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Stralende innsats av Tjalve ut0verne i
Oslo Maraton, selv om ingen 10p full
distanse. Spesielt mange unge stilte til
start i arets utgave av Oslo Maraton, og
en av dein var 14-ar gamle Heidi Egeland som representerer Tjalve (bilde
0verst til venstre). Heidi lop halvmaraton og var pa ingen mate darlig forbredt. Tjalvejenta er vant til a trene
mye. Hun trener hver dag og kjorer
langturer opp mot to timer. Det forklarer den sterke tid pa 1.34.06. Heidi er
en loper med grunnlaget i orden. Tiden
ga henne andreplass i kvinner uten klasse, men hadde hun fatt lov til a stille i
yngste jenteklasse, 16-17 arsklassen,
ville hun vunnet med over 3 minutter.
I herreklassen utklasset Jan Christian

Kaltenborn konkurrentene pa halvmaraton og vant pa sterke 1,06,41, nesten to
minutter foran nr. 2. Ellers ble det seier
til Anders Knudsen i klasse 20/22 og
Carl Fredrik Hagen i Gl6/17. Pa 10 km
ble Egil Reidar Osnes nr. 2 pa tiden
32,50. Det var lenge hard kamp om andreplassen, men ER var sterkest til slutt
(se bildene i nedre rekke). Anders M01men Host vant 16/17 arsklassen.
Blant jentene ble det seier til Enya Aspen
pa 10 km (J 18/19). Johanne Brynildsen
ble nr. 2 i J14/15. Pa 3 km ble det seire
bade til Siri Crude i KS og Pernille Skarpenes i klasse 14 ar. Til slutt ma nevnes
at Hilde Gjessing vant halvmaraton i
K40-44. Tiden holdt til en 9.plass totalt.
Stort bedre kan det ikke gj0res.

Side 2

TJALVISTEN

Leder
En ny flott sesong er over.
Tjalve og Tjalves ut0vere bar igjen
gjennomf0rt en stralende sesong der
var posisjon som landets ledende
friidrettsklubb er ytterligere styrket.
Vi bar all grunn til a gratulere oss
selv med det - og klubbens ledelse
bar all grunn til a gratulere og takke
ut0verne for innsatsen.
Jeg vil ikke trekke fram enkeltprestasjoner her, men
peke pa det gledelige i at vi fornyer oss og hevder oss
stadig sterkere ogsa i juniorklassene og i ungdomsklassene. Det lover godt for framtida.
Samtidig er det jo slik at flere nok hadde enda st0rre
forhapninger til 2008 enn det resultatet ble. Skader og
sykdom hindret noen a na sine mal - enten det gjaldt
uttak til mesterskap, medaljer i NM eller forbedrete personlige rekorder. For noen kan det vel kanskje ogsa
vasre slik at de foler at deres prestasjoner ikke blir verdsatt nok - for eksempel i forhold til uttak til representasjonslag.
Ogsa pa det planet ut0verne kanskje ikke ser sa lett, bar
2008 vasrt et godt ar for Tjalve. Vare arrangementer bar
gatt bra, Holmenkollstafetten hadde igjen en 0king i
deltakelsen og Bislett Games kom greit i mal okonomisk. For f0rste gang hadde vi en rekke senioravelser i
Norway Games og pengepremier, sponset av NFIF og
Stiftelsen. Dette sa ut til a falle i svasrt god jord og vi
haper a kunne videreutvikle dette stevnet ytterligere.
Skal vi ogsa i framtida kunne ha pengepremier i seniorovelsene, ma imidlertid NFIF/Stiftelsen bidra sterkt.
Verken Tjalves arrangementer eller den nye ordningen
med klubbenes vakthold pa Bislett kan gjennomfores
uten betydelig innsats fra vare utovere og andre medlemmer. Det er grunn til a takke alle dere som har bidratt i ar for en fin innsats. Uten den innsatsen ville det
nffirmest vsert umulig a gjennomfore arrangementene og
vare forpliktelser overfor Bislettalliansen. Ikke minst
har vi sa langt kommet relativt greit gjennom vare vaktuker pa Bislett.
Likevel er det riktig a si at flere burde kunne bidra, spesielt under Holmenkollstafetten og Norway Games.
Begge disse arrangementene er svasrt viktige for Tjalve
- Holmenkollstafetten er helt avgj0rende for klubbens
okonomi og deltakelsen i stafetten er avhengig av at vi
har et skikkelig godt arrangement. For a fa det til ma
nok flere av vare medlemmer og ut0vere stille opp for
klubben bade den helgen Holmenkollstafetten og den

helgen Norway Games arrangeres! Ordningen med at
alle Tjalvister kan tegne seg pa dugnadsliste pa Bislett
og at de som ikke tegner seg, far tildelt en 0kt, vil vi
neste ar ogsa innfore nar det gjelder de to nevnte arrangementene.
Vellykkede arrangement er ogsa avgj0rende for vare
muligheter til a fa sponsoravtaler. Vare sponsorer bidrar
vesentlig til klubben var og vi ma alle bidra til at de
f01er Tjalve er en god klubb a investere i. Det er derfor
viktig at alle st0tter opp om sponsorene, spesielt gjelder
dette var utstyrssponsor, Mizuno. Bruk Mizuno-sko og
utstyr og s0rg for at dere alltid har riktig Tjalvetoy i
konkurranser og ved fotografering.
Klubbens 0konomiske grunnlag hviler altsa pa Holmenkollstafetten - og dermed ogsa var evne til a yte vare
utovere den stotten de trenger for a na sine idrettslige
mal.
Merk dere like gjerne allerede na de viktige Tjalvedatoene for neste ar:
9. mai Holmenkollstafetten.
3.juli Bislett Games
20.- 23. august Norway Games
Tjalves styre og administrasjon er godt i gang med a
planlegge 2009 og satser pa at vi skal utvikle oss videre,
prestere enda sterkere pa banen, ha Tjalvister med i
mesterskapene og gjore arrangementene vare enda bedre.
Jeg onsker alle vare utovere lykke til med forberedelsene framover mot sesongen 2009- og husk at kontoret
star til tjeneste om det skulle vasre noe dere trenger
hjelptil!
Til slutt vil jeg 0nske vare nye utovere velkomne til
Tjalve!
Svein Lilleberg

Mail-adresser!
Vi har mail-adresser til en rekke av vare medlemmer, men neppe alle!
Send klubben din mail adresse sa barer du oftere fra
oss og det blir bade mer effektivt og rimeligere for
oss a na dere!

Klare seire i lagserien

Portrettet

1. divisjon menu

Sindre Almsengen

1

IK Tjahre

(30/18)

26.451

(1)

2

IL Noma-Salhus

(30/14)

23.756

(2)

3

SandnesIL

(30/13)

23.234

(5)

4

ILTynring

(30/13)

22.144

(3/2d)

5

Steinkjer FIK

(30/10)

21.593

(3)

6

ILiBUL

(28/19)

21.387

(4)

7

Flor9 T&IF

(30/12)

21.O54

(2/2d)

8

Tonsberg FIK

(30/15)

20.990

(l/2d)

9

IL Gular

(29/15)

20.883

(6)

1O

IK Tjahre 2. lag

(28/14)

19.729

(8)

11

Ask Friidrett

(29/13)

19.181

(4/2d)

12

Haugesund IL

(28/13)

19.111

(10)

13

IL i BUL-Tromso

(28/14)

18.723

P»)

14

Li liehammer IF

(25/8)

17.888

(7)

1. divisjon kvinner

1

IK Tjahre

(30/16)

23.O9O

(1)

2

FIK BFG Fana

^30/11)

21.335

(5)

3

Trondheim Friidrett (29/13)

21.166

(4)

4

Steinkjer FIK

(30/12)

20.763

(6)

5

IL Gular

(30/15)

2O.456

(7)

6

IL Noma-Salhus

(29/12)

20.248

(l/2d)

7

ILTynring

(29/16)

19.727

(3)

8

IL Skjalg

(29/14)

19.525

(9)

9

Kristiansand IF

(28/16)

19.036

(4/2d)

10

ILFri

(30/9)

18.561

(3/2d)

11

FredrikstadlF

(30/12)

18.321

(8)

12

ILiBUL

(25/14)

18.O35

(2)

13

Osteroy IL

(30/12)

17.747

(10)

14

Gloppen FIL

(28/14)

17.183

(2/2d)

Klar seier til IK Tjalve bade i herre og kvinneklassen. I
ar utklasset vi Noma-Salhus i herreklassen. Resultatet
er ca. 1200 poeng bedre enn i fjor. I kvinneklassen er
resultatet noe svakere enn i fjor, men avstanden ned til
nr. 2 er meget betryggende.

Sindre ble fodt i februar 1985
og kom til Tjalve fra BUL foran 2005 sesongen. Hovedgrunnen for klubbskifte var at
ban 0nsket a trene med Dan
Simion. Allerede som 15aring gjorde ban seg bemerket ved a hoppe 6,23m i
lengde. To ar senere hadde ban okt til 6,94m, et resultat
som er blant de 20 beste i 17-arsklassen gjennom alle
tider. I tillegg hoppet ban 13,30m i tresteg. Den store
fremgangen i tresteg kom i 2003 sesongen hvor ban forbedret seg til 14,68m. Dette holder fortsatt til en S.plass
gjennom alle tider i 18 arsklassen. Det er ogsa verdt a
merke seg at det er en annen Tjalveutover som innehar
2.plassen pa denne statistikken, nemlig Christian Thomassen som i 1995 hoppet 15,26m. I tresteggropen stod
det lenge stille og forst i 2007 klarte han for forste gang
a hoppe over 15 meter (15,29m). Sindre har hatt ytterligere fremgang i ar hvor han stoppet pa 15.55m. Dette
var vinnerresultatet under arets NM i Trondheim.
I lengde hoppet han over 7 meter for forste gang i 2004
og har sitt fore!0pige beste resultat fra 2006 hvor han
hoppet 7.36m. I ar stoppet han pa 7,28m som holder til
1 .plass pa norgesstatistikken. Alle som har fulgt Sindre
noen ar vet at han er god for lengder over 7,50. La oss
hape at han nar denne grensen i 2009.
Sa langt har Sindre vunnet to NM titler; lengde i
2006 og tresteg som
nevnt i 2008.1 juniorNM har han syv titler,
ervervet i perioden 20032007. Tre i lengde og
fire i tresteg. Han har
ogsa to solvmedaljer og
en bronsemedalje.
Sindre har det siste aret
bodd i Bergen. Han har
videre bestemt for a bli
der minst ett ar til. Sindre har derfor valgt a melde overgang til NornaSalhus for 2009 sesongen. Vi onsker han lykke
til med videre satsing og
Sindre i tresteg under arets A'A-/ i
velkommen tilbake ved
Trondheim.
en senere anledning!
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Torskeaften
Arets torskeaften gikk av stabelen fredag 7. november i
lokalene til den Norske Sj0mannsforening. Deltakerantallet var igjen noe lavere enn forventet, men stemningen var god. Som vanlig 0nsket
Per Sletholt velkommen og
Svein Lilleberg oppsummerte
arets sesong. Vi savnet en toastmaster da Odd Bergh igjen
glimret med sitt fravser. Etter
karing av arets klubbmestere og
utdeling av gavepremier til de
som hadde gjort en god dugnadsinnsats takket Grete Etholm for maten ved a synge
Summertime av George Gershwin med tekst tilpasset kveldens C^iW"
ffe
gj ester.
« - --.
Vi lar bildene tale for seg.

TJALViSTEN

Tjalves Riddere -hvem er det?
Du bar kanskje ved tilstelninger i Tjalve
registrert flere - for det meste litt tilarskomne og lett granende - medlemmer som stolt
basrer et ordenskors som kan minne om en
St. Olav i miniatyr? Hvem er na dette, og
hvorfor dette ridderkorset? For det er nettopp det det er! Et Ridderkors. Og de som
basrer det er medlemmer av Tjalves Orden Haavard Nordlie
"ridderne" blant venner.
Den 28. oktober 1897 foreslo Lauritz Ohlsen at man i Tjalve
skulle etablere en orden "der skulde uddeles til Masnd der
sasrlig havde gjort sig fortjent af Klubben og hadde vist denne
eller Idrastten idetheletaget sasrlig Interesse" Forslaget var
gjenstand for bred debatt i en egnet bodega, og Tjalves Orden
ble formeldt stiftet 27. desember 1897 pa klubbens 7-arsdag.
Det var ikke uvanlig pa denne tiden at idrettslag og andre
foreninger hadde den slags aeresbevisninger og grupperinger.
Tjalve var nok i sine f0rste ar preget av den fascinasjon for
vikingtiden som radet innen idrettsbevegelsen og det militate
pa denne tiden.
Helge Pharo skriver i sin fremragende historiefremstilling
("Tjalve hundre ar", 1990) Etter nwnster av andre idrettslag
opprettet en del av Tjalves forste medlemmer, som pa den tid
var pa vei ut av den aktive idrett, et Ordenskollegium i 1897.
Medlemmer av Ordenskollegiet, ridderne, forplikter seg til
"A tre rddende til om de dertil anmodes av klubbens bestyrelse " Videre forpliktet de seg til "A overta foreningens ledelse
om den sittende bestyrelse firmer stillingen nholdbar, a ta
vare pa foreningens boker og eiendeler ogpase at klubben
ikke oppgis eller gar over i nogen annen, med mindre varig
for del er derved oppnasfor Tjalves navn og cere historisk
sett". Ordenskollegiet skal mote en gang drlig og innsliller til
nye riddere, noe ogsa klubbens styre har anledning til. Ordenen kan bare tildeles "safremt minst halvparten av detforsamlede kollegium er enige derom ". Halvparten av ridderne
ma vcere tilstedefor at kollegiet skal vcere beslutningsdyktig.
Kollegiet kan ogsa fradomme medlemskap dersom "en ridder
skulde vise seg uverdig". Statuttene er i dag justert og harmonisert med idrettens generelle lovverk, men mye er ved det
samme. Den viktigste endringen er kanskje at i dag velges
ikke nye riddere etter debatt i et samlet kollegium. Det er na
en komite bestaende av ridderstyrets tre medlemmer, klubbens formann og tre valgte riddere som gj0r valget basert pa
forslag fra Tjalves styre og 0vrige riddere.
Pharo skriver videre at: Etableringen av Tjalves Orden skapte
en kjernegruppe av eldre som i nodstilfelle kunne bidra til a
opprettholde kontinuitet i klubbens arbeide og som skapte et
milj0 hvor eldre ogfortjente medlemmer kunne bevare kontakten til klubben gjennom regelmessig gjenforening med sine
jevnaldrendefra konkurranse- og administrasjonstiden. For
defleste knyttes tilhorighet til idrett og klubb til kameratene
fra den aktive perioden. Gjennom ridderskapet blir flere generasjoner av kameratgjenger knyttet sammen til eget og

klubbens beste. Det var defremste, idrettslig og administrativt, som ble innvotert som riddere. De syvforste var Henrik
Angell, Wilhelm Baastad, Asbjorn Bjerke, P. Bredo Brodersen, Oscar Fredriksen, Hans Gulbranson og forslagsstilleren
Lauritz Ohlson. Tre ar etter fulgte Hallstein Bjerke, Alfred
Jensen og Gustav Thorp. Mange av de samme tankene preger
ridderskapet i dag, over 100 ar senere. Ordenen har bare en
grad, ridder. I 1935 ble det fremmet forslag om a bygge dette
ut til 3 grader: Ridder, Kommand0r og Storkors. Forslaget ble
heftig debartert pa et m0te i Strix Restaurant hvor sasrlig Johan Falchenberg og Wilhelm Blystad var i mot forslaget. Hovedargumentene var uro for rivalisering innen ridderskapet og
krevende grenseoppgang i tildeling. Senere ridderstyrer har
delt dette synet og ansett det som en styrke at ridderskapet er
en likeverdig gruppe.
Symbolene i ordenen har heller ikke forandret seg nevneverdig. Selve medaljen er et hvitt emaljekors med Tjalves merke
og en r0d s!0yfe. 1 tillegg far man ved utnevnelse et diplom
som har vasrt omtrent uendret siden 1897 da det ble tegnet av
kunstneren Olaf Gulbranson. Han var bror av Hans Gulbranson som ble ridder i 1897.
Utnevnelsen av nye riddere - som foretas hvert 5. ar - var
tidligere en svaert h0ytidelig affaire med et ikke ubetydelig
seremoniell, ganske preget av den nevnte vikingand! Det var
f.eks. 12 riddere utstyrt med hjelm, skjold og spyd som dannet
asresborg og seremonimesteren starlet det hele med ordene
"Hvo som templets fred vil krenke,
blir ubonhorlig lagt i lenke.
Derfor i h0itidelig stund,
holde uspurgt mand sin mund."
Et alter med "Tjalves gamle alterduk og talglys i staker" dannet rammen for selve utdelingen i "en sparsomt oplyst sal".
Og nar "musikken tier" kommer "Tjalve 10pende frem og
kneler for Stormesteren, leverer ham en pergamentrull og
10per ut igjen. Herolden pabyr taushet og roper: Tjalves Stormester, den vise gamle, lader folket om sig samle. Taler Tor
den sterkes ord, som han gjennom luften for. Spydbsrere
hever sine spyd og roper h0r her!"
1 de senere ar har seremoniellet ikke vasrt brukt, men vi merker na en stor interesse for a gj0re ridderutnevnelsene litt mer
hoytidelige igjen. Sa i 2010 vil vi i modifisert form gjenopprette noe av fordums prakt. Ikke minst pa bakgrunn av
at.. understrekningen av de historiske tradisjoner og klubbens
betydning i norskfriidrett hadde som mal ogfunksjon a opprettholde Tjalve som eliteklubb, i tillegg til a bevare det sosiale nett og de ncere vennskap som var skapt gjennom idrettens
intense ungdomsar. For ridderne sa vel som for de aktive og
klubbens ledelse var det et mal ikke bare a opprettholde Tjalve som organisator av idrettslige prestasjoner, men ogsa a
opprettholde det mil/0 som ga rammen ogforutsetningen for
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Tjalves Ridderorden forts.
dem.(Pharo, 1990)
Og det var stil ogsa over korrespondansen i ridderskapet i de
f0rste tider! Erling Schjerven skrev f.eks. i 1931 da ban ble
utnevnt til ridder: "Herr Skattmester Fr. Printz Bugge, Hersteds. Jeg har mottat Deres hyggelige brev og er meget takknemlig over den store aere der skal vedrefares mig. Med hilsen
Deres aerbodige E. J. Schjerven. Kr. 10,- medf01ger". Og beskjedne var man ikke (det har ikke forandret seg noe saerlig
det heller). I 1902 sendte ridderskapet hilsningstelegram til
kongen, og ban svarte!
Det er sasrlig ved to anledninger ridderskapet har vsert til stor
direkte nytte for moderklubben. Den f0rste var i krisearene pa
begynnelsen av 1900-tallet da manglende kontinuitet i idrettsarbeidet og krevende 0konomiske tider naer veltet klubben.
Pharo sier det faktisk sa klart som at under krisen i 1907-1908
overtok Ordenskollegiet styringen og reddet klubbens videre
eksistens. Idrettslig og okonomisk var Tjalve den gang i en sa
vanskelig situasjon at det er ncerliggende a slutte at klubben
ville ha blitt nedlagt hvis ikke kontinuitet ogf0lelsesmessig
engasjement var bevart gjennom riddervesenet.
Ogsa under den andre verdenskrig var ridderkollegiet ute i
hardt vaer da det nye nazistvennlige klubbstyret s0kte a fa
disposisjon over kollegiet, dets midler og klenodier. Det hele
toppet seg vel i 1944 da stormesteren den gang - Johan Falchenberg - innledet sitt svarbrev til Eilif Dahl, ridder og styreleder, med: "En har mottatt Deres trudselbrev av 28/3 1944"
og lenger ned papeker at "insinuasjonene avvises som h0rende hjemme ene og alene i styrets fantasi". Etter krigen ble 6
riddere ekskludert fra ridderskapet grunnet sin deltakelse i
den naziststyrte idrettsbevegelsen. To av dem ble tatt til nade
og gjenopptatt i kollegiet i 1963.
fillers har ridderskapet i alle ar bidratt med storre eller mindre
pengebe!0p til moderklubben, betalt pokaler og reiser. Og den
sagnomsuste "bollen" pa Torskaften kan du takke ridderne
for! Oppskriften gar i arv og bollen sponses av ridderne hvert
ar.
Hvem er sa disse ridderne egentlig, og hvor mange er de? Det
er siden 1897 utnevnt riddere ved 22 anledninger. Hver gruppe kalles en "avdeling", og de storste avdelingene som er utnevnt var til klubbens 50-ars og 60-arsjubileum i hhv. 1940
og 1950 med 17 riddere hver gang. 1 senere tider er den st0rste avdelingen fra 100-arsjubileet i 1990, da det ble utnevnt 16
riddere. Totalt er det utnevnt 184 riddere, hvorav 69 lever i
dag. Den eldste er evigunge Leif Ajaxon som rett over jul
runder 90 og den yngste er Steinar Hoen som snart fyller 38.
Gjennomsnittsalderen er na ca 68 ar. Grunnen er nok at det
har vaert fa utnevnelser de siste arene, og ikke det at man ikke
blir ridder for man omtrent er pensjonist!
De som var yngst da de ble utnevnt er Bugge Leganger med
sine 24 ar i 1906, og stifterne fra 1897 hvorav 4 var 25 ar da
de ble utnevnt. Men ogsa etter steinalderen er det yngre som
er utnevnt, f.eks. kjempene Audun Boysen, Hallgeir Brenden,
Carl Fr. "Bassen" Bunses, Terje Schroder-Nielsen samt Arne

og Knut Kvalheim ble alle riddere 26 ar gamle. Faktisk er
over 53 % av ridderne utnevnt for de fylte 30 ar. Den eldste
utnevnelsen vi har hart var Hans Haugom (69 ar) i 1940, og i
senere ar har Tor Johnson og Odd Bergh blitt riddere hhv. 65
og 64 ar gamle.
Det er to utlendinger i ridderskapet, begge svensker og utnevnt i 1955. Det er Bror "Brolle" Svard og Sven Stramberg.
Sistnevnte Goteborg-friidrettens sterke mann en arrekke, formann i Orgryte og sveert habil loper med EM-bronse (1934)
og 5. plass i OL 1936 pa 4x400 m stafett.
Men hva med kvinnene da? De kom sent med i ridderskapet,
som i Tjalve forevrig. Det er tre kvinner som er riddere pr.
dato. F0rst ut var tidligere leder i sa vel Tjalve om Friidrettsforbundet, Anne Thidemann og Bodil Lis Larsen i 1990,
mens Ada Holmen — na seremonimester i kollegiet - fulgte i
2005.
Det vil ellers fore for langt a kommentere alle fortjenstfulle
riddere her — til det er de for mange - sa det far heller eventuelt vasre gjenstand for en senere epistel.
Bakgrunnen for riddernes utnevnelse varierer. Mange har
primssrt en aktiv karriere som grunnlag. 57 % av alle individuelle NM-gull for senior tatt av tjalvister er tatt av riddere.
Andre er utnevnt til ridder pa bakgrunn av en stor administrativ innsats, mens svasrt mange faktisk har utmerket seg sa vel
aktivt som administrativt. Sa med fare for selvskryt siden jeg
horer til gruppa, tor jeg hevde at ridderne er Tjalves kremgruppe! Det har vaert droye 5000 tjalvister gjennom tidene,
dvs. at kun ca 3 % av dem har veert riddere. Sa ridderkorset
henger h0yt - som stifterne onsket - husk at St. Olav kan alle
nordmenn fa, Tjalves Kors har bare vasrt oppnalig for en
brekdel av befolkningen!
Haavard Nordlie
Stormester

Takk til Hans Christian!
Hans Christian Lange som har va;rt trener og oppmann i
Tjalves ungdomsavdeling siden 2005 og deltidstilsatt pa
kontoret med hovedansvar for klubbens vaktuker pa
Bislett det siste aret, skifter beitemarker.
Vi har blitt vant til og glad for Hans" blide asyn og bans
entusiastiske innsats for Tjalve.
At han na onsker a finne en jobb der ban kan bruke og
videreutvikle sine talenter i en full stilling, har vi selvsagt stor forstaelse for.
Vi takker Hans for innsatsen og 0nsker ham lykke til
videre og haper vi fortsatt far se ham i Tjalve-milj0et.
Svein Lilleberg

Husker du?
Willy Rasmussen ble f0dt pa Kongsberg i 1937. Han
representerte klubben Bergkameratene far ban kom til
Tjalve i 1961. Willy Rasmussen ble f0rst ordentlig
kjent da ban holdt pa a sla Egil Danielsen i spyd under
NM i 1957. Han ledet belt til siste omgang f0r Danielsen klarte a ta bjem gullet. Dette aret kastet ban
74,32m. Aret etter var det ingen som kunne gj0re ban
rangen stridig i NM. Han vant suverent pa 71,33 og
gjentok bedriften i 1959, denne gang med det fine resultatet 77,96m.
I 1960 kvalifiserte ban seg til seg til OL i Roma og oppnadde en meget sterk S.plass med resultatet 78,36m.
Den norske troppen til Roma bestod av ti menn og Unni
Thorvaldsen (spyd). Willy Rasmussen ble beste norske
deltaker. Han var kun 21 centimeter fra en bronsemedalje. Terje Pedersen klarte ogsa kvalifiseringskravet i
spyd, men matte avsta fra finalen grunnet en skade.
Olympiamesteren fra 1956, Eigil Danielsen, klarte derimot ikke a kvalifisere seg til finalen. Av andre Tjalvemedlemmer er det verdt a merke seg at Carl Fr. Bunaes
ble utslatt i mellomheat bade pa 100m (10,5) og 200m
(21,4). Roar Berthelsen ble utslatt i kvaiifiseringen i
lengde med 7,09m. Tor Torgersen ble nr. 27 i maraton
med tiden 2,27,3.

Willy Rasmussen fotografert pa Bislett en gang rundt 1960.

I sitt forste ar i Tjalvedrakt (1961) ble
Willy Rasmussen norsk mester i spyd.
Han gjentok bedriften aret etter. Totalt tok
ban 4 gull, 4 s01v og 3 bronse i NM. Den
siste medaljen tok ban sa sent som i 1969.

...

Willy Rasmussen bar ogsa representert
Norge i EM med folgende plasseringer:
12.plass i 1958 (Stockholm) og 9.plass i
1962. Hans personlige rekord stammer fra
Bislett i august 1961 og lyder pa 84,18m .
De olympiske leker i Tokyo 1964 ble ikke
pa langt nasr like vellykket for Willy Rasmussen som 1960 i Roma. Bade ban og
Terje Pedersen ble slatt ut i kvaiifiseringen selv om begge hadde prestert meget
gode resultater tidligere i sesongen. Under
landskampen mot Tsjekkoslovakia i September satte Terje Pedersen ny verdensrekord, mens Willy Rasmussen ble nr. 2
med sterke 83,85m. I kvaiifiseringen i OL
kastet Rasmussen bare 68,43m og ble totalt nr. 20.
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Her er Willy Rasmussen presenter! i " Prteriebladet" fra 1959

IK Tjalve
Underhaugveien 1
0354 Oslo
Pcstboks 5905 Majorstua
0308 Oslo
Telefon: 22604340
Telefaks:22567035
E-post: mail@tjalve.no

Mens Sana In Corpora Sano

Idrettsklubben Tjalve ble stiftettredjejuledag 1890 av
tre unge menu, Gustav S. Thorp, Oscar Fredriksen og
Asbj0m Bjerke. Thorp med sine 24 ar var den eldste, 19
ar gamle Bjerke den yngste. Alle tre var utbrytere fra
Kristiania Sportsforening, som var blitt dannet i 1847
og ble opp!0st allerede i 1893. Etter en rekke opphissete
diskusjoner i Sportforeningen, blant annet om amatorsp0rsmalet, trakk de tre seg ut sent i 1890. Om kvelden
tredje juledag mottes 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 ar senere konstaterte Gustav
Thorp t0rt 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"

Vi er pa internett
www.tjalve.no

ZONE

Leder: Per Sletholt

90779536
email: per@pssport.no
Nestleder: Svein Sondena
95232321
email: ssoenden@online.no
Daglig leder: Svein Lilleberg
99296254
email: mail@tjalve.no
Redaktor: Bjern Henriksen
91793453
email: bjorn-he@online.no

Bislettvaktene

Nye utovere for 2009 sesongen

Som de aller fleste vel er kjent med, liar Tjalve ansvaret
for vakthold pa Bislett stadion liver tredje uke. Som i
host vil vi ogsa i fortsettelsen forst oppfordre vare ut0vere og andre medlemmer til a velge seg en dag de kan
sitte vakt. Deretter tildeler vi ut0verne vakter som ikke
er dekket opp. Utoverne ma sa selv eventuelt bytte vakter internt om den tildelte vakten ikke skulle passe.
Vi minner om at det er fullt mulig bade a trene, lese, se
pa TV etc mens man sitter vakt.
Dere tinner oversikten over Tjalves vakt-uker pa klubbens hjemmesider. Nar Hans Christian na slutter, er det
Eirik Forde som tar over dagvaktene i Tjalves uker og
som ogsa skal administrere vare kveldsvakter.
Vi satser pa at alle "kjenner sin besokelsestid" og melder seg raskt til Eirik pa mobil 91 12 11 95 eller pa epost Fiolen@gmail.com eller til Svein pa kontoret.

Henrik Johnsen kommer fra BUL
^,
Tromso og er en av Norges aller beste
sprintere. Under NM i Trondheim tok
han s01v bade pa 100 og 200m. Under
JrNM i Stavanger ble det derimot gull
bade pa 100 og 200m i klasse U23.
Sammen med Philip BB vil han danne stammen i det
som etter hvert vil kunne bli et meget sterkt lag pa
4x100m.

NCC

Vetle Utsi Onstad kommer fra Fagernes i Valdres. Han er en meget habil
lengdehopper som i ar dessverre har
vsert mye plaget av skader. Under NM
innendors i vinter hoppet han 7,33m.
Vetle trener na sammen med Dan Simions gruppe. Kan vi hape pa over 7,50
til sommeren?
Hakon Brox kommer fra NTNU1 i
Trondheim. Hakon har i ar forbedret
seg til 1,53,98 pa 800m. Hakon vil ble
en god forsterkning i Knut Kvalheims
gruppe.

