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Det er fasiten etter årets innendørsmesterskap i Stangehallen som ble arrangert 28/2-1/3. Selv uten våre nyervervede sprintere gjorde Tjalvistene en
meget god innsats. Ingvill Måkestad
hadde som mål å klare kvalifiseringen
til årets innendørs EM på 800m, men
manglet noen få sekunder. Tiden ble
allikevel så god som 2,07,64. For Ingvill er nå det viktigste å prøve seg på
kravene til VM i Berlin seinere i høst.

tredje kulestøt for dagen og endte på 4.
plass med resultatet 14,79m, kun to centimeter fra bronsen.

Vetle Utsi Onstad er skadefri og vant
lengdekonkurransen suverent på meget
fine 7,30m. Vetle tok også bronse i
lengde u.t. med resultatet 3,24. Margrethe Renstrøm fulgte opp med å vinne
lengde i kvinneklassen med 6,08. Margrethe hadde kun to gyldige kast. Den
dagen tilløpet sitter kommer de lange
hoppene. Vi minner om Berit Berthelsens norske rekord på 6,56m. Berits
rekord er nå 40 år gammel og moden
for fall. Det ble ellers sølv til Margrethe
i lengde u.t. med 2,75.
Lars Ytterhaug vant tresteg med 14,64
og var på ingen måte truet. Yva Vedralova tok sølv i tresteg for kvinner. Samme valør ble det til Tove Beate Dahle i
kule. Tove fikk også med seg en bronsemedalje i høyde u.t.
Anders Løland gjorde et aldri så lite
comeback under NM og tok sølv i lengde u.t. i juniorklassen. Forhåpentligvis
er Anders tilbake for fullt når utendørssesongen starter.
Tilslutt, men ikke minst; Hilde Gjessing tok bronsemedalje både på 1500m
og 3000m i kvinneklassen. Vegard
Henriksen derimot skadet hånden i sitt

Ingvill Måkestad

Gull til Eivind i UM
Eivind Henriksen tok gull i kule G18/19
under årets innendørsmesterskap for ungdom. Eivind støtte 6 kg kula 15,04 som
er en forbedring av persen med 80cm.
Slett ikke verst når han ikke har tatt i en
kule siden UM i september.
Tjalve hadde påmeldt 9 stykker til mesterskapet. Av disse oppnådde Vetle Utsi
Onstad en bronsemedalje på 60m (U23)
med 7,08. Ellers hoppet Vetle 6 døde
hopp i lengdekonkurransen.
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Om å se sammenhenger
Idrettsklubben Tjalve er en av de få
friidrettsklubbene i landet som har et
heltidsbetjent kontor som står til tjeneste for våre utøvere på svært
mange og ulike områder langt ut
over vanlig kontortid. Kontordriften
koster penger. Vi har et styre som
helt uten vederlag legger ned mange
arbeidstimer for klubben – det vil si
for medlemmene, ikke minst for utøverne. Bidragene fra
det offentlige er svært, svært beskjedne og ville aldri
være nok til å drive en klubb som vår. Bare på rent idrettslige utgifter for og til våre utøvere – startkontingenter, trenergodtgjørelser, NM-arrangementene, hall-leie,
utstyr, ulike former for støtte, etc, etc, brukte IK Tjalve i
2008 nær 1,5 millioner kroner.
Hvor kommer så disse pengene fra? Midlene til å drive
klubben, til å dekke de nevnte direkte idrettslige utgiftene, til å dekke kontorhold, arrangementskostnader osv,
kommer fra to hovedkilder: Våre arrangementer – Holmenkollstafetten og Norway Games og i gode år delvis
fra Bislett Games – og dessuten fra våre sponsorer. I
tillegg er medlemskontingenten og noen andre mindre
inntekter viktig.
For at vi også i fortsettelsen skal kunne hevde oss som
Norges beste friidrettsklubb og kunne være i stand til å
støtte våre utøvere på alle nivåer så godt som mulig, må
vi sørge for at vi også i tiden framover har de nødvendige inntektene fra arrangementene og fra våre sponsorer.
Det er imidlertid slett ikke slik at dette går av seg selv.
Styret og mange – ikke helt unge – trofaste hjelpere legger ned helt utrolig mange gratis dugnadstimer for at
arrangementene skal være gode slik at mange vil delta i
stafetten og i Norway Games og for at vi samtidig kan
holde utgiftene nede slik at mest mulig kan gå til aktiv
idrett. Vi må for å kunne holde vår posisjon få våre
medlemmer – også utøverne til å stille opp og hjelpe til
med våre arrangementer i langt høyere grad enn tilfellet
har vært de senere årene. La meg straks føye til at noen
er ”positive gjengangere” og stiller alltid opp. Disse er
imidlertid dessverre i mindretall. På dette ene hovedområdet må vi klare å få til en bedre kultur, en større lojalitet og en større forståelse av sammenhenger!
Dette gjelder i like høy grad også på det andre hovedområdet hva inntekter angår: Lojalitet overfor klubbens
sponsorer!
Vi strever en del med å få våre utøvere – og gjerne alle
andre medlemmer også - til å se viktigheten av å støtte

opp om sponsorene.
Mizuno er Tjalves utstyrssponsor og bidraget fra dem
mht økonomi og utstyr er av helt vesentlig betydning
for klubben. Alle klubbens utøvere nyter på ulike måter
godt av det våre sponsorer bidrar med! Uten disse bidragene ville vi som jeg har pekt på over, ikke ha kunnet yte den støtten vi gjør.
Dersom vi skal kunne beholde vår utstyrssponsor (eller
i det hele tatt få en leverandør til å ville sponse Tjalve),
så må alle våre utøvere bli mer lojale og flinkere til å
bruke Mizuno – sko og klær!
Vi er klar over at man handler i ulike sportsbutikker –
Oslo Sportslager, Löplabbet osv – og mange får kanskje
noen prosenter. På PS-Sport får Tjalve-medlemmer ca
40% rabatt (innkjøpspris + mva) og man kan også få
hjelp til å bestille fra katalogene – se link på holmenkollstafetten.no. Det viktige her er at alle bruker Mizunos sko og klær!
Når det gjelder våre andre sponsorer – i denne sammenhengen først og fremst JobZone – blir det viktig at alle
bruker Tjalvedrakta i alle konkurransesammenhenger
og gjerne også på trening. Klubben og sponsorene
trenger den profileringen som ligger i det å være synlig!
Dette gjelder da også ikke minst når utøverne våre stiller opp til fotografering!
Jeg håper både våre utøvere og våre øvrige medlemmer
ser disse sammenhengene og blir mer bevisst når det
gjelder bruk av drakt, sko og tøy og når det gjelder å
stille opp for klubben (og dermed også for seg selv) i
forbindelse med våre arrangementer.

Tjalve hilsen fra Svein L

Viktig, viktig!!
Har du sendt inn din email adresse til kontoret?
Hvis ikke bør du gjøre det snarest. Administrasjonen ønsker nemlig å sende ut mest mulig informasjon ved å benytte email. Husk: det er ikke bare
mase-mailer som kommer fra kontoret.
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Gasrotandelen
Som nevnt i vedlegg til forrige nummer av Tjalvisten,
har myndighetene i samarbeid med Norsk Tipping opprettet det de kaller Grasrotandelen.
Grasrotandelen skal kompensere for de inntektene
mange frivillige organisasjoner mistet da automatforbudet ble gjennomført.
Frivillige organisasjoner, også Tjalve, har registrert seg
i Frivillighetregisteret. Det betyr at alle som spiller på
Norsk Tipping spill, kan bestemme hvilken organisasjon i registeret som skal få 5% av det hver spiller spiller for.
Denne ordningen innføres fra 1.mars og alle som skal
spille Tipping, Lotto, Vikinglotto etc, må ha spillekort
og kan bestemme at Tjalve skal ha 5% av innsatsen.
Vi oppfordrer dere derfor til å velge Tjalve når dere
spiller – og selvsagt til å få venner, familie, tanter og
onkler, bestemødre og –fedre til ”å spille for Tjalve”!
Når man skal velge den organisasjonen man vil støtte,
kan man oppgi navnet Tjalve, men det enkleste er å
oppgi vårt organisasjonsnummer 939572971.

Medlemskontingent
Det er tid for å betale medlemskontingent og treningsavgift!
Satsene er slik:
Medlemskontingent enkeltmedlemmer:
Familiekontingent:
Treningsavgift:

kr. 500,kr. 750,kr. 750,-

Alle aktive skal betale treningsavgift i tillegg til medlemskontingenten! Det vil si at de alle våre aktive skal
betale kr. 1.250,-.
Vi ber dere om å ordne dette snarest!
Betal til konto 9041 05 51127.
Det er ikke alltid like lett å få medlemmer til å betale
kontingent. Følgende sto å lese i Tjalvisten fra 1921:
”EN CELEBER BOXEOPVISNING kan vi glæde os til i
løpet av forsommeren, idet det er lykkedes Tjalves energiske bestyrelse at sikre seg den nuværende sværvegtmester Demsey samt Fulton, Moran, Harry Wills og
han derre Carpentier til en lynturne her oppe i den
nærmeste fremtid. Samtlige har underskrevet en kontrakt paa efter tur og omgang at gi enhver Tjalvist som
ikke har betalt sin kontingent for 1ste kvartal 1921 en

saavidt mulig feilfri knockout. Enhver som ikke ønsker
at stifte nærmere bekjentskap med verdens ”fineste”
slegger for tiden, bør altsaa vente med at besøke kassereren i Tomtegaten 8 II mellem 9-3. Bare de, som har
betalt kontingent for 1ste kvartal 1921, faar gratis adgang til klubbens stevner. Kassereren vil være å treffe
ved billetluken”

9 utøvere fra Tjalve på landslag
Hele 9 utøvere fra Tjalve har kommet med i Friidrettsforbundets forskjellige landslag for 2009 sesongen.
Utøvere som har prestert opp mot VM krav eller har
klart kravet i 2008 og eller kan prestere på finalenivå i
U23 EM har kommet med i mesterskapsgruppen. Her
finner vi hele 6 utøvere fra Tjalve; Mona Holm, Ingunn
Opsal, Susanne Wigene, Margrethe Renstrøm, Gjøran
Sørli og Gaute Myklebust. Ette hva vi vet kommer Gjøran Sørli til å si fra seg plassen i mesterskapsgruppen da
han på grunn av sin jobbsituasjon ikke får satset maksimalt på 2009 sesongen.
I gruppen U23 EM prosjekt finner vi Inger Anne Frøysedal og Philip Bjørnå Berntsen. Begge har resultater
som er bedre enn kravene til U23 EM 2009, men må
gjenta resultatene i 2009 for å være sikret deltakelse.
I U20 EM prosjekt har Eivind Henriksen fått plass.
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Diamond League
Diamond League erstatter Golden League
Golden League synger på siste verset. Etter 2009 sesongen er det slutt. På et møte hos IAAF i Monaco helgen 1. mars ble det bestemt at Golden League skal erstattes av Diamond League.
Lanseringen av Diamond League som skal overta for
Golden League fra 2010, har fått mye oppmerksomhet
verden rundt. Det ser ut til nå at det blir 12 -15 stevner.
En diamant blir satt opp i hver av friidrettens 32 øvelser
og premien tildeles etter flest tjente poeng. Hver enkelt
øvelse vil ikke være programmet i hvert stevne, men et
bestemt antall stevner hvert år. Zürich og Brüssel skal
dele de 32 øvelsene mellom seg som en finale hvert år. I
finalen utdeles det dobbelt med poeng. Den såkalte
Grand Prix finalen vil ventelig forsvinne.
Avtalen som er inngått gjelder for 4-årsperioden 2010 til
2013. Sesongen vil sannsynligvis starte med de asiatiske
stevnene, mens de amerikanske vil sannsynligvis vil bli
lagt til mai. Deretter forflytter serien seg til Europa. Arrangørene kan ta med noen ekstraøvelser i sine stevner,
som da ikke gir poeng i Diamond League.
Følgende 12 stevner er tenkt som en del av denne serien:
Aviva London Grand Prix
Aviva British Grand Prix
Athletissima Lausanne
ExxonMobil Bislett Games Oslo
DN Galan Stockholm
Herculis Monaco
Meeting AREVA Paris St-Denis
Memorial Van Damme Brussels
Prefontaine Classic Eugene
Reebok Grand Prix New York
China Golden Grand Prix
Weltklasse Zurich

Fra møte i Monaco. Steinar Hoen er nr. 2 fra venstre; Svein Arne Hansen nr. 2 fra høyre.

Ytterligere 3 har enda ikke signert noen kontrakt:
DKB ISTAF Berlin
Golden Gala Rome
Qatar Athletics Super Grand Prix in Doha

Fra sykesengen
Verken Philip Bjørnå Berntsen eller Henrik Johnsen
stilte i årets innendørs-NM grunnet skade. Philip har
slitt med en skade i ryggen, men er nå nærmest bra
igjen. Henrik fikk en liten strekk uken før NM.
Ryggen til Mona Holm er nå så bra som den antagelig
kan bli. Lar Ytterhaug sliter med en skade i hælen,
men var allikevel bra nok til å vinne tresteg i NM.
Eivind Henriksen har fått påvist en liten prolaps i ryggen, men denne ser ikke ut til å plage han nevneverdig.
Susanne Wigene er på vei tilbake! Susanne har i vinter
oppholdt seg lengre perioder i Etiopia hvor hun har
trent sammen med blant annet Heile Gebrselassie. Treningen har foregått i Adis Abeba, 2400 m over havet.
Susanne sier til bladet Friidrett at hun ikke har bestemt
seg for når hun skal sesongdebutere. Dette vil først bli
bestemt etter diverse tester i april/mai.

Notiser
Under et innendørsstevne i Wien i begynnelsen av februar løp Invill Måkestad 1500m på sterke 4,17,44. Det
holdt til 3. plass og var bare 1,37 sek bak den norske
innendørsrekorden. I samme stevne løp Henrik Johnsen
60m på 6,95.
Henrik løp forøvrig 60m på 6,93 i Skedsmohallen 17.
januar.
Mona Holm kastet slegga 62,93m under European Cup
Winter Throwing på Tenerife 15. januar. Alt tyder på at
Mona er i rute før sesongen starter for fullt.
Anca Heltne tok bronse i kule under innendørs EM i
Torino med resultatet 18,44m.Under European Cup
Winter Throwing ble hun nr. 2 med 18,76m.
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Løvenes dronning

Forslag til ny toppidrettsmodell

Mona Holm, Grete Etholm, Paul Andre Solberg og Vegard Henriksen tilbrakte 2 uker i Potchefstroom, SørAfrika i slutten av februar. Da forholdene for lange kast
i Norge har vært veldig vanskelige i vinter var det godt
å komme ned til 300C. I følge Monas blogg hadde hun
13 kastøkter i løpet av oppholdet, hvor hun blant annet
fikk prøvd ut en del nye tekniske detaljer. I løpet av de
to ukene var det også mulighet til å oppleve noe annet
enn bare kastbur og tunge vekter. Under et besøk på en
ranch ute i bushen, ca. 1,5 time fra Potchefstroom ble
de av eieren invitert til å være med inn i buret for å hilse
på to løveunger på 3-4 måneder. I følge eieren var det
ikke noe problem så lenge man ikke snudde ryggen til
løvene. Den ene av løveungene synes Mona så veldig
fristende ut og så sitt snitt til å hoppe på Mona i et
uoppmerksomt øyeblikk. Antagelig ville den antagelig
bare leke (som alle andre løver), men Mona fikk allikevel ødelagt en genser, en t-skjorte og fikk noen skikkelige kloremerker på kroppen.
Hendelsen har blitt gjengitt i Namdalsavisen, Aftenposten og Kolvereid.no, med varierende overskrifter;
”Klort av løveunge”, ”Sleggekaster skadet av løveunge”
og ”Mona angrepet av løveunge”.
Tjalvistens råd til Mona er som følger: Må du absolutt
inn i et bur for å kaste noe, hold deg til de søte små vovvov’ene du er vant til å kaste med!

Toppidrettsutvalget hadde møte i Oslo 27 januar hvor
det blant ble drøftet å forandre forbundets toppidrettsmodell. Selv om man ønsker å beholde den hierarkiske
oppbygning, ønsker man å forandre grunnlaget for hvordan utøverne skal innplasseres.
Den nye sportssjefen i forbundet, Ronny Nilsen har utarbeidet et forslag til endring
av toppidrettsmodellen, og
denne er nå lagt ut til høring,
hvor alle kan komme med
sine utspill. På bakgrunn av
eventuelle innkomne forslag
vil Toppidrettsutvalget fremme felles forslag for Sentralstyret. Det er et mål om at
selve prosessen skal være endelig ferdig innen 01.05.09,
i forkant av sesongen 2009. Således vil resultatene og
prestasjonene til utøverne våre bli vurdert etter eventuell
ny modell, med virkning foran 2010-sesongen
I hovedsak går forslaget ut på følgende: Prestasjoner
som har betydning i forhold til plassering i modellen er
delt opp i to grupper. Den ene tar utgangspunkt i utøverens beste resultat (resultatmatrisen). Resultatet skal
være satt i et prioritert stevne. Den neste faktoren som
kan ha betydning, er hvilken plassering utøveren har fått
i et mesterskap (mesterskapsmatrisen). Dette vil si at
man nå går bort fra bruk av rensket statistikk.
Ved å ha både en resultatmatrise og en mesterskapsmatrise vil man kunne dekke opp både gode enkeltresultater
i prioriterte stevner, samt gode plasseringer i mesterskap.

Mona med opprevet genser

Mona og vov-vov’en

For å kvalifisere til elitegruppen er utregningen av resultatmatrisen som følger: Snittresultatet topp-40 i verden
2006-2008 + A-krav VM 2009 delt på 2 gir kravet. Dette skaper et bedre gjennomsnitt en for eksempel kun å
følge snitt topp-40 eller A-krav. Et eksempel er 100m
kvinner hvor snitt topp-40 er 11.22 og A-kravet 11.30.
Et tilsvarende opplegg er foreslått for mesterskapsgruppen. Med denne matrisen vil man i følge forbundet få en
naturlig progresjon i hva som skal til for å få kontrakt.
Kravene vil bli litt strengere i forhold til tidligere for å
få kontrakt, og dette gjelder spesielt Elitegruppen. Grensen må settes ett sted i forhold til budsjett og deltakere,
og da fremstår dette som et fornuftig valg. Kravene skal
være noenlunde likeverdige slik matrisen er bygd opp
nå. Mer info på friidrett.no
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Årsmøte i Tjalve
Klubbens årsmøte ble avholdt på Bislett mandag 16
mars. Noen flere hadde møtt frem i år sammenliknet
med i fjor, men fortsatt er det skremmende få som møter
opp. Vi talte opp totalt 16 stk. i en klubb med nærmere
300 medlemmer.
Etter at Per Sletholt hadde ønsket velkommen overlot
han klubba til Svein Lilleberg som ledet oss gjennom
resten av møte. Første post var styrets beretning som ble
gjennomgått punkt for punkt. Deretter la Svein Søndenå
frem regnskapet for 2008 som viser et hyggelig overskudd. Inntektene fra Holmenkollstafetten er den klart

OFIKs stipend til best mannlige junior i Oslo 2008: Asbjørn E. Persen
OFIKs stipend for beste resultat i KM senior 2008: Philip Bjørnå Berntsen
OFIKs premie for beste resultat for kvinner senior i KM
2008: Tove Beate Dahle
OFIKs pokal for beste klubb i KM senior 2008: IK Tjalve
Friidrettens venners premie for beste 18-åring i Oslo:
Eivind Henriksen
Bestemannspremien for gutter i årets UM: Eivind Henriksen
For å gjøre et nytt forsøk på å bedre rekrutteringsarbeidet ble det vedtatt å sette sammen et nytt styre i ungdomsgruppa bestående av Kjetil Myrtun (leder), Tonje
Helle og Bjørn Henriksen. Styret i ungdomsavdelingen
vil i første rekke få avdekket hva vi har av utøvere i
dag; deretter se nærmere på hva som kan gjøres for å få
flere ungdom til Tjalve. Samarbeidet med Lambertseter
og Koll videreføres og man håper at dette samarbeidet
vil bringe flere utøvere til klubben i nærmeste fremtid.
Arne Kvalheim etterlyste større profilering i media og
tok Vidar som et eksempel på at det går an å få skrevet
om det meste bare man er pågående nok. Kanskje dette
burde være en jobb for et av styremedlemmene?

største inntektsposten i regnskapet. For å være på den
sikre har man budsjettert med noe mindre for 2008. Det
er for øyeblikket ingenting som tyder på at det vil bli
færre lag i år sammenliknet med i fjor. Inntektene fra
Bislettalliansen var også høyere enn forventet og man
har derfor valgt å budsjettere med en økning i disse inntektene for 2009. Det kommer fortsatt inn penger fra
Sentrum Bingo, noe man håper vil fortsette noen år til.
Ved utgangen av 2008 har klubben bra med penger på
bok, noe som kommer godt med i videre idrettslig satsning.
Ved utgangen av 2008 har Tjalve 260 medlemmer over
18 år og 80 medlemmer under 18 år. Totalt 340 betalende medlemmer. Dette er en liten nedgang fra 2007, noe
som først og fremst skyldes en opprydning i medlemsregisteret.
Klubbens medlemmer har mottatt flere utmerkelser i
2008:

Per Sletholt ble gjenvalgt som leder og Svein Søndenå
som nestleder. De andre i styret som ønsket gjenvalg
ble valgt med akklamasjon. Per Sletholt takket tilslutt
for tilliten og ønsket alle vel hjem.
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Fra fridrettens historie
Holmenkollstafetten
Den første Holmenkollstafetten ble arrangert en sur og
kald vårdag i 1923. Start og innkomst var lagt til nye
Bislett stadion og løypa gikk over 10 etapper opp Norabakken over Kirkeveien, Vinderen og Slemdal til Besserud og en litt annen vei tilbake til Vinderen. Derfra
gikk løypa samme vei tilbake til Bislett. Tjalve var initiativtager og arrangør. Opprinnelig var 14 lag påmeldt,
men bare 10 stilte til start. Mens lagene var ute i løypa
foregikk flere konkurranser inne på Bislett. Stafetten
var nemlig lagt inn i et todagers stevne. Tjalve vant den
første stafetten foran Torshaug og BUL.

De kom nær sagt fra nær og fjern kvinnene som stilte til
start i Holmenkollstafetten 1975. Oppslutningen om
kvinnenes første ”lovlige” start i stafetten ble nærmest
en vårløsning. De 30 påmeldte lagene med 450 løpere
hadde stor geografisk spredning selv om de fleste kom
fra østlandsområdet. BUL og OSI stilte med to lag hver.
Ikke uventet vant IL Tyrving og fikk registrert den første
kvinnerekorden i stafettens historie med tiden 1.00.44.

Ideen til stafetten kom fra tilsvarende arrangement i
Sverige. Tjalve og Kristiania Idrætskrets hadde syslet
med tanken om en stafett over 20 etapper med start på
Frogner stadion. Da ingen våget å ta sjansen på et såpass stort arrangement slo Tjalve til med et eget forsøk
i et visst samarbeid med avisen Tidens Tegn.
Holmenkollstafetten var kommet for å bli. Med økning
til 15 etapper og etter hvert også deltagelse fra kvinner
og bedriftslag har man på det meste vært oppe i mer
enn 2000 lag på startstreken. Etter at joggebølgen til en
viss grad forsvant sank også interessen for stafetten,

Tjalves lag som vant stafetten i 1953. Til venstre i annen rekke står
skilegenden Hallgeir Brenden

Årets stafett går av stabelen 9 mai. Pr. 1 mars er det 100
flere lag påmeldt enn ved samme tidspunkt i fjor. Dette
kan tyde på at vi også i år får en økning i antall påmeldte lag. Det gjenstår ennå å se om lagene har vært flinkere med å melde seg tidligere i år enn de var i fjor. I 2008
var det 1050 påmeldte lag og xxx som fullførte.

Einar Førde og Thor Helland i 1964.

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

Idrettsklubben Tjalve ble stiftet tredje juledag 1890 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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www.tjalve.no
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Bislett blir endelig fullført!
I forbindelse med den statlige tiltakspakken blir Oslo
kommune tilført 613 millioner kroner. Det mest gledelige er at ca.70 millioner går til tiltak innen idrettssektoren.
2009 blir et gledens år for Bislett-alliansen og friidretten
i Oslo. Etter 4 år skal anlegget endelig ferdigstilles. I
kommunenes ordinære budsjett for 2009 er det avsatt
midler til kampsporthall (dessverre for friidretten), tak
over hovedtribunen og oppgradering av infrastrukturen
rundt banen (veier og parkanlegg). I tillegg kommer nå
30 millioner fra tiltakspakken som er avsatt til løpebanen og oppvarmingsbanen innendørs. Vi vil dermed få
en 545m lang oppvarmet rundbane, oppvarmet og isolert sprinthall med fire baner over 60m. Lengdegropen
vil fortsatt være der, men det er fortsatt litt for lavt under taket til at de voksne kan hoppe uten å få følelsen
av å ta i taket.
Utover det organiserte friidrettsmiljøet i Oslo benyttes
anlegget av skolene i nærområdet på dagtid og mange
mosjonister på kvelden. Når det nye anlegget er ferdig
må treningstidene reguleres slik at man ikke flyr i veien
for hverandre. På det meste er det registrert over 700
brukere på en kveld.

Slik løpebanen er i dag fungerer den ikke som et fullverdig helårsanlegg. Det vil være nødvendig å isolere og
lyssette området.
Nå gjenstår det bare å se om ting blir gjort og forhåpentligvis i løpet av sommeren/høsten slik at ikke området
må stenges neste vinter på grunn av arbeid. Ingenting
forundrer meg når det gjelder Oslo kommune!

