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Saker av interesse:
• Marion Jones har endelig
innrømmet at hun var dopet.
• Sverre Gundersens stipend
for 2007 tildelt Ingunn Opsal
• OL kravene i friidrett er fastlagt. Se friidrett.no
• 100 årsdagen for Bislet idrettsplass markert 8. november

Både Mona Holm og Benjamin Jensen har bestemt seg for å forlate NornaSalhus til fordel for Tjalve. Dette er klart etter at fristen for fornyelse av kontrakter gikk ut 1. november. Benjamin har vært medlem av Tjalve tidligere,
mens Mona har stått i Norna siden hun slo igjennom i 2003 sesongen. I tillegg
har vi også gleden av å meddele at Julie Haabeth (Fredrikstad), Einar Inge
Aasen (Hellas) og Anders Sjøstrøm (Sverige) har meldt overgang til Tjalve.
Velkommen skal dere være!
Mona kommer fra Kolvereid i NordTrøndelag. Etter å ha kastet 57,47m i
2002 (norsk juniorrekord) meldte hun
overgang til Norna-Salhus. I 2004 satte
hun sin første seniorrekord med 60,92 m.
Denne rekorden har hun videre forbedret
til 62,89 m (2005), 64,89 m (2006) og
endelig 67,80 m i år. Mona fikk kongepokalen som beste kvinne under årets NM.
Hun har i tillegg deltatt i EM i Gøteborg
2006 og VM i Osaka i år. Målet for neste
år er finaleplass under OL i Beijing. Vi
minner om at A-kravet er 69,50 og Bkravet 67,00, noe hun allerede har klart.

Benjamin kommer fra Mandal og har representert Mandal og Halse, Tjalve og NormaSalhus i sin aktive karriere. Benjamin ble nr.
4 i 10-kamp under junior-EM 1993 og verdensmester for junior året etter. I seniorsammenheng har han en 14. plass fra 2001. Benjamin har den norske rekorden i 10-kamp
med 8160 p satt i 1999. Han er vel kanskje
den friidrettsutøver i verden som har vært
igjennom flest operasjoner. For tiden er Benjamin meget oppegående og har planer om å
kvalifisere seg til Beijing. I NM sammenheng
har han gull i 10-kamp fra 2004, gull i stav
2005-2007 og gull i 110m hekk 2005.
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Politiet tapper Osloidretten for store summer
som fremkommer på faste datoer i terminlistene skal ligge
inne i politiets budsjetter. Nå ønsker de tre klubbene å fremme spørsmålet overfor politiet, og søker støtte i så vel Oslo
Idrettskrets som Norges Friidrettsforbund.

Oslo-klubbene BUL, Tjalve og Vidar opplever forholdet til
Oslopolitiet som problematisk. For de tre arrangementene
Holmenkollstafetten, Sentrumsløpet og Oslo maraton må
klubbene Tjalve, BUL og Vidar punge ut med over 400.000
kroner bare i politiutgifter. Totalt deltar det i overkant av
22.000 løpere i de tre arrangementene. Holmenkollstafetten
er desidert størst med 16.500 deltagere.
For noen av arrangementene har politiet forlangt forskuddsbetaling for å tillate arrangementet. Tjalve har regnet ut at i
løpet av de siste 13 årene har Holmenkollstafetten alene
betalt over to millioner kroner bare til Oslopolitiet. Oslo
kommune har fakturert Tjalve for over 900.000 kroner,
mens forsvaret og sivilforsvaret har mottatt over en halv
million kroner. Så langt vi har kunnet finne ut, er det bare i
Norge at politiet tar seg betalt for å bistå ved slike store årlige idrettsarrangement. Lilleberg påpeker at dette er penger
som ellers ville kunnet vært brukt til beste for byens idrettsungdom. I årets stafett var våre totale utgifter til det offentlige på 283.000 kroner hvorav politiets regning alene lød på
169.000 kroner.
Til Sentrumsløpet hadde BUL 77.000 kroner i utgifter til
politiet alene. Kommunen skulle ha rundt 75.000 kroner for
bruk av Universitetsplassen. Frem til 1999 fikk BUL bidrag
fra kommunen, nå er støtten lik null. Arrangementet hadde i
år litt over 1550 påmeldte løpere.
Sportsklubben Vidar måtte ut med 160.000 kroner til politiet alene i forbindelse med Oslo maraton siste søndag i september. En tredobling fra tidligere år, men dette hadde også
sammenheng med en omlegning av løypa, sier daglig leder
Jasper Buitink. Vidar måtte punge ut med 110.000 kroner til
Oslo Vei og 20.000 til kommunen for bruk av Rådhusplassen. Sporveiens regning lød på rundt 20.000 kroner. Arrangementet hadde 4300 deltagere og Vidar mottok 95.000 kroner i støtte fra Oslo kommune.
Bislettalliansen som er en overbygning til de tre klubbene
slipper unna med gratis vakthold i forbindelse med Bislett
Games. Det er ikke noe som tilsier at politiet skal ta betalt
heller kommenterer daglig leder i alliansen, Tom Fremstad,
og peker på at såkalte "årlige forutsigbare arrangementer"

Gratis politi i Berlin
Mens de tre Oslo-klubbene må ut med over 400.000 kroner
til politiet under sine arrangementer, er assistansen fra politiet i Berlin helt gratis! I Tyskland tar politiet ikke betalt for
assistanse i forbindelse med idrettsarrangementer. Dermed
er det eneste vi må betale for når vi arrangerer Berlin maraton utgiftene til medisinsk assistanse, gjerder etc, opplyser
kommunikasjonsansvarlig Thomas Steffens.
Arrangementet hadde i år over 40.000 deltagere!
Gratis politi i København
Vi betaler ingenting til politiet, og vi får tillatelsen meget
raskt og uten forandringer. Det er heller ikke noe politi tilstede under våre løp. Av og til får vi assistanse fra Heimevernet, men dersom de ikke kommer, sørger vi selv for trafikkreguleringen. Til årets maratonløp kom det ikke en eneste politibetjent, og det er første gang noe slikt skjer. Normalt
er det et par politimenn på motorsykler foran tetgruppen,
men det skjedde ikke i år, sier Niels Jørgen Holdt. Arrangøren betaler 150 kroner pr mann som er til stede fra Heimevernet for å dekke utgiftene til bespisning, og disse pengene
går direkte til en egen støtteforening. Mannskapene kan selv
ikke motta noen form for godtgjørelse i København!
Politiet i Norge de eneste?
Heller ikke i Stockholm må arrangøren av Stockholm Maraton betale Politiet – så vidt vi erfarer. Våre undersøkelser
kan faktisk tyde på at norsk politi er det eneste som tar betalt for vakthold med mer ved avviklingen av store idrettsarrangement.
Vi mener det er riktig å ta tak i dette. Det er nok ikke noe
det enkelte politidistrikt kan avgjøre, men denne ”kampen”
må tas med politikerne og med Poltidirektoratet.

Holmenkollstafetten og Politiet
I et arrangement som Holmenkollstafetten er Politiets innsats absolutt nødvendig. Politiet gjør da også en solid innsats både i forkant av arrangementet og under selve avviklingen av stafetten.
Det er imidlertid synd at det offentlige – i denne sammenhengen Politiet – gjennom å ta seg betalt for sin innsats – er
med på å redusere det overskudd som idrettsarrangørene
forsøker å skape til beste for idrettsungdommen.
Svein Lilleberg
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Lagserien 2007

Tjalves trenere 2007/2008

NORGES FRIIDRETTSFORBUNDS LAGSERIER 2007

NB! Resultater pr. 15/10-07
1. divisjon menn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

IK Tjalve
IL Norna-Salhus
Steinkjer FIK
IL i BUL
Sandnes IL
IL Gular
Lillehammer IF
IL i BUL-Tromsø
IK Tjalve 2. lag
IF Hellas
Gloppen FIL
SK Vidar
Haugesund IL
FIK Orion

(30/18)
(30/16)
(30/9)
(30/16)
(30/11)
(30/16)
(30/12)
(29/13)
(27/15)
(30/11)
(30/19)
(24/11)
(27/13)
(28/14)

25.295
25.080
24.783
23.264
22.722
20.956
20.677
19.741
18.678
18.428
18.074
18.063
17.293
15.068

(1)
(2)
(4)
(6)
(7)
(8)
(9)
(3)
(2/2d)
(1/2d)
(3/2d)
(5)
(4/2d)
(10)

(30/14)
(29/17)
(30/14)
(30/9)
(29/16)
(30/14)
(30/14)
(30/14
(29/16)
(27/12)
(30/13)
(26/11)
(24/11)
(18/10)

23.488
21.192
21.072
20.808
20.614
20.213
19.875
19.223
18.208
17.409
16.806
15.215
15195
14.171

(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(4/2d)
(8)
(7)
(1/2d)
(10)
(2/2d)
(3/2d)
(9)

Dan Simion
Født 1958 i Romania. Ansvarlig
for sprint, høyde, lengde og tresteg. Trente Steinar Hoen til EM
-gull og norsk rekord i høyde
(2,36 m). Oppnådde 17,09 m i tresteg i sin aktive karriere.

Knut Kvalheim
Født 1950 i Oslo. En av Tjalves
store sønner som tar seg av mellom- og langdistanseutøverne.
Knut har flere gode internasjonale plasseringer å vise til, bla. 9.
plass i OL i 1976 på 5000m. Personlig rekord på denne distansen er 13.20,54 (1974).
Knut har også satt seks norske rekorder og 15 individuelle NM-gull.

1. divisjon kvinner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

IK Tjalve
IL i BUL
FIK BFG Fana
Trondheim Friidrett
IL Tyrving
Steinkjer FIK
IL Gular
Fredrikstad IF
IL Skjalg
Minerva IS
Osterøy IL
Modum FIK
Haugesund IL
SK Vidar

Svein Lilleberg
Født 1943 i Oslo. Tidligere
sprinter med bronse fra NM
1969. Trener for sprint og mellomdistanse.

Thomas Rosvold
Født 1967 i Kongsberg. Fortsatt
aktiv diskoskaster med personlig
rekord på 61,55 m. Trener i kule
og diskos.

Einar Brynemo
Klar seier til Tjalve både i herre og dameklassen. Etter
en sterk serieinnspurt klarte også 2. laget på herresiden
å beholde plassen i 1. divisjon, blant annet takket være
Vegard Henriksen som gjorde et lite comeback etter
skade for å sikre de nødvendige poengene.
Etter Benjamin Jensens overgang fra Norna-Salhus
kan vi gå 2008 sesongen trygt i møte! Neste år blir det
neppe jevnt i toppen av 1. divisjon for menn.
Sluttstillingen i lagserien 2007 var ikke ferdig da denne utgaven gikk i trykken. Vi vil bringe endelig resultat i neste utgave.

Født 1947 i Kragerø. Mangeårig
landslagstrener i kast. Har trent
alle de beste sleggekasterne i
Norge. Personlig trener for
Mona Holm og Eivind Henriksen.
Einar Førde/Ingrid Ness Rolland/Tale Brenna
Tjalves ungdomstrenere. Bildet
er av Eirik Førde hvis noen skulle være i tvil.
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Hallgeir Brenden (1929-2007)
Mange minner melder seg ved Hallgeir Brendens
bortgang. Hans resultater i skiløypa med to olympiske
mesterskap som kronen på verket i kombinasjon med
fremragende resultater på friidrettsbanen gjorde ham
til en av våre største idrettsmenn gjennom tidene. En
legende, som det het i en av nekrologene.
Vi i Tjalve var meget stolte da han i 1949 meldte seg
inn i klubben. Det er blant annet den historien jeg skal
fortelle om her:
Den unge Trysil gutten startet i sitt første norgesmesterskap i Haugesund i 1948. En venn av ham og meg
– Tjalvegutten Bjørn Rasch fra Elverum – sendte et
brev med Hallgeir til Haugesund. I brevet ba han meg
om ” å ta meg av Hallgeir”, som nylig i en av sine
første konkurranser som 19-åring hadde satt kretsrekord på 1500m for Sør-Østerdal. Hallgeir ble med
Audun Boysen, Fredrik Eckhoff og meg på sightseeing bl.a. til Haraldsstøtten kvelden før vi neste dag
skulle løpe. Hallgeir kvitterte for vennligheten med å
sprenge seg opp i teten og ble nr. 2 etter Fredrik, men
foran meg! Hallgeir avtjente militærtjenesten våren
1949 og under Bisletstafetten før han dro sydover med
Tysklandsbrigaden, dukket
Hallgeir opp på Fredrikstadlaget Stjernen. Han gjorde
sine saker meget bra, og
BULs legendariske friidrettsleder Martin Skotvoll
streifet etterpå rundt i garderoben for å få en prat med
Hallgeir. Han var imidlertid
i dusjen. Vår formann, Petter Gulliksen, ”beordret
meg” derfor til å ta en ny dusj og invitere Hallgeir til
”å bli med Tjalvegutta og ta en øl” etter stafetten. Og
slik ble det. Da Hallgeir kom ut av dusjen og Skotvoll
inviterte ham til å bli med BUL-gutta, kvitterte han
med å fortelle at han allerede hadde en avtale med
meg – og slik ble det. Hallgeir meldte senere på våren
overgang til Tjalve.
Overgangen til Tjalve ble på mange måter innledningen til en fremragende friidrettskarriere; 8 landskamper
med fem seire; et junior-NM på 5000 og to seniorNM i hinder. Hallgeirs gjennombrudd i friidrett kom

Tjalves lag som vant Holmenkollstafetten i 1953. Hallgeir Brenden
står til venstre i rekke nr. 2

forøvrig i 1950-sesongen. Fra å være nr. 78 på 1949statistikken på 1500m. (militærtjenesten hadde nok delvis skylden for det) løp han seg i 1950 helt opp på 2.
plass med 3.55!
Tjalve vant Holmenkollstafetten i 1953 etter 7 svenske
seire på rad, og Hallgeir ble en ankermann på klatreetappen opp til Besserud. Vi løp flere stafetter sammen,
og han var med å sette norsk rekord og senere bli norgesmester på 4x1500m i 1953. Stor var selvsagt jubelen da han i 1956 kom direkte fra sitt gull-løp i Cortina
til Tjalves jubileumsfest på Bristol og ble festens naturlige midtpunkt.
Hallgeir holdt i alle år god kontakt med Tjalve og hadde under sine mange skivisitter til hovedstaden nærmest fast overnattingsplass hos Frithjof Strømme –
klubbens tidligere oppmann.
Stemningen var selvsagt stor sist vi møttes til en skikkelig Tjalve mimring hjemme hos meg i 2000, med
gamlegutta Bjørn Vade, Einar Saxhaug, Bassen Bunæs
og Leif Ekeheien på plass. Audun Boysen ble på grunn
av sykdom forhindret i siste øyeblikk.
Hallgeir var en kjernekar, omgjengelig og upåvirket av
sin idrettslige suksess, populær i alle kretser. Hjemme
på Tørberget hadde han laget et ”idrettsmuseum” i kjelleretasjen med en friidretts- og en skiavdeling.
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Hallgeir Brenden forts.

Notiser

Der kunne pensjonistgrupper og skoleklasser gjenoppleve hans liv i løypene og på banen med Hallgeir som omviser/kåsør og naturlig midtpunkt.

Sindre Henriksen (G14) var eneste deltaker fra Tjalve
under årets NCC leker som gikk av stabelen på Nadderud
i september. Sindre gjorde en flott innsats med sølv i diskos, kule, slegge og 4 plass i spyd. Resultatene i kule,
spyd og slegge er nye personlige rekorder.

Vi minnes en stor idrettsvenn og god kamerat og
våre tanker går til hans kjære Ella.

Bjørn Bogerud
Lagleder Holmenkollstafetten 1953

Noen av de mest kjente bildene av Hallgeir Brenden stammer fra Cortina 1956. Under de olympiske
lekene dette året klarte han å få den italienske skuespillerinnen Sophia Loren på fanget, noe som ikke
gikk upåaktet hjem i verdenspressen (se bildene
under).

Jon Andre Preststulen løp inn til en fin 5. plass i NM
terrengløp, lang løype. Asbjørn Persen ble nr. 11 og
Kristian Nedregård nr. 16. I kvinneklassen stilte ikke Ingunn Opsal til start.
Eivind Henriksen har i løpet av oktober satt tre nye aldersrekorder i slegge. 6 oktober kastet han 58,89 m med
seniorslegga. Deretter økte han til 59,90 m 13 oktober. 14
oktober kastet han 66,85 m med 6 kg slegga.
Under et stevne på Greverud 28. oktober kastet Eivind
Henriksen 59,85 m med seniorslegge og var igjen få cm
fra å bryte 60 m grensen.. I vektkast (15,88 kg) satte han
personlig rekord med 15,76 m. Dette resultatet bringer
han opp på 3. plass på norgesstatistikken for i år. Vegard
Henriksen var tilbake etter skadeavbrekk og forbedret sin
pers. i slegge til 48,34 m. I diskos oppnådde han 40,93 m.
Forholdene under stevnet var rett og slett ufyselige med
kraftig medvind og regn som kom ned horisontalt.
Diskoslegenden Al Oerter er død, 71 år gammel. Oerter
blir regnet som en av USAs største friidrettsstjerner gjennom alle tider. Ved siden av Carl Lewis er han også den
eneste i OL-historien som har vunnet gull i fire olympiske
mesterskap etter hverandre.

Hallgeir Brenden fikk en rekke utmerkelser. Ekebergs ærespris i 1952, Morgenbladets gullmedalje
1952, Holmenkollmedaljen 1955 og Fearnleys
ærespris 1956,
Hallgeir Brenden hadde følgende personlige rekorder på friidrettsbanen:
1500 m: 3,53,8
1 engelsk mil: 4,16,2
3000 m: 8,35,8,
3000m hinder: 8,54,6
Red.

I et siste forsøk på å forbedre resultatene til 2.laget i Lagserien arrangerte Tjalve et etterapprobert stevne på Bislett
29 oktober. Her stilte blant andre Andreas Høiby opp på
110 m hekk og løp inn til den fine tiden 16,7 (bilde til
høyre). Anders Løland (Lambertseter) hoppet 3,07 m i
stille lengde og tangerte persen til sin far Henrik Løland.
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Portrettet

Vakter på Bislett

Hans Chr. Lange
Hans Chr. kommer fra Molde
og har idrettsbakgrunn fra
turn og snowboard. Hans Chr.
kom til Oslo i 2001 da han
begynte på NIH. Her møtte
han ikke ukjente Ida Monn
Birkhaug, noe som endte med
medlemskap i Tjalve og et
samboerskap med Ida. For øyeblikket holder han på
med en Master i Sports Management. Studiene regner
han med å gjøre ferdig i løpet av 2009.
Hans Chr. har de siste årene vært leder for ungdomsgruppa og har også fungert som trener da det har vært
veldig mange på trening blant de yngste. De to siste
sesongene har han vært leder for Tjalves treningsleir
på Poros sammen med Eirik Førde.
I sommer vikarierte han for Svein på kontoret og har
også bidratt en del på kontoret i høst bl.a. med forberedelsene til Norway Games og annet forefallene arbeid.
I 2006 bestemte Hans Chr. seg for å se hvor rask han
kunne bli på 100 m og meldte seg til tjeneste i treningsgruppa til Svein L. I løpet av 2007 sesongen har
han presset tiden ned til 11,95. Under Veidekke-lekene
i Lillehammer presterte han også 24,19 på 200 m i et
forferdelig vær. I forbindelse med avslutningsuka i
Oslo stilte Hans Chr. til
start på 800 m. Målet var
å løpe under 2,20. Premien var et større beløp
penger utlovet av Lisbet
Hamnvik. Etter en fin
start ble farten noe lav
Trening på Poros påsken 2007 mellom 2 og 600 m. Selv
etter en imponerende siste
200 m klarte han det ikke.
Tid: 2,22,66. Vi minner
om at persen til samboer
Ida er 2,22,54.

Avslutningen på 200 m under
Veidekke-lekene.

Vi ønsker Hans Chr. lykke
til med videre satsing på
sprinten og håper vi kan
nyte godt av hans innsatsvilje i mange år framover.

Bislett-alliansen har inngått en avtale med Oslo Kommune som innebærer at Bislettalliansen – dvs først og
fremst Bislettalliansens klubber får driftsansvar for
Bislett Stadion.
Dette betyr at vi påtar oss et stort ansvar og en rekke
nye oppgaver. Gevinsten for Bislettalliansen og for
klubbene er først og fremst at friidretten får større innflytelse på bruken av stadion.
Det vil da også bli sterkt utvidete treningstilbud hele
året gjennom på Bislett. Anlegget skal være åpent fra
morgen til kveld, med noe kortere tid på lørdager og
søndager. Dette vil gi alle utøverne et sterkt forbedret
tilbud mht treningsfasiliteter og både klubbene og utøverne vil kunne spare penger fordi hallkort blir mindre nødvendig.
Opplegget finansieres gjennom bevilgninger fra kommunen, men hver enkelt klubb er blitt enige om å pålegge sine utøvere å ta kveldsåpningene og helgeåpningene på dugnad. Vi håper også på at andre medlemmer vil bidra noe!
Hans Christian Lange skal administrere hele dette opplegget for Tjalves del. Hans Christian vil selv ta alle
dagene fra klokken 07.45 til 16.00.
Tjalves uker er: 48 og 51 i 2007. I 2008 har vi hver
tredje uke: uke 2, 5, 8, osv
Vaktholdet er fra klokken 16.00 til 21.15 og innebærer
opplåsing og stenging. Det er gode muligheter til studier osv mens man er vakt.
I helgene er åpningstidene:
Lørdag kl. 09.45 til 14.00 og 14.00 til 18.15.
Søndag kl. 11.45 til 15.00 og 15.00 til 18.15.
Vi ber alle henvende seg til Hans på Tjalvekontoret
så snart som mulig for å avtale sine tider!
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Torskeaften
Årets torskeaften gikk av
stabelen fredag 2 juni i lokalene til den Norske Sjømannsforening. Deltakerantallet var noe lavere enn de
siste årene, men stemningen
var god. Svein Søndenå var
dagens toastmaster da Odd
Berh var forhindret fra å
komme. Per Sletholt ønsket
velkommen og Svein Lilleberg oppsummerte årets
sesong. Etter kåring av årets klubbmestere og utdeling
av stipend fra Sverre Gundersens fond til Ingunn Oppsal, takket Grete Etholm for maten ved å synge et stev.
Vi lar bildene tale for seg

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
Redaktør: Bjørn Henriksen
91793453
email: bjorn-he@online.no

Husker du?
1970-årene representerte jevnt over en idrettslig nedgang for Tjalve. Det ble bare to seire i Holmenkollstafetten. I NM sammenheng var 1979 det beste året med
6 mesterskap, hvorav tre kom i stafetter. Det var først
og fremst som langdistanseklubb Tjalve beholdt en
ledende stilling ved inngangen til 1980-tallet. Først og
fremst skyldtes posisjonen Knut Kvalheim som i 1970
-årene var en ledende utøver i Norge. Den eneste Tjalvist som oppnådde tilsvarende resultater var Leif
Roar Falkum. Han var den første som lyktes med
Fosbury flop i Norge. Hans konsentrasjonsevne og
vilje var et skue verdt i Søndre sving på Bislett; hans
seiersglede likeså. I perioden 1971 til 1976 vant han
fem norske mesterskap i høyde og fikk med seg
kongepokalen tre ganger. Med 6. plass i EM 1974 og
14. plass under de olympiske leker i Montreal 1976
etablerte han seg i Europatoppen. Han forbedret også
den norske rekorden til 2,20 m.

Gode kompiser. Leif Roar og Kong Olav

Etter sin andre konkepokal var han på nippet til å kaste
hatten i været da han registrerte hvor venstre armen
befant seg (se bildet til høyre).
Kilde: Helge Pharo: Tjalve hundre år

Full konsentrasjon før et hopp

