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Saker av interesse:
• Fire Tjalvister representerte
Norge i de internasjonale
junior mesterskapene
• Planer om kombinert fotball/
friidrettshall på Bjørndal
• 2 gull og 2 sølv til Norge i
junior-EM
• Bodø ønsker å arrangere
EYOF i 2013

Ingunn Opsal stod for en fantastisk prestasjon da hun tok sølv på 5000 m i Junior-EM i Hengelo. Hun dro feltet i store deler av løpet og kom inn på
16.14,59. På grunn av vonde akillessener løp hun i joggesko på den våte banen.
Det gjør selvfølgelig prestasjonen hennes enda sterkere. Etter et langt år med
mye skadeproblemer var dette en stor seier for Ingunn. Vi håper året krones
med flere gode løp.
Vi gratulerer!
I løpet av juli har det blitt arrangert i
alt fire internasjonale mesterskap i
ungdoms og juniorklassene. Under
U18-VM i Ostrava tok Eivind Henriksen en flott 9. plass i slegge med resultatet 71,10 m. Eivind kvalifiserte
seg lett til finalen med 70,71 m, men
klarte ikke målet om å komme blant
de 8 beste i finalen. Eivind deltok
også i diskos, men måtte gjennom
kvalifisering rett etter sleggefinalen.
Resultat 51,03 m. 52,69 m hadde
holdt til finale.

Under U23-EM i Dubrecen kvalifiserte
Margrethe Renstrøm seg til finalen i
lengde med resultatet 6,27 m. Dette er
det lengste hoppet i Norge så langt i år. I
finalen stoppet hun på 6,10 m etter å ha
innledet med to ugyldige hopp. Resultatet holdt til en 11. plass. Margrethe hoppet ikke tresteg under dette mesterskapet.
Eivind og Vegard Henriksen deltok også
under U20-EM i Hengelo, men begge ble
slått ut i kvalifiseringen.
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Leder
Om klubbfølelse, holdninger og bevissthet.
Idrettsklubben Tjalve har i en lang
rekke år vært en av landets aller
beste friidrettsklubber. Selvsagt,
banalt nok, fordi vi har så mange
gode utøvere…. Derfor er det som
oftest Tjalveutøvere med når NFIF
tar ut sine representasjonslag, derfor
er Tjalve svært ofte beste klubb i
NM, derfor vinner vi serien om og
om igjen. Slik sett har vi mye å takke utøverne for –
og det gjør vi! Vi er stolte av det dere presterer!
Det er imidlertid også en lang rekke andre forhold som
er med og forklarer Tjalves mangeårige, stabile suksess. I denne sammenhengen tenker jeg på de dyktige
trenerne klubben engasjerer, men i høy grad også på
den utrolige innsatsen klubbens tillitsvalgte og mange
frivillige legger ned. De fleste er nok klar over at det
skal god økonomi til for å drive en klubb på vårt nivå,
men alle er kanskje ikke like bevisst hvilken jobb og
hvilken innsats, som oftest helt uegennyttig, som ligger bak.
Bidragene fra det offentlige og medlemskontingent er
ikke på langt nær nok til å kunne møte de krav som
stilles til en toppklubb i friidrett. Det må midler i en
helt annen størrelsesorden til for å kunne dekke de
kostnader som følger med det å ha mange utøvere,
dekke trenergodtgjørelse, startkontingenter, utstyr, hall
-leie, reiser, hotellopphold, kontordrift mm.
For å kunne holde det nivået vi nå ligger på, er Tjalve
med andre ord helt avhengig av det våre arrangementer innbringer. Det vil først og fremst si Holmenkollstafetten og Norway Games. (Inntektene fra Bislett
Alliansen – Bislett Games og Jentebølgen har de siste
årene ikke vært av stor betydning og er uansett usikre.)
Vi må altså basere oss på våre egne to arrangementer.
I forbindelse med begge disse legges det ned et helt
utrolig høyt antall dugnadstimer fra tillitsvalgte og
trofaste medlemmer. Denne gratisinnsatsen er helt vesentlig for at vi skal kunne skape et godt overskudd –
et overskudd som i sin helhet brukes på å legge forholdene til rette for våre aktive. Uten denne dugnadsinnsatsen ville vi måtte kjøpe en lang rekke tjenester og
dermed redusere overskuddet betydelig.
De seneste årene har vi imidlertid opplevd en tendens
vi ikke liker, en tendens som kan få som konsekvens at

vi får færre midler å rutte med til aktiv idrett. De frivillige
mannskapene er de samme som har gjort en innvi får færre midler å rutte med til aktiv idrett. De frivilsats år etter år – og de blir ikke yngre…. Samtidig erlige mannskapene er de samme som har gjort en innsats
farer vi at det blir stadig vanskeligere å få våre mange
år etter år – og de blir ikke yngre…. Samtidig erfarer vi
aktive til å dele denne dugnadsånden, til å se sammenat det blir stadig vanskeligere å få våre mange aktive til
hengen
mellom egen innsats for klubben og det klubå
ben kan gi tilbake. Denne forståelsen for sammenhenger mellom innsats og høsting, denne nødvendige lojalitetsfølelsen for klubben må styrkes betydelig om våre
to viktigste arrangementer skal gi oss nok til at vi i
framtida skal kunne prestere på samme nivå som nå!
La meg med en gang understreke at mange av våre
aktive virkelig gjør en flott innsats og alltid stiller opp
når de blir spurt – og det er de samme aktive som gjør
en innsats igjen og igjen.
Det er imidlertid dessverre slik at flertallet av våre aktive glimrer med sitt fravær i slike sammenhenger. De
aller fleste lar faktisk være å svare på e-poster fra klubbens kontor med oppfordringer om å hjelpe til – og
stiller sjelden eller aldri opp. Jeg skal være forsiktig
med å si noe bastant om årsakene til dette. Det kan
skyldes travelhet (?), sløvhet, mangel på forståelse for
sammenhenger og nødvendigheten av felles innsats …
jeg håper det ikke skyldes mangel på klubbfølelse.
Det er uansett slik at vi trenger en holdningsendring på
dette området, slik at Tjalve kan holde sitt høye nivå
og yte våre aktive god støtte i sin satsing!
Sponsorinntekter er også en viktig del av et eventuelt
overskudd av våre to store arrangementer, først og
fremst i Holmenkollstafetten. Det er imidlertid ingen
lett oppgave å skaffe sponsorer til norske friidrettsklubber. På grunn av stafetten er Tjalve imidlertid
noe heldigere stillet enn mange andre klubber.
De sponsorene vi har er svært viktige for oss og de må
”pleies” slik at vi kan beholde dem! Sentralt her står
vår utstyrs-sponsor, Mizuno. Vår Mizuno-avtale er
svært god, men vi vet at vi blir fortløpende ”veid” av
Mizunos representanter. De følger godt med på vår
bruk av deres tøy og sko og vil vurdere oss grundig når
avtalen skal reforhandles. Det er derfor av svært stor
betydning at alle Tjalveutøvere bruker Tjalve-/
Mizunotøy og – sko, både joggesko og piggsko i alle
konkurranser og i enhver profileringssammenheng!
Mizunos mange ulike joggesko og piggsko får gode
tester og alle våre medlemmer får ca 40% rabatt ved
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Leder forts.

Årets kretsmesterskap I

kjøp av Mizuno utstyr hos PS-Sport! Det er med andre ord også penger å spare ved å bruke sko og tøy fra
vår utstyrs sponsor!

Kast

Mizunos representanter har allerede ved et par anledninger kommentert at få av våre bruker deres sko.
Vi håper dette endrer seg og at våre utøvere blir enda
mer bevisst på dette området og slutter lojalt opp om
våre sponsorer.
Svein Lilleberg

Minneord
Egil Markvar Gustavson, født 1924, er gått bort. Egil
Gustavson kom til Tjalve i 1950 og kom tidlig med i
styre og stell i klubben. Han var styremedlem i 1952
og 1953 og igjen i 1969 og 1970.
Av utdanning hadde Egil Gustavson kunst- og håndverkskolen og var dessuten arkitektutdannet. Oljeselskapet Mobil var hans arbeidssted i en lang rekke år.
I 1971 overtok Egil som klubbens formann og var formann de neste fire årene. Egil Gustavsons hovedinteresse i klubben lå på det administrative plan og han var
da også en av de formennene som var med på å profesjonalisere klubbens administrasjon.
Etter å ha vært styreformann satt Egil Gustavson i styret for Sverre Gundersens Fond i en rekke år og var
med på å utvikle fondet til det det er i dag.

For første gang i Oslo Friidrettskrets historie ble det
arrangert eget KM i kast for klassene G/J15 og opp til
G/J18/19. Veldig greit å arrangere da alle øvelsene
foregikk i Nordre sving på Bislett. IK Tjalve hadde
æren av å arrangere dette mesterskapet hvor også utøvere fra andre kretser hadde mulighet til å delta.
Dessverre er interessen for kastøvelsene i Oslo liten;
desto hyggeligere var det da å kunne konstatere at
mange utøvere fra andre kretser stilte opp, spesielt i
spyd.
Tjalve stilte med bare to deltakere da Vegard Henriksen fortsatt sliter med ryggen. Det ble to gull og et sølv
til både Sindre og Eivind Henriksen. Begge vant diskos og kule i sine klasser, mens begge ble slått av en
BUL utøver i spyd. La oss håpe at dette ikke gjentar
seg ved en senere anledning!

Stafetter
Tjalve stilte med tre lag i årets Oslomesterskap i stafetter, og gjorde rent bord! Vi kan også rapportere om
meget god innsats av våre samarbeidsklubber Koll og
Lambertseter. Tjalve vant klassene G16/17, J16/17 og
J18/19.

Egil Gustavson fikk Tjalves gullmerke i 1968 og ble i
1980 æresmedlem i klubben.
Egil var svært opptatt av Tjalves historie og holdt god
kontakt med klubben helt inntil de siste årene.
Vi lyser fred over hans minne.

Et knippe Tjalvister som deltok på vinnerlagene i KM stafetter. Fra
venstre bak: Vilde, Thekla, Cornelia, Ina, Nina og Enya.
Foran fra venstre: Magnus, Bendik og Eirik.
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Bislett Games /Tyrvinglekene
Årets Bislett Games ble arrangert under strålende
værforhold fredag 15 juni. Nytt av året var at noen av
finalene i Tyrvinglekene ble flyttet til Bislett etter at
forsøksheatene ble avholdt på Nadderud tidligere på
dagen. Først og fremst var dette en del av sprintfinalene. Bislettalliansen hadde i år bestemt seg for å kutte
ut noe av bråket som har preget stevnet de to siste årene, og takk for det! Stevnet i år minnet mer om et normalt friidrettsstevne slik vi ønsker å ha det. Dessverre
var det også i år glissent på tribunene (spesielt noen
steder på gamle Store Stå). Man kan spørre seg om
det er verdt å betale 450 kr. for en plass på denne tribunen. Jeg tror mange lar seg skremme av prisene og
blir hjemme og ser stevnet på TV i stedet. Fra mitt
ståsted som dommer under stevnet var det også påfallende at stemningen ikke var som i gamle dager. Det
kan skyldes mange ting. Nye Bislett har blitt redusert
fra ca. 28 000 tilskuere til 15 000 og mangler nok mye
av sjarmen ved gamle Bislett En annen ting er at friidretten i våre dager mangler de store profilene som kan
skape den store stemningen. De få gangene det var
noe liv på tribunen var under 3000 m hinder og 5000
m for damer. Selv spydkonkurransen klarte heller ikke
å skape den store stemningen. Det er ikke til å komme
fra at nivået i spyd for tiden ikke er på topp (Andreas
får ha meg tilgitt), noe som resultatene fra alle Golden
League stevnene har vist så langt.

Vilde W. Loland løp en strålende 200 m på 27,65. Det
spekuleres i om dette er ny klubbrekord i J15.

Resten av Tyrvinglekene gikk som normalt på Nadderud lørdag og søndag. Været viste seg fra sin beste
side, men det spørs om ikke dette stevnet begynner å
bli i største laget. Tidsskjema fra 10.00 om morgenen
til 23.00 om kvelden vitner om dette. Det skal skaffes
funksjonærer til å fylle alle oppgaver, noe som går ut
over kvaliteten. Mye dårlig dømming også i år, spesielt i kastøvelsene. Det er på tide at Tyrving instruerer
sine funksjonærer i de mest elementære regler slik at
vi slipper å se måling av kast til midten av ringen!

I likhet med Tyrvinglekene har stevnet på Lillehammer
blitt for stort. Her er dommerne i kast enda dårligere
enn på Nadderud. Når man må plukke fram 90-åringer
for å få avviklet stevne er noe galt. Kastburene på Lillehammer er så dårlige at det tilslutt måtte ende med en
ulykke. En av tilskuerne fikk dessverre en diskos rett i
hodet. Heldigvis gikk det bra denne gang, men noe må
gjøres hvis de fortsatt skal arrangere kast. Redaksjonen
har i ettertid fått høre at kasttilbudet i neste års stevne
vil bli redusert da de ikke har råd til å kjøpe nytt bur!
Lillehammer skal forresten arrangere NM i 2009. Vi
gleder oss allerede til mange lange sleggekast ut på
løpebanen!

Årets første store stevne hadde 40 påmeldte fordelt på
nesten 70 starter fra Tjalve. Kjempeinnsats av jentene
i ungdomsavdelingen. Rikke Bergsvand deltok for
første gang og løp inn til en imponerende 15. plass av
79 deltakere i J12 60 m og 7. plass av 67 på 200 m i
samme klasse. Tidene ble 9,24 og 30,60. Veldig bra
av Rikke som oppdaget friidrett for en liten måned
siden. Thekla Brun-Lie imponerte med seire både på
800 m (2,25,50) og 2000 m (7,05,82) i J15.

Ellers vant Sindre Henriksen (G14) både diskos og
slegge i sitt første store stevne i Tjalvedrakt, og Eivind
Henriksen vant oppskriftsmessig kule, diskos og slegge
i G17.

Veidekke-lekene
G-sportlekene på Lillehammer har i år fått nytt navn og
ny hovedsponsor. Mange lurte på om bestemannspremiene i år ville være et viss antall kvadratmeter med
asfalt, men i stedet var det pengepremier, faktisk
mange penger til beste utøver. Dessverre gikk denne
premien (25 000) til en BUL utøver. Jays er en meget
god sprinter, men hans resultat på 10,51 (100 m) ville
”bare” gitt han 1124 Tyrving poeng i 19årsklassen ,hvis han hadde vært så ung. Det var faktisk
flere utøvere i ungdomsklassene som hadde mer poeng
enn dette.
Det ble også delt ut 4 stipend på 2500 kr hver til 4 tilfeldig utvalgte utøvere (ifølge speaker). Eivind Henriksen var en av de heldige som ble trukket ut denne gang!
Kanskje ikke helt tilfeldig når hans sleggekast på 71,25
m ga 1237 poeng etter Tyrvingtabellen.

Dette blir kanskje veldig mye negativt, men en gang i
blant må man si ifra. Arrangørene av noen av de største
stevnene er mer opptatt av å tjene penger enn å legge
forholdene til rette for utøverne. En oppfordring til alle
Tjalvister: Møt fram og sørg for at Norway Games blir
det beste ungdomsstevnet i Norge i år!
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Veidekke-lekene forts.
Så til det sportslige: Været viste seg ikke fra sin beste
side denne helgen. Regnet øste ned i 3 hele dager til
ende, selv om det ble noe bedre utover søndagen. 10
Tjalvister stilte til start i stevnet som ble arrangert for
30.gang.
Verdt å nevne er Lisbeth Hamnevik som kjempet seg
til ny pers med flere sekunder på 800 m. Med tiden
2,15,21 er det ikke langt igjen til NM-kravet for jenta
som har passert 30 for lenge siden! Sindre Almsengen
vant høyde med 1,90 i MJ. Sindre Henriksen gjorde
som i Tyrvinglekene og vant både diskos og slegge i
G14 med alle de beste i Norge på plass. Eivind Henriksen vant igjen kule, diskos og slegge i G17. Vegard
Henriksen ble nr. 3 i diskos G18/19 med minimal trening.

Hans Chr. i fint driv på 100 m.

Sindre Henriksen vinner diskos i
G14

Sindre Almsengen kaster seg fram
og tar en fin 3. plass i MJ 100 m.

Feltet på 800 m, KS. Lisbeth Hamnevik med
startnummer 1413.

Vegard og diskosen

Eivind med sjekken

Feltet på 800 m, MS. Abdiraman Guleed ligger
fint plassert inne ved listen (1405)

Per Marius i diskosringen
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Världsungdomsspelen

Notiser

Världsungdomsspelen ble i år arrangert på Nye Ullevi
29 juni til 1 juli. Med over 7000 starter på 3 dager er
dette et av de største friidrettsarrangement i verden.
Været viste seg fra sin beste side, noe som gjorde det
mulig å oppholde seg på banen fra tidlig morgen til
sen kveld. Jan Hemsvik, Jan Jørgen Moe og Arne Foss
har faste plasser på Ullevi og dukker som regel opp
ved 9 tiden hver morgen. I år klarte Jan Hemsvik å ta
feil vei hjem fra Ullevi en av dagene, noe som medførte en ufrivillig treningstur på ca.1 time før han fant
veien hjem til hotellet.

Sterk 5000 m av Bård Kvalheim
Under OFIK sommerstevne tirsdag 17/7 løp Bård
Kvalheim en solid 5000 m på 14,10,62. Dette er ny
personlig rekord. Under samme stevne løp Asbjørn
Persen 10000 m på 31,39,05. Asbjørn måtte stoppe to
ganger underveis pga. mageproblemer, men vant allikevel løpet. Kvalifiseringskravet til NM er 32,00,00.

IK Tjalve stilte med en forholdsvis liten tropp. I seniorklassene kan vi rapportere om bra løp av Stian Flo
på 1500 m som han vant på 3,48,32 (selv om han løp
for Sørild). Egil Reidar Osnes og Jon Christian Kaltenborg fulgte på 13 og 16 plass med tidene 3,58,31 og
3,59,67. Hanne Lyngstad løp en fin 800 m på 2,10,86,
noe som holdt til 3 plass. Tonje Helle løp 800 m på
2,20,48 (17) og 1500 m på 4,52, 92 (13).
I ungdomsklassene vant Eivind Henriksen både slegge
og diskos i G17. Eivind satte ny stevnerekord i slegge
med fine 71,63 m. I diskos slo han overraskende de
beste svenskene klart og satte også her stevnerekord
med 52,82 m. Vegard Henriksen ble nr. 3 i diskos G19
med resultatet 48,18 m.
Fra Lambertseter stilte Karoline Johannesen og Quang
Huy Huynh til start. Karoline ble nr. 6 i finalen på 80
m hekk med tiden 12,46. Quang Huy ble nr. 5 i lengde
med 5,56 m (planke) og vant B-finalen på 100 m med
tiden 12,48 etter å ha løpt på 12,42 i forsøket.

Susanne Wigene løp 5000 m på 15,24,25 og ble nr. 9
under Golden League stevnet i Roma. Dette var Susannes første løp på bane i år. Susanne var ikke fornøyd med egen innsats.
Eivind Henriksen satt nok en norsk aldersrekord da
han vant 19-årsklassen under Øresundspelen i Helsingborg. Resultat med 6 kg slegga ble 65,15 m. Med dette
resultatet kvalifiserte han seg til U20 EM i Hengelo.
Grethe Etholm Snyder kastet 55,48 m i diskos under
et stevne i Tønsberg 20 juni. Dette er det lengste kastet
i Norge så langt i år.
Inger Anne Frøysedal tok bronse i syvkamp (18/19
år) under nordisk mesterskap i Vejle. Poengsummen
4919 er ny personlig rekord. Hun perset også i tre
øvelser i løpet av stevnet.
Ingvill Hammarsland Måkestad løp 800m på
2,07,21 under et stevne i Sollentuna 27.06. Dette holder til en 2. plass på norgesstatistikken før NM.
Eivind Henriksen kvalifiserte seg til finalen i diskos
under EYOF i Beograd med resultatet 52,43 m. I finalen fikk han ingenting til å stemme og ble nr. 11 med
47,95 m.
Sindre Almsengen hoppet 7,27 m i lengde under
Folksam GP stevne i Karlstad 26/7 og ble nr. 3. For en
gangs skyld var han heldig med vinden (+0,8). Dette
resultatet bringer han til topps på norgesstatistikken
før NM. Under samme stevnet løp Atle McAdam 400
m hekk på 51,63 og ble nr. 2. Hanne Lyngstad vant Bfinalen på 800 m med 2,10,43. Grethe Etholm Snyder
ble nr. 2 i diskos med resultatet 50,44 m.

Eivind på pallen etter seieren i diskos

Side 7

Portrettet

Kongepokaler

Ingunn Opsal

Det nærmer seg nå NM i friidrett og det kan være på
sin plass å minne om hvilke Tjalvister som opp gjennom årene har vunnet kongepokalen for beste resultat i
NM.

Ingunn Opsal løp rett ut fra skogen rundt Vardeåsen og helt til
topps i norsk juniorfriidrett i
2004.Hun var vidunderbarnet som
ikke engang lokalavisa hadde hørt
om. Med slitte joggesko og uten fast trener eller klubbtilhørighet sjokkerte hun friidretts-Norge med å ta gull
i både junior-NM og nordisk i terrengløp; i tillegg ble
hun nummer seks i EM. Så ble det stille. Med strukturert trening og ikke minst piggsko og uvant banetrening, kom også skadene. Beinhinnebetennelse i begge
leggene har stanset Ingunn fra å trene så mye som hun
ønsket. Det hjalp heller ikke særlig med en skiveutglidning i ryggen og en inngrodd tånegl som måtte
opereres.
Det ble litt av et "comeback" da hun gikk til angrep på
junior EM kravet i Tønsberg tidlig i juli. Med tiden
16:09.42 var hun godt under kravet til EM U20
(17:00.00). Dermed plasserte hun seg også som nr.2 på
årets Europa statistikk for junior på 5000 m.
Nå er supertalentet tilbake for fullt. Det viste hun til
fulle under EM i Hengelo. Ingunn viste ingen respekt
for konkurrentene og dro feltet mesteparten av løpet.
Til slutt var det bare en russer som klarte å henge på
og som til slutt ble for sterk. For oss som var tilstede
var det ingen tvil om at Ingunn var meget fornøyd med
egen innsats.
Ingunn kom til IK Tjalve fra Minerva foran årets sesong, og trener nå med gruppa til Knut Kvalheim.

Menn:
1902 Haakon Blystad
1914 Johan Hellum
1916 Johan Hellum
1918 Alf Halstvedt
1926 Sverre Helgesen
1934 Georg Braathe
1954 Audun Boysen
1960 Carl Fredrik Bunæs
1969 Arne Kvalheim
1973 Leif Roar Falkum
1974 Leif Roar Falkum
1976 Leif Roar Falkum
1978 Knut Kvalheim
1985 Einar Sagli
1991 Steinar Hoen
1993 Steinar Hoen
1994 Steinar Hoen
1995 Steinar Hoen
1996 Steinar Hoen
1997 Steinar Hoen
1998 Steinar Hoen
2001 Gøran Sørli
2002 Pål Arne Fagernes
2003 Aham Okeke
Kvinner:
2003 Grete Etholm Snyder
2005 Susanne Wigene

Junior NM arrangeres i år i Tønsberg 3-5 august, etterfulgt av hoved-NM 10-12 august i Askim. IK Tjalve
stiller med fyldige tropper i begge mesterskap. Neste
nummer av Tjalvisten vil dekke disse mesterskapene
samt UM som arrangeres i Kristiansand i slutten av
august. Det vil også være en fyldig reportasje fra Norway Games som arrangeres på Bislett /NIH 16-19 august.

Premieutdelingen etter 5000 m i Hengelo. Ingunn til venstre.

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”
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Husker du?
Audun Boysen kom til Tjalve fra Rissa og Freidig i
Trøndelag i 1950 og gjorde seg bemerket ved å løpe
800m på 1,48,7, verdens beste tid det året. Etter å ha
representert Torodd noen år kom Boysen tilbake til
Tjalve i 1954. I sin aktive periode for Tjalve vant han
9 norske mesterskap på 400m, 800m og 1500m og en
lang rekke mesterskap i stafetter. Han satte 3 verdensrekorder på 1000m med 2,19,0 som beste resultat. Han
var med i verdensrekordløpet på Bislett i 1955 da Roger Moens satte verdensrekord på 800m med 1,45,7.
Boysen fulgte Moens til døren og fikk tiden 1,45,9, et
resultat som var norsk rekord fram til 1995.
Under de olympiske leker i Melbourne i 1956 tok
Boysen bronse på 800m etter en knivskarp duell med
vinneren Tom Courtney fra USA og engelskmannen
Derek Johnson. Audun Boysen ble nr. 5 på 800m under EM i Brüssel i 1950 og tok bronsemedalje i Bern
fire år senere. Under EM i Stockholm i 1958 kom
Boysen inn som nr. 2. Vinneren, Michael Rawson, ble
først diskvalifisert, men en britisk dominert jury opphevet diskvalifikasjonen til tross for at Rawson åpenbart hadde tjent på å løpe ca. 15m innenfor listen (se
bildet). Audun Boysen fikk kongepokalen under NM i
1954 og fikk Tjalves gullmerke samme året.

Audun Boysen var formann i Tjalve i perioden 19621967. Boysen døde i 2000, nær 71 år gammel.

Boysen under rekordløpet i 1955.
Roger Moens
leder hele
veien og slår
Boysen med
2/10.

Briten Rawson (413) loper langt innenfor listen. Boysen (207)

