesanker ble Inger Anne
Frøysedal (J18/19) som tok 2 gull og 1
sølvmedalje på de fire øvelsene hun
deltok i. Inger Anne vant lengde på
5,46m og tresteg på 11,86 m. Sølvmedaljen kom i høyde hvor hun hoppet
1,63 m. I kule ble hun ”bare” nr. 4 med
resultatet 11,02 m.
Ellers vant Eivind Henriksen (G17)
kule med resultatet 15,22 m, en klar
forbedring av personlig rekord.

• Gull og sølv til Astrid Jacobsen i VM på ski

Eivind Sagli (G16) debuterte for Tjalve
med å ta sølvmedalje i lengde med resultatet 5,96 m.
Brosemedalje ble det til Vegard Henriksen (G18/19) i kule med resultatet 15,08
m. Vegard sliter for tiden med en prolaps i ryggen og fikk ikke vist hva han
egentlig er god for.
Thomas Rosvold in action
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Styrets beretning for 2006
Styret, utvalg og komiteer:
På IK Tjalves årsmøte på BUL's lagsrom i Rosenkrantzgt. 8
mandag 13. mars 2006 ble det foretatt følgende valg:
Styret: Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Rekrutteringsavd.:
Leder:
Oppmann:
Medlem:

Per Sletholt (gj.v.)
Svein Søndenå (gj.v.)
Thomas Rosvold (gj.v.)
Ada Holmen (gj.v.)
John Skjelvaag jr (gj.v.)
Tore Teigen (gj.v.)
Ole Petter Sandvig (gj.v.)
Kjetil Myrtun (gj.v.)
Ida Monn Birkhaug, ungdoms
repr. (gj.v.)
Svein Lilleberg (gj.v.)
Kjetil Myrtun (gj.v.)
Ida Monn Birkhaug (gj.v.)

Revisjon:

Bjørn Berglund (gj.v.)
Torbjørn Briseid (gj.v.)
Odd Nilsen, varamann (gj.v.)

Medlemsbladet:
Valgkomite: Leder:
Medlemmer:

Ansvarlig: Styret.
Ole Kr. Johnsen (gj.v.)
Bodil Lis Larsen (gj.v.)
Veslemøy Hausken (gj.v.)

Gullmerkekomite:

Ikke på valg: Per Sletholt
(klubbens leder), Torbjørn Briseid, Eystein Enoksen, Ole Petter
Sandvig, Jan Hemsvik.

Stiftelsen Sverre Gundersens Fond: Ikke på valg.
Bjørn Berglund, Torbjørn Briseid, John Skjelvaag, Steinar
Hoen.
Olga og Henning Norgrens Fond: Ikke på valg.
Per Sletholt (klubbens leder).,
Haavard Nordlie (skattmester i
Tjalves Ridderorden).
Styremøter: Det er i perioden avholdt 11 styremøter. En
representant for Rekrutteringsavdelingen og Jan Hemsvik
har hatt møterett på styremøtene.
Daglig leder: Svein Lilleberg (ansatt fra 1.8. 2000)
Regnskapsfører: Thomas Rosvold (klubbens kasserer.)
Fullmakt til å undertegne for klubben (bank og post):
Jan Hemsvik, Svein Søndenå og Thomas Rosvold.

Kontoradresse: Underhaugsveien 1, l.etasje sammen med
Bislettalliansen med felleslager i underetasjen (fra og med
6. august 2001 til og med 30. juni 2004). (Fra og med 1.
juli 2004 sammen med Espen Hansen as).
Styret har oppnevnt følgende personer til spesialkomiteer:
Holmenkollstafetten: Per Sletholt (leder), Ole Petter Sandvig, Jan Hemsvik, Reidar Kr. Hansen, Per B. Jørgensen,
Odd Nilsen, Tor Johnson, Ole Kr. Johnsen, Morten
Mørck, Tore W. Teigen, Bodil Lis Larsen, Haavard Nordlie, Kjetil Myrtun - med Svein Lilleberg som sekretær.
Holmenkollstafetten 11-16 år: ble arrangert igjen i 2006,
lørdag 13. mai på formiddagstid og hadde 68 deltakende
lag.
Intro Norway Games: Per Sletholt (leder), Jan Hemsvik,
Ole Petter Sandvig, Reidar Kr. Hansen, Per B. Jørgensen,
Kjetil Myrtun, Bodil Lis Larsen med Svein Lilleberg som
sekretær. A/S Idrettsservice og Bislettalliansen: Arne Kvalheim (styremedlem) Per Sletholt (vararepresentant; styrerepresentant i 2005.) Bislettalliansens Råd: Iver Hole (leder),
Per Sletholt, Ole Petter Sandvig, Svein Søndenå, Jan
Hemsvik, Thomas Rosvold, Ada Holmen. Vararepresentanter: Tore Teigen, Kjetil Myrtun. Andre stevnearrangementer: Jan Hemsvik, Kjetil Myrtun, Svein Lilleberg.Statistikk og serierapporter: Jan Jørgen Moe, Jan
Hemsvik, Kjetil Myrtun.
Medlemstall: ved rapportfristens utløp 31.12.2006 var IK
Tjalves medlemstall:
Menn:
Kvinner:
Totalt:
Over 18 år:
185 (196)
78 (66)
263 (262)
Under 18 år:
43 (51)
36 (55)
77 (106)
Totalt:
228 (247)
114 (121)
340 (368)
Tallene i parentes er pr. 31.12.2005. Den tilsynelatende
nedgangen skyldes ”opprydding” i medlemsarkivet.
Gått bort i 2006: Willy Kaurin (1924), Bjørn Vade (1922)
– begge æresmedlemmer, og dessuten Kåre Skogseth og
Erling Stray.
Bidrag:
Etter søknader har IK Tjalve mottatt følgende bidrag i inneværende periode:
Oslo Kommune/Oslo Idrettskrets: Administrasjonsbidrag
kr. 34.875,Refusjon av lokalleie kr. 8.260,-.
Oslo
Idrettskrets/NIF:
32.072,-.
Bildetekst
som beskriver Lokale
bilde elleraktivitetsmidler
grafikk. Bildetekstkr.som
beskriver
Nye Sentrum Bingo, 1. halvår: kr. 24.216,72
bilde eller grafikk.
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NFIFs reisebidrag til NM 2006 i Oslo kr 24.800,- utbetalt i
februar 2007.
Vi har søkt NFIF om reisebidrag til NM junior og UM og
fått kr. 11.839,-.
Oslo Friidrettskrets for Tjalves lag i NM terrengløp: kr.
1.000,Norges Friidrettsforbund har støttet våre fremste aktive økonomisk i 2006: Gjøran Sørli, Grete Etholm Snyder, Margrethe Renstrøm, Susanne Wigene og Bård Kvalheim. Fra
Sverre Gundersens Fond har IK Tjalve mottatt kr. 40.000,-som i.h.t. statuttene er øremerket ungdomsavdelingen.
Tjalves Ridderorden har ytet klubben et bidrag på kr. 6.500,
I 2006 ble det overført kr. 50.000,- fra Bislettalliansen. Ytterligere kr. 75.000,- er lovet.
En anonym tjalvist har gitt en gave på kr. 2.000,- til den
mest lovende junioren i 2006. Denne gaven tilfalt Eivind
Henriksen
Tjalves Ridderorden har gitt bidrag til flg tre tjalvister i
2006: Vegard Henriksen, Eivind Henriksen, Inger Anne
Frøysedal.
Samarbeidspartnere:
IK Tjalve har i 2006 hatt følgende samarbeidspartnere:Mizuno Norge A/S, Herbalife, Naturimport, DnB Postbanken, Canon, Maxim Sportsdrikk, HMK, Verdens Gang,
Kanal 24 og Norsk Tipping.
Tillitsverv:
Norges Idrettsforbund: Morten Berger (ansv. redaktør av
"Idrett")
Norges Friidrettsforbund: Veslemøy Hausken
(styremedlem), Eystein Enoksen (styremedlem), Jan Jørgen
Moe (medlem av statistikk- og -rekordutvalget) Ole Petter
Sandvig (leder av Teknisk komité og medlem av statistikkog rekordutvalget).
Ole Petter Sandvig er ansatt som teknisk konsulent i Norges
Friidrettsforbund.
Oslo Friidrettskrets: Bjørn Henriksen (leder), Vegard Henriksen (ansvarlig ungdom), Kjetil Myrtun og Jan Jørgen
Moe (vararepresentanter i styret og vararepresentanter til
idretts- og arrangementsutvalget). Bodil Lis Larsen
(medlem av utdanningsutvalget), Jan Haugli (medlem i
dommerutvalget) Ada Holmen (medlem av valgkomiteen)
Andre tillitsverv: Odd Bergh (formann i Stiftelsen Norsk
Friidrett) og leder i Eliteforeningen, Bjørn Bogerud
(medlem av Rådet i Stiftelsen Norsk Friidrett), Kristen
Damsgaard (medlem av Rådet i Stiftelsen Norsk Friidrett),
John Skjelvaag (medlem av Rådet i Stiftelsen Norsk Friidrett) Alv Roy Thomassen, (medlem av Rådet i Stiftelsen
Norsk Friidrett), Steinar Hoen (medlem av rådet i Stiftelsen
Norsk Friidrett), Anne Thidemann (medlem av Rådet i Stiftelsen), Lai Berg (medlem av Seniorgruppen i Stiftelsen
Norsk Friidrett), Ivar J. Saunes (medlem av Seniorgruppen

i Stiftelsen Norsk Friidrett), Unni Agdestein ( medlem av
Seniorgruppen i Stiftelsen Norsk Friidrett), Bodil Lis Larsen
(styremedlem i Friidrettens Venner), Reidar Falch (revisor i
Friidrettens Venner).
Utmerkelser:
Oslo Idrettskrets` stipend 2006: Margrethe Renstrøm
OFIKs dommerpokal 2006: Kjetil Myrtun
OFIKs premie til beste kvinnelige utøver i 2006: Margrethe
Renstrøm
NFIFs diplom for adm. arbeid i lag gjennom flere år: Svein
Søndenå
Friidrettens Venners Ærespris til fortjente lagleder/trenere:
Ragnhild Holmen Waldahl
Tjalves Gullmerke: Hans Hotvedt og Arne Foss.
Ordenskollegiet:
Styret for Ordenskollegiet: Torbjørn Briseid (stormester),
Bjørn Berglund (seremonimester) og Haavard Nordlie
(skattmester). Det ble avholdt riddermøte i Oslo Sjømannsforenings lokaler fredag 3. november 2006 i forbindelse
med Torskeaften. Styret retter en hjertelig takk til Styret for
Ordenskollegiet for det fine bidraget til årets Torskeaften.
Medlemsmøter:
Årets Torskeaften ble avholdt i Oslo Sjømannsforenings
lokaler fredag 3. november 2006 hvor det deltok 73 medlemmer.
Medlemsbladet:
Utgivelsen av medlemsbladet ”Tjalvisten” som startet opp
igjen i 2002, ble fortsatt i 2006 hvor det ble utgitt 2 nummer. Redaksjonen har vært ledet av Svein Lilleberg. Fra
januar 2007 har Bjørn Henriksen overtatt som redaktør.
Dommere:
Pr. 31.12 2006 hadde IK Tjalve følgende autoriserte friidrettsdommere:
Forbundsdommere: Unni Agdestein, Reidar Falch, Arne
Foss, Jan Haugli, Jan Hemsvik, Øyvind Hoen, Bodil Lis
Larsen, Odd Nilsen, Ole Petter Sandvig, Svein Søndenå.
Kretsdommere: Erik Andersen, Bodil Wiig Berge, Nils Thomas Fearnley, Omar Ragnvald Hansen, Stein Hansen, Ragnhild Haugli, Ada Holmen, Ole Kr. Johnsen, Jan Jørgen
Moe, Kjetil Myrtun, Ragnhild Holmen Waldahl, Bjørn Henriksen, Per Sletholt.
Forbundsstartere: Bodil Lis Larsen, Ole Petter Sandvig,
Kretsstartere: Ole Kr. Johnsen, Svein Søndenå.
Tjalves dommere gjør en meget god jobb på stevnene i
Oslo. og flere av klubbens dommere er med i toppen av
dommerframmøtelisten.
Det er et skrikende behov for flere friidrettsdommere i hovedstaden, og Styret vil anmode flere yngre medlemmer,
gjerne aktive om å melde seg til de årlige dommerkurs som
kretsen arrangerer hvert år.
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Arrangementer og stevner:
I.K. Tjalve har i sesongen 2006 arrangert eller vært medarrangør av følgende friidrettsstevner:
1. Holmenkollstafetten 11 – 16 på Bislett lørdag 13.
mai.
2. Holmenkollstafetten med start på Bislett/St.
Hanshaugen og innkomst på Bislett lørdag 13. mai
2006.
3. ”Norsk Spydgalla” på Trasop Stadion i Oslo 3. og
4. Juni
4. Intro Norway Games, internasjonalt stevne på
NIH/Bislett Stadion torsdag 17/8, fredag 18/8, lør
dag 19/8 og søndag 20/8 2006 for jenter og gutter
10-22 år. I 2006 var det også lagt inn noen øvelser
for senior.
5. OM i stafetter G/J 10-19 22/5 på Bislett Stadion.
6. Exxon Mobil Bislett Games, internasjonalt stevne
på Bislett Stadion fredag 2. juni sammen med BUL
og Vidar (Bislettalliansen.)
7. Hoved-NM på Bislett sammen med BUL og Vidar
(Bislettalliansen) 28.-30/7.
8. KM for menn og kvinner, Oslo og Akershus senior
og junior på Bislett Stadion fredag22/9 og lørdag
23/9.
9. Bydels-ungdomsleker for Ila og Marienlyst skoler
8., 9. og 10. klasser samt 7. klasse på Møllergata
skole, jenter og gutter på Bislett 14.06.
10. IK Tjalve arrangerte også sammen med IL i BUL
et treningsstevne i hekk og tresteg for G/J 10-19 år
på Bislett Stadion 6.06.
11. KM i slegge på NIH 16/9.
12. Friidrettens avslutningsuke på Bislett Stadion
27.09. sammen med Koll, OSI, Geoform, Kamp/
Vestheim, Njaal, Oslo Politis IL, Stovnerkameratene og Høybråten & Stovner IL.
13. 8 treningsstevner i kast på NIH, Sogn.
14. Treningsstevne med 10000m for kvinner på Bislett
8. Mai.
15. Kaststevne på Østre Greverud Idrettspark 1. juni
Ovennevnte friidrettsstevner omfattet i alt 28 stevnedager.
Holmenkollstafetten:
Holmenkollstafetten ble i 2006 arrangert lørdag 13. mai.
Holmenkollstafettens arrangementskomite har bestått av
følgende personer: Leder av hovedkomiteen: Per Sletholt
Stevneledere: Ole Petter Sandvig, Jan Hemsvik, Ole Kr.
Johnsen, Svein Lilleberg. Resultatsservice/data: Ole Petter
Sandvig, Reidar Kr. Hansen, Per B. Jørgensen. Løypesjef:
Ole Kr. Johnsen med Morten Mørck som NK. Vekslingssjef: Tor Johnson Vaktsjef: Tore W. Teigen Transportsjef:
Per Nicolaisen. Start St.Hanshaugen: Lars Christoffersen,
Odd Wangen, Kjetil Myrtun. Utkjøring busser: Reidar
Falch. Premieutdeling: Arne Kvalheim. Tidtaking: Odd
Nilsen, Svein Søndenå. Presseservice: Ada Holmen. Dommeransvarlig: Bodil Lis Larsen Reportasjebiler: Jo Nesse,
Jan Jørgen Moe.

Speakertjeneste Bislett: Jan Hemsvik, Haavard Nordlie.
Meldingstjeneste: Oslo gruppen av Norsk Radio Relæ Liga.
Sanitetsteneste: Norsk Folkehjelp.
Vakttjeneste i løypa: Politiet, Sivilforvaret, militære avdelinger. Sivilforsvaret og Garden stilte med atskillig færre
enn det var behov for.
Effektsalg: Per Sletholt. Kiosksalg: Thomas Rosvold. Programredaksjon: Per Sletholt, Svein Lilleberg, Jan Hemsvik.
Koordinator Bislett: Ole Kr. Johnsen.
Politiet gjorde en god jobb. Oslo Sporveier hadde store
problemer ved Forskningsparken.
Bespisning dommere/funksjonærer: Servicemat as.
Vi var tilbake på Bislett og starten ble som tidligere fordelt
mellom Bislett og Knud Knudsens Plass på St. Hanshaugen.
Oversikt deltakelse: 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Antall påmeldte lag: 2315
1318
Antall fullførte lag: 2109
1110

2157
1122
1957
905

1900 1858
996 912
1682 1628
879 813

1756
788
1516
660

1522
912
1285
857

Av denne oversikt framgår at nedgangen i deltakelsen stoppet opp og at vi i stedet opplevde en øking i antall påmeldinger med over 15 % i forhold til i 2005. En av årsakene til
den sterke nedgangen i 2005 var nok at stafettdagen lå i en
langhelg – noe som gjorde at mange fikk problemer med å
stille lag.
Stafetten består nå av i alt 25 klasser hvorav 7 klasser for
bedrift og mosjonslag. Rekorddeltakelsen i stafetten skriver
seg fra 1993 hvor det fullførte i alt 2288 lag med 34320
deltakere. Også i år var det svensk deltakelse i begge eliteklasser. Gular vant eliteklassen for menn. Tjalve tok en
3.plass. I kvinnenes eliteklasse vant Vidar foran Tjalve.
Styret og arrangementskomiteen går inn for å holde et høyt
arrangementsmessig nivå for stafetten, selv om det betyr
store kostnader. Utgiftene til Politiet var i år på kr.
127.453,58. I årene 1988/2006 er politiutgiftene kommet
opp i totalt over kr. 2.300.000,-.
Startavgiftene til krets og forbund er også en stor kostnad i
stafetten selv om disse avgiftene er redusert en del ettersom
deltakelsen i stafetten er gått tilbake. Startavgiften i 2006
var på kr. 49.832,-. I perioden 1988-2006 har IK Tjalve støttet norsk friidrett med mer enn kr. 2.500.000,- i innbetalt
startavgift til krets og forbund.
Når det gjelder Oslo Kommunes støtte til stafetten, beklager
vi at budsjettposten til større idrettsarrangementer i Oslo
bortfalt for flere år siden. Nå er det bare Norway Cup som
får slik økonomisk støtte, men etter forlydender er det på
flere hold i kommunen interesse for å støtte
Holmenkollstafetten i framtiden. For 2005 da stafetten ble
arrangert for 75. gang, søkte vi om kr. 500.000,- , men fikk
ikke noen støtte.
Det ble i 2006 gjennomført etappetidtaking for alle klasser.
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Holmenkollstafetten 11 - 16 år:
Ungdommens Holmenkollstafett ble arrangert igjen i 2006 –
på formiddagen lørdag 13. mai. Dette arrangementet samlet
68 lag.
Norway Games:
I 2006 var det påmeldt over 1000 deltakere som totalt representerte 2565 starter. Også i år var det deltakere fra Sverige,
men dessverre kun fra fire klubber.
I lagkonkurransen vant IL i BUL foran IL Tyrving og Asker
Skiklubb Friidrett. Tjalve ble 5. beste klubb. 111 lag scoret
poeng.
Selv om Intro-avtalen falt bort i 2005, fikk vi også i år en
støtte til stevnet på kr. 25.000,- fra DnBNOR.
Styret vil nok en gang gi en stor honnør til dommeransvarlig
Bodil Lis Larsen som har maktet å skaffe dommere til dette
helgestevnet i alle år
Xxon Mobil Bislett Games:
Årets Bislett Games som var det 41. i rekken, ble arrangert
på nye Bislett Stadion fredag 5. juni.
Det var mange gode resultater. IK Tjalve hadde 3 deltakere:
Susanne Wigene på 5000m, Anne Cathrine Bakken på
100m, Margrethe Renstrøm i lengde, Margit Katrine Strand
på 400m og Bård Kvalheim på 1500m.
Jentebølgen:
Dette mosjonsløpet ble i 2006 arrangert for 14. gang på følgende steder: Fagernes 22.05., Sandefjord 30.05., Kristiansand 31.05., Stavanger 1.06., Skullerud 6.06., Drammen
7.06., Gjøvik 8.06., Koppang 10.06., Fredrikstad 11.06.,
Trondheim 13.06., Molde 14.06., Ålesund 15.06., Grong
16.06.og Mo i Rana 17.06.
Økonomisk ble Jentebølgen 2006 bedre enn på mange år.
Hoved-NM på Bislett:
IL i BUL, SK Vidar, IK Tjalve / Bislettalliansen arrangerte
årets Hoved-NM på nye Bislett. Arrangementsmessig var
mesterskapet på det jevne. Idrettslig var det vellykket med
Tjalve som beste klubb både mht antall medaljer og på poeng. Per Sletholt var Tjalves representant i hovedkomiteen.
Treningsoppfølgingen:
Følgende trenere har fungert i Tjalve i sesongen 2006:
Dan Simion: sprint og hopp, menn og kvinner
Knut Kvalheim: mellom- og langdistanse, menn og kvinner
Olav Magne Tveitå: sprint kvinner, mangekamp
Leif Olav Alnes: hekk (Atle McAdam, - og fra høsten 2004:
Margit K Strand, fra høsten 2006 også Anne Cathrine Bakken.)
Thomas Rosvold: kast
Svein Lilleberg: hovedansvarlig, ungdom
-I tillegg til våre ungdomstrenere – se nedenfor!
Tjalveutøvere har dessuten deltatt i et spydprosjekt med Pål
Berntsen og et hopp-prosjekt med Dan Simion.

Rekrutteringsprosjektet mellom Tjalve og Koll ble prolongert for 2006 med, Eirik Førde, Hans Christian Lange, Espen
Krogh og fra høsten 2006 også Ingrid Ness Rolland som
trenere.
Vårt samarbeid med Nittedal Friidrett fortsatte i 2006 og
høsten 2006 innledet vi også et samarbeid med Lambertseter
IF Friidrett.
Våre aktive har hatt faste treningsdager på Norges Idrettshøgskole i samarbeide med Norges Friidrettsforbund og
Oslo Friidrettskrets, både i sommer-og vinterhalvåret. Noen
av våre aktive har også trent på Toppidrettssenteret og fra i
høst på Bislett Stadions inneanlegg.
Noen av våre aktive har også hatt treningsopphold i Hellas,
Sør-Afrika og i Spania. Det har vært opprettet kontrakter
med våre beste utøvere som har hatt faste budsjetter vedr.
trening og konkurranser. Aktive som ikke har hatt egne budsjetter, får støtte etter innsatsen fra gruppebudsjettene i løp,
hopp og kast. Mizuno har i 2006 vært klubbens utstyrsleverandør
Idrettslig innsats:
IK Tjalve har i 2006 på ny hatt et meget godt idrettsår. I
NFIF's seriekonkurranser for menn tok vi tilbake førsteplassen med 25.534 poeng ved at Norna-Salhus ble slått med i
overkant av 400 poeng. I kvinneserien lyktes det IK Tjalve
med 24.543 poeng å vinne for 8. gang. Tjalves kvinner var
langt foran neste lag, IL i BUL og sammenlagt er våre lag
temmelig suverene.
I den nye Tyrvingserien for 2006 for aldersklassene 13 til 19
år ble Tjalve nr …. av … lag. (Resultatene fra 2006-serien
foreligger pt ikke.)
I årets Hovedmesterskap på Bislett Stadion ble Tjalve beste
klubb med 124 pts. (kr. 24.800,--) og tok 7 gull, 3 sølv og 2
bronse.
I NM junior i Bergen ble det 8 gull, 2 sølv og 2 bronse til
Tjalve.
I Hallmesterskapet i Stangehallen ble det 2 gull, 2 sølv og 1
bronse til Tjalve.
I UM innendørs i Drammenshallen fikk Tjalve 5 gull og 5
sølv.
Ungdomsmesterskapene utendørs 2006 på Byrkjelo ga 7
gull-, 2 sølv og 5 bronsemedaljer til Tjalves ungdommer.
Tjalves gullvinnere i NM på Bislett var Grete Etholm Snyder i diskos, Gjøran Sørlie i kule, Bård Kvalheim på 5000m,
Margrethe Renstrøm i lengde og tresteg ,Sindre Almsengen
i lengde og Ida Tangen i spyd.
Tjalves lag tok bronse på 4 x 1500m i Stafett-NM i Stavanger.
Tormod Tjørnhom tok bronse i NM i motbakkeløp i Ørsta.
Styret
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Ungdomsavdelingen på tur til Karlstad
Friidrettsutøvere fra Oslo må dra til Sverige hvis de
ønsker å trene inne i helgen. 3-4 februar dro derfor en
gjeng fra Tjalve’s ungdomsavdeling til Karlstad sammen med ungdommer fra våre samarbeidsklubber Koll
og Lambertseter. Det var ingen sure ansikter å se selv
om oppmøte var kl. 07.30 på lørdags morgen. Etter en
grei busstur på ca. 3 timer var vi klare til første økt i
Våxnäshallen i Karlstad. Denne hallen ble satt opp for
ca. 10 år siden og kostet den gang ca. 11 millioner
svenske kroner. Det fine med hallen i Karlstad er muligheten til å trene andre øvelser som styrke, turn og
klatring i tillegg til at alt ligger til rette for trening av
alle slags friidrettsøvelser. Her er det ikke slik at man
må bruke en halv time på å gjøre klart til å hoppe lengde slik det er hjemme i Ekeberghallen og hallen på
NIH. Kule kan man støte på samme måte som om man
skulle vært ute på Bislett, i tillegg er det satt av et hjørne for de som ønsker å kaste diskos og slegge. Sikkerheten er tatt godt vare på og man kan kaste inne med
utendørsredskap. Alle løpebaner har naturligvis tartandekke.
På lørdag var det satt av tid til to økter med mulighet
til å shoppe i nærmeste shoppingsenter i pausen mellom øktene. Hvem som kjøpte mest av guttene eller
jentene skal være usagt, men guttene ligger tydeligvis
heller ikke på latsiden i denne ”øvelsen”.
Totalt var ca. 75 ungdom og foreldre med på turen.

Her er gjengen fra Tjalve, Koll og Lambertseter samlet rett før avreise til Oslo

Ekstra hyggelig var det at Svein Lilleberg hadde tatt seg
tid til å være med. Svein var mektig imponert over fasilitetene, og vi kommer til å jobbe aktivt fremover for å
kunne få en tilsvarende hall i Oslo. I Borås ble det i 2006
satt opp en tilsvarende hall som i Karlstad. Denne kostet
bare 14 millioner å bygge. Gjør man det enkelt er det
utrolig hva man kan få for pengene også i våre dager.
Problemet med Norge slik jeg ser det er at alt skal gjøres
så flott at prisen blir mange ganger høyere enn nødvendig.
Etter en god frokost søndag var det klart for en ny økt
før hjemreisen til Oslo. Jeg tror trygt vi kan si at alle
utøvere hadde godt av de timene vi hadde i hallen og de
mulighetene de hadde til å bli bedre kjent med utøvere
fra de andre klubbene.

Mail-adresser!
Vi har mail-adresser til en rekke av våre medlemmer, men neppe alle!
”Sjefen sjøl”, Svein Lilleberg, hadde også tatt seg tid til å være med til Karlstad. Svein
ble mektig
deteller
fine anlegget.
Bildetekst
som imponert
beskriverover
bilde
grafikk.

Send klubben din mail adresse så hører du oftere
fra oss og det blir både mer effektivt og rimeligere for oss å nå dere!
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Innendørstrening på Bislett

Nye medlemmer 2007

I hele vinter har innendørsanlegget på Bislett vært
åpent for trening hver dag unntatt søndag og mandag.
Mange har benyttet seg at tilbudet og spesielt på den
lukkede treningen for barn på onsdager har det vært
ekstremt mange. Ryktene sier at opptil 250 barn har
vært innom banen mellom 17 og 19. Dette lover godt
for fremtiden, da rekrutteringen til friidretten i Oslo
har vært dårlig i noen år.

Følgende utøvere har meldt overgang til IK Tjalve før
2007 sesongen:

For de som løper litt lenger enn 400 m er dette et meget godt tilbud og vi har sett en klar tendens i at mange
har flyttet fra Ekeberghallen til Bislett.
I myldreområdet ved inngangen fra Lørdahl plass har
man også fått hengt opp et nett slik at våre beste diskos og sleggekastere kan kaste under tak selv om temperaturen er den samme som ute.
Neste år håper vi at hallen under ”store stå” er ferdig
isolert slik at det også blir litt triveligere å oppholde
seg i denne delen.
Vaktholdet på Bislett ivaretas av de tre klubbene i
Bislettalliansen (Tjalve, BUL og Vidar) som sitter
vakt i porten hver tredje uke. Hvis alt går som det skal
regner vi med at anlegget vil være åpent fram til påske.

Anders Aukland
Ingvill Hammersland Måkestad
Tonje Helle, 19, fra Kristiansand
Lene Sleire, 20, fra Skjalg
Siri Grude, 23, fra Skjalg
Ingunn Opsal, 18, fra Minerva
Ingrid Ness Rolland, 21, fra Tingvoll
Annie Bergsagel, fra USA
Tom-Erik Lukkedal, 26, fra Vidar
Paul Andre Solberg, 26, fra Norna-Salhus
Runar Røstbø, 26, fra Sandnes
Abdoulai Sarr, 19, fra BUL
Abdirahman Guleed, 19, fra BUL
Marius Sommervold, fra Stjørdal
Henok Leges, fra Etiopia
Endalkachew Gulima, fra Etiopia
Joel Anderson, fra USA
Svein Helgetun, 23
Eirik Jerven Berger, 20
Jonathan Bille Perez, 19, fra Sandvin
Vi ønsker alle hjertelig velkommen i klubben.

NB! Alle våre utøvere må bruke TjalveMizuno tøy og sko! Klubbens Mizuno-avtale er
i høy grad med på å gjøre vår satsing på utøverne mulig!! Og avtalen er avhengig av utøvernes lojalitet!

Mizuno tøy og sko får du kjøpt til gode priser
hos PS-Sport i Ensjøveien 18. Tjalve tøy får du
kjøpt rimelig på Tjalve-kontoret i Underhaugsvn. 1. Vi holder til like ved Bislett.

Bildetekst som beskriver
bilde eller grafikk.

Idrettsklubben Tjalve ble stiftet tredje juledag 1890
IK Tjalve
Underhaugveien 1
0354 Oslo
Postboks 5905 Majorstua
0308 Oslo
Telefon: 22 60 43 40
Telefaks: 22 56 70 35
E-post: mail@tjalve.no

Mens Sana In Corpore Sano

Vi er på internett!
www.tjalve.no

av tre unge menn, Gustav S. Thorp, Oscar Fredriksen og
Asbjørn Bjerke. Thorp med sine 24 år var den eldste, 19
år gamle Bjerke den yngste. Alle tre var utbrytere fra
Kristiania Sportsforening, som var blitt dannet i 1847
og ble oppløst allerede i 1893. Etter en rekke opphissete
diskusjoner i Sportforeningen, blant annet om amatørspørsmålet, trakk de tre seg ut sent i 1890. Om kvelden
tredje juledag møttes de i ”den nye bodega i Prinsens
gade”, og der ”beseglede” de dannelsen av den nye
klubb med ”et glass vin og et haandtrykk”. I sin beretning om begivenheten 15 år senere konstaterte Gustav
Thorp tørt at dette ”var visstnok den mindste forening,
baade her i landet og ellers, men vi var til gjengjeld enige og opfylt av iver for sagen”

Leder: Per Sletholt

90779536
email: per@pssport.no

Nestleder: Svein Søndenå
95232321
email: ssoenden@online.no
Daglig leder: Svein Lilleberg
99296254
email: mail@tjalve.no

Husker du?
Den tiden da Svein Lilleberg var en av Norges raskeste menn? Svein hadde sin storhetstid på 60-tallet og
oppnådde sin bestenotering i et løp på Røros 12/6
1965. Tiden ble så god som 10,7 (hundredeler var ikke
oppfunnet den gangen). Samtidig med Svein hadde
Tjalve en lang rekke sprintere i norsk toppklasse.
Hvem husker ikke løpere som Bassen Bunæs, Ivar
Saunes, Bjørn Berglund, Svein Johnsen og Helge
Svaar.
Svein Lilleberg oppnådde sin beste plassering i et
norsk mesterskap i 1969 da han tok bronse på 100 m
med 10,9.
Svein har ellers vært med og vunnet 4 gull og 3 sølvmedaljer i 4x100 m stafett og 3 gull og 2 sølvmedaljer
i 1000 m stafett for Tjalve.
På bildet til høyre ser vi laget som vant 1000m stafett
under NM i Haugesund i 1965. Svein til venstre sammen med Svein Johnsen, Helge Pharo og Carl Fredrik
Bunæs. I 1964 satt det samme laget ny nordisk rekord
med tiden 1,54,2.
Som alle vet er Svein i dag daglig leder og trener for
noen av de yngre utøverne i Tjalve. Vi bør også legge

til at Svein nok ikke er like rask som i sine storhetsdager, men det gode humøret har han beholdt. Det er
tydelig at han trives med å være daglig leder i Norges
beste friidrettsklubb.

