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Et lite sprang internasjonalt, men et
stort sprang for norsk friidrett. Det
var en «manelanding» Margrethe
Renstrem gjorde pa Lillehammer i
gar. Dette var overskriften i Aftenposten dagen etter at Margrethe Renstram
satte ny norsk rekord i lengde under
NM pa Lillehammer. 141 ar fikk denne
rekorden sta i fred f0r Margrethe
Renstr0m hoppet 6,64m under NM pa
Lillehammer i ar. Rekordhoppet til
Margrethe kom i 3. hopp etter at hun
hadde starlet konkurransen med 2 ugyldige hopp. Hoppet i 3.omgang skulle
vsere et sikringshopp for a sikre en plass
i finalen, men endte altsa med ny norsk
rekord. Den som har vaert naermest Berits rekord (6,56m) tidligere var Hanne
Haugland som i 1995 hoppet 6,48m.
Allerede tidligere i sommer fikk vi en

forvarsel om at noe kunne skje da Margrethe hoppet 6,42m under et stevne i
Ried, 0sterrike i midten av juli. Dette var
en klar forbedring av henne personlige
rekord pa 6,33m fra 2007.
At Margrethe ikke fikk kongepokalen for
denne prestasjonen er en gate for mange
av oss i friidrettsmilj0et. Kappgang eller
ikke, dette var den klart beste prestasjonen pa kvinnesiden under arets NM!
Margrethe har til na vunnet 7 NM titler i
lengde og 2 i tresteg.
Rekordhoppet kvalifiserte Margrethe til
VM i Berlin hvor hun ble slatt ut i kvalifiseringen med resultatet 6,24m. Neste
mal for Margrethe er na EM i Barcelona
som arrangeres i slutten av juli 2010.
Vi 0nsker Margrethe lykke til videre.

Side 2

Ingvill er tilbake for fullt
Etter mange sesonger med skader er na Invill Makestad Bovin tilbake for fullt. Arets sesong har vsert en stor opptur,
selv om hun belt sikkert har
mer a ga pa. Det hele begynte
med en stralende 800m under
Exxon Mobil Bislett Games i
juli. Ingvill satte ny personlig
rekord med 2,02,54 og ble nummer 2 i B-heatet etter
britiske Claire Gibson. Denne tiden forbedret hun til
2,02,05 under et 10p i Zagreb 31.august. Den norske
rekorden til Randi Langeygjelten Bj0rn lyder pa 2,01,7
og ble satt sa langt tilbake som i 1981. Neste ar b0r denne rekorden sta for fall.
Enda mer imponert ble vi da Ingvill Lap 3000m pa
8,53,85 under et stevne pa Stovner tidligere i august.
Dette resultatet bringer henne opp pa S.plass pa norgesstatistikken gjennom alle tider. I f01ge den norske statistikken er resultatet 23 sek. bedre enn arsbeste til Caroline Bjerkeli Gravdal som regnes som var beste ut0ver pa
de lengre distansene.
110pet av sesongen har Ingvill ogsa prestert en del gode
10p pa 1500m, selv om hun ikke klarte VM-kravet. Allikevel har hun forbedret sin personlige rekord fra 4,13,58
til 4,09,62. Det er verdt a merke seg at den tidligere bestenoteringen ble satt sa langt tilbake som i 2003.
Under NM pa Lillehammer ble Ingvill mester pa
1500m, men valgte a sta over 800m for a prove seg pa
kvalikkravet til VM pa 1500m. Etter et godt 10p kom
hun i mal pa 4,10,60, bare 1,6 sek bak kravet. Vi minner
om at VM kravet pa 800m var 2,01,30 sa ogsa her var
hun nasr ved a kvalifisere seg.
Neste ar er det EM i Barcelona. Til dette mesterskapet
har Ingvill allerede klart A-kravet i begge 0velsene.
(2.02,50 og 4,13,00).
Vi 0nsker Ingvill god tur til Barcelona neste sommer.
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Ni strake for Crete

Grete Etholm har i mange ar tilhart toppsjiktet i diskos
pa kvinnesiden. Pa Lillehammer i ar tok hun sin 9.NM
tittel pa rad. Grete har altsa sa langt vunnet NM i perioden 2001 til 2009. Ingen av oss vil bli forbauset om hun
vinner sitt 10. mesterskap neste ar i Sandnes.
For a sette denne prestasjonen i perspektiv har vi sjekket
NM listene gjennom tidene for a se hvor mange det er
som har oppnadd noe liknende. Pa kvinnesiden er det
bare to ut0vere som har prestert bedre enn Grete. Den
ene er Mette Bergmann som vant diskos i NM 17. ganger pa rad i perioden 1984-2000. Dvs. at i perioden 1984
fram til i dag er det kun 2 personer som har vunnet diskos i NM! Den andre er 10pedronningen Grete Waitz
som vant NM i terreng!0p (4 km) 10 ganger pa rad i perioden 1972-1981. Berit Berthelsen har prestert det samme som Grete ved at hun vant 200m i NM 9 ganger pa
rad i perioden!962 til 1970. Berthelsen har totalt 35 NM
titler pa samvittigheten, hvorav 4 av dem er vunnet i
4km terrenglop! Det er ikke mange som har vunnet NM
bade i 100m og terreng!0p, hvis det i hele tatt finnes
noen.
Grete har i ar hatt en god sesong, selv om hun ved siden
av full jobb har vaert 100% student. Lengste kast i ar ble
57,45m, oppnadd i Halden i midten av juli. A-kravet til
EM i Barcelona er 56,00m. Grete er derfor sammen med
en god del andre Tjalve ut0vere tatt med i gruppen
Team Barcelona. Vi kan derfor ogsa 0nske Grete god tur
til Barcelona neste ar.

Holmenkollstafetten i fortsatt vekst

MAL

Trenden er snudd. Na er stafetten pa full fart tilbake
mot gamle h0yder. Etter rekorden med 2289 lag i 1993
bar pilen pekt nedover. Bunnen ble nadd i 2005 med
bare 660 lag som fullfiarte.
I ar fullfiarte 1331 lag, som er det h0yeste siden 1999.
Medregnet de 42 som 10p hele stafetten alene betyr det
at ca. 20 000 lopere var i aksjon 9.mai.
Ikke overraskende er det bedrifts og mosjonsklassene
som star for den st0rste 0kningen. Av de lagene som
fullf0rte var ca. 1100 i denne kategorien. Antall rene
friidrettsklubber holder seg satin noenlunde stabilt. Det
er ingen tvil om at 10psb01gen er pa vei oppover igjen.
Siden starten i 1923 bar 47 976 lag fullfbrt stafetten.
Samlet antall deltakere er 718 945. De fire f0rste arene
var det bare 10 etapper. Siden da bar stafetten va;rt
som den er a dag. Til sammen bar disse 10perne 10pt

863 290 kilometer, noe som tilsvarer 21,5 ganger rundt
ekvator, eller 332 ganger Lindesnes-Nordkapp, eller 2
158225runderpaBislett!
12011 vil man derfor (hvis alt gar som det skal) passere
50 000 lag og vi vil fa 10per nummer 750 000 over mal.
Kvinneklassen ble i ar vunnet av Vidar 35 sekunder foran Tjalve. Gular fulgte pa 3.plass.
I herreklassen ble det for f0rste gang pa mange ar norsk
seier da Gular stakk av med seieren. Tjalve kom inn til
en 4.plass, slatt av Gular med ca. 1 minutt.
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4.plass i junior-EM

Mange gode lengdehopp

Eivind Henriksen har i ar hatt sin beste sesong noensinne. Eivind har i 10pet av sesongen satt 5 norske juniorrekorder med 6 kg slegge og 2 rekorder med seniorslegge. I tillegg har han satt uoffisiell juniorrekord i vektkast
(15,88kg). Rekordene lyder i skrivende stund pa 78,30m
med 6kg, 69,07m med 7,26 kg og 20,05m i vektkast.

2009 ble et meget godt ar for Tjalves lengdehoppere. Vi
har tidligere omtalt Margrethes norske rekord for kvinner. Ogsa de mannlige lengdehopperne i Tjalve har hatt
sin beste sesong pa lenge. Lengde for herrer har i noen
ar na vasrt en av de svakeste 0velsene i Norge. Derfor
var det meget gledelig at bade Vetle Utsi Onstad og
Lars Ytterhaug presterte lange hopp under NM pa Lillehammer. Vetle trakk tilslutt det lengste straet med et
hopp pa 7,60m, mens Lars stoppet pa 7,45m. Dette er
det lengste vinnerhoppet siden Thomas Mellin Olsen
vant pa 7,68m i 2003. Vetle har de to siste arene trent
under Dan Simion og resultatene begynner na a komme. Vetles pers f0r NM var 7,33.

Eivind har i Lapet av sesongen tatt 3 gull i junior-NM og
3 gull i UM. Under NM pa Lillehammer tok han s01v i
slegge, kun 29cm bak vinneren. Han satte allikevel ny
norsk juniorrekord. For f0rste gang i NM historien ble
en s01vmedalje vunnet pa over 69m.
Under junior-NM i Bod0 satte han sin siste sleggerekord
for aret med 78,30m under meget vanskelige forhold.
For dette resultatet fikk han Friidrettens Venners s01vpokal som beste mannlige ut0ver.
Eivind deltok ogsa i junior-EM i Novi-Sad i midten av
juli, hvor han tok en meget sterk 4.plass i tidenes beste
sleggekonkurranse pa juniorniva. Tre mann over 79m
sier litt om kvaliteten. Dessverre kastet Eivind en av
sine darligste konkurranser for aret, noe 4 kast i nettet
vitner om. Antagelig ble han litt for ivrig i streben etter
a ta en medalje.
Eivind er ogsa nordisk mester av aret da han vant slegge
under juniorlandskampen i Vasa i September.
Eivinds styrke i ar har vsert stabiliteten. Sa sent som 4
oktober kastet han 77,33m under et stevne pa Oppegard.
Kald vind og 8 varmegrader er ikke de beste forholdene
for a kaste langt.
Eivind er ogsa tatt ut i Team Barcelona selv om han ikke
har klart B-kravet pa 70,00m enna. Med mer fokus pa
seniorslegga og styrketrening regner vi med at dette blir
lett match. Neste ar skal rekorden til Richard Olsen slas.
12010 er denne rekorden 30 ar gammel.

Selv om resultatene i ar har vasrt bedre enn pa lenge er
det fortsatt langt igjen til det nivaet som var i Norge pa
slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. 11970
satte Redaktoren personlig rekord i lengde med 6,92m.
Det aret holdt dette til en 24.plass pa Norgesstatistikken. I ar ville det samme resultatet holdt til en 11 .plass,
rett foran klubbens nye lengdehopper Lars Frantzen.
Lars er f0dt i 1990 og kommer fra Mogutten i Hedmark
fylke. Lars har i ar forbedret seg til 6,87m og skal i arene fremover trene i gruppa til
Dan Simion. Lars og Eivind
Henriksen var i mange ar arge
konkurrenter i kule og diskos i
aldersbestemte klasser inntil den
ene bestemte seg for a bli slegge kaster og den andre sprinter/lengdehopper. Vi 0nsker Lars
velkommen i klubben med hap
om at 7 meteren passeres neste
ar.

Beste NM innsats pa mange ar

Lisbeth, gull 800m, bronse 1500m

Gaute, gull diskos, gull kule

Mona, gull slegge

Kristoffer, gull 400m

Atle, solv 400m hekk

Crete, gull diskos, bronse kule

Margrethe, gull lengde

Vetle, gull lengde, bronse tresteg

Lars, s0lv lengde, solv tresteg

Eivind, salv slegge

Tjalve ble ogsa denne gang beste klubb med 11 gull, 5
s01v og 4 bronsemedaljer. I poengsammendraget fikk
Tjalve 168 poeng foran Vidar og BUL som hadde henholdsvis 108 og 92 poeng. I poengsammendraget ble

Ingvill, gull 1500m, Hanne bronse 800m

Fornoyd trener med barnebarn

Oslo beste krets foran Roga-

i j ^ i 4. i i-i
in
land. Oslo tok til sammen 19

gull i mesterskapet.

Annie, gull WOOOm, solv
5000m
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Junior og imgdomsmesterskapene
Juniormesterskapet var i ar lagt til Bod0. Tjalve stilte
med en forholdsvis liten tropp, men kom allikevel hjem
med 9 gull, to s01v og fire bronsemedaljer. Tjalve ble
med dette igjen beste klubb som i 2007 og 2008.
Stralende vaer fredag og s0ndag, mens 10rdagen ga deltakerne noe av det verste vasret man har opplevd pa stadion i Bod0.
Inger Anne Fr0ysedal og Eivind Henriksen tok tre gull
liver og Eivind fikk i tillegg bestemannspremien som
beste gutt totalt. De tre andre gullmedaljene gikk til
Vetle Utsi Onstad i lengde U23, Magnus Moltzau i spyd
U23 og Tove Beate Dahle i kule U23. For sitt resultat pa
11,67 fikk Tove ogsa bestemannspremien i kast eldste
jenteklasse. Tove tok ogsa bronsemedalje i spyd, men
resultatet stod ikke i stil med hva hun har prestert tidligere i ar. Tove kastet tidligere i sesongen over 50m, noe
som kvalifiserte henne til U23 EM. Her ble hun slatt ut i
kvalifiseringen.
I eldste gutteklasse ble det ogsa tre medaljer til Vegard
Henriksen. S01v i slegge pa ny personlig rekord, 51,92m
og bronse i kule og diskos. Vi ma ogsa nevne at Inger
Anne fikk med seg en s01vmedalje i hayde og Vetle en
bronsemedalje i tresteg. Grunnet en vond ankel valgte
Vetle a avbryte konkurransen etter 3 hopp. Tilslutt ma
vi ogsa nevne at Linn Eriksen tok en flott S.plass pa
1500m i yngste klasse.

Linn Eriksen tok gull pa 2000m j enter 15 ar og fulgte
opp med en fin 4.plass pa
800m. I samme klasse tok
Heidi Sydnes Egeland
4.plass pa 2000m. Thekla
Bran-Lie 10p inn til en fin
bronsemedalje pa 3000m
i jenter 17.
Resten av medaljene tok
Eivind Henriksen som
med sine tre gullmedaljer
igjen ble beste Tjalve
ut0ver. Eivind fikk ogsa
bestemannspremien blant
guttene for sitt sleggere- •
sultatet pa 77,59m under

Vegard i kule under JrNM i Bodo

regnvasret pa fredag.
I medaljesammendraget ble Tjalve nr. 9 med sine totalt
fern medaljer. I poengsammendraget var klubben ikke
inne blant de ti beste.

Linn Eriksen, vinner av 2000m J15 i UM

Inger Anne, vinner av 3 gullmedaljer under jrNM i Bod0

Tyrving hadde i ar seren av a arrangere UM pa Nadderud. Ogsa her bestemte va;rgudene seg for a gj0re det
vanskelig for ut0verne. Fredagen var det riktig ufyselig.
Heldigvis ble det noe bedre etter hvert i mesterskapet.
Eivind med bestemannspremiene etter jrNM i Bodo

Carl-Fredrik Bunaes fyller 70 ar
Carl Fredrik Bunaes fylte 70 ar 16. oktober og Tjalve
0nsker a sta fremst blant gratulantene!

, —=••

Carl Fredrik Bunass, kalt "Bassen", var en av de fremste
profilene i Tjalve og i norsk friidrett pa slutten av 50tallet og pa det meste av 60-tallet. "Bassen" var lenge
bade Norges og Nordens beste sprinter. Ved siden av
skolegang, Izeretid og etter hvert full jobb var "Bassen"
en popular og veldig viktig ut0ver bade for Tjalve og
for Norge i en rekke landskamper.
"Bassen" konkurrerte mye og leverte en lang rekke store prestasjoner. Hans personlige rekorder ville vajre
topptider i Norge ogsa i 2009. Noen vil kanskje si: Ja,
men det er manuelle tider. Det er jo riktig nok, men jeg
vil straks f0ye til: oppnadd pa grusbane....
"Bassen" var en utrolig sympatisk og liketil gutt. Han
var et naturlig midtpunkt i Tjalve og var aldri redd for a
ta i et tak eller bekymret for om det ble for mange 10p
med fors0ksheat, mellomheat og finale bade pa 100,
200 og 400m i tillegg til fors0ksheat og finale pa
1000m stafett som for eksempel i NM i 1963.

Fra 1957 til 1966 tok "Bassen" fern gull pa 100m, ni
gull pa 200m og fire gull pa 400m i NM for senior. I
tillegg var han hovedmannen bak Tjalves 26(!) NM-gull
pa 4x100m-, 4x400m- og 1000m stafett i arene 1956 til
1967!!
"Bassen" fikk Kongepokalen i 1960. Det aret var han
ogsa deltaker i OL i Roma. Han satte flere norske rekorder og ble nordisk mester fire ganger.
Carl Fredrik Bunass" personlige rekorder er:
100m: 10,4(1957)
200m: 20,9 (1960)
400m: 46,6 (1963)
I dag er Bassen stadig den likande, blide gutten. Han bar
byttet ut piggskoene med golfk011er og spiller mye sammen med Tjalvister han konkurrerte med pa friidrettsbanen.
Vi vil hylle Bassen som en av de aller fremste Tjalvister noensinne!
Svein Lilleberg
I forbindelse med jubileet har Bunass blitt intervjuet av
bladet Friidrett.
Bunass har de siste atte arene vsert pensjonist. I dag er
det golf og korsang som er de store lidenskapene.
Buna;s ble f0dt i Drammen, men flyttet til Oslo som ettaring. Han bor fortsatt i barndomshjemmet pa Makrellbekken.
Bunaes startet sin karriere i Njard, men kom til Tjalve i
14-15 arsalderen. Her kom han under kyndig ledelse av
Tjalves legendariske trener Arne Nytr0.
Bunass slo igjennom allerede som 17 aring og tok sitt
f0rste norske mesterskap som 18 aring. Det aret 10p han
100m pa 10,4 noe som fortsatt er aldersrekord i denne
klassen.
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Mens Sana In Corpora Sano

Idrettsklubben Tjalve ble stiftet tredje juledag 1890 av
tre unge menn, Gustav S. Thorp, Oscar Fredriksen og
Asbj0rn 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 amat0rsp0rsmalet, trakk de tre seg ut sent i 1890. Om kvelden
tredje juledag m0ttes 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

10,4 ble faktisk staende som han beste resultat. Han
tangerte den mange ganger. Lenge var 200m hans beste
distanse. Han klarte tilslutt a presse tiden under 21 sek.
da han i 1960 under et stevne i Karlstad 10p pa 20,9.
Etter hvert skulle 400m bli hans beste distanse.
Bunass uttaler til Friidrett at han aldri hadde 10pt 400m
f0r Tjalve senh0stes 1960 ba han om a 10pe en 400m
for a skaffe poeng til lagserien. Pa en iskald og regnfull
Bislett nasrmest krabbet han inn til tiden 47,3 og ny
norsk rekord. Audun Boysen hadde den gamle pa 47,4.
Han forbedret denne tiden to ganger seinere, f0rst til
47,1 og deretter til 46,6, begge ganger pa Bislett.
Bunass sier selv at det hjalp a trene spesifikt for 0velsen. Det ble etter hvert mange 200 og 300m intervaller
og med overdistanse 600m en gang i uken. Til de sistnevnte fungerte Arne Kvalheim som hare.
Som sin st0rste triumf nevner Bunaes seieren over italieneren Sergio Ottolina i 1965. Bunass studerte ved den
grafiske h0gskolen i Miinchen i arene 1964-1967.1 disse arene representerte han ogsa 1860 Bayern. I en pokalkamp mellom Bayern og Nord-Italia parkerte han
italieneren ettertrykkelig pa opp!0pet som ankermann
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pa 4x400m laget.
Bunaes store varemerke var hans fighterevne. Dette resulterte blant annet i fire gull i datidens nordiske mesterskap, prestasjoner han ogsa setter h0yt pa sin merittliste.
Bunaes sier at han savner dette mesterskapet og mener at
det burde vaere grunnlag vor a holde liv i det ogsa i vare
dager. Det er ogsa noe annet han savner, nemlig landskampene. Bunass navn er u!0selig knyttet til landskampene. Han var den store landskampskjempen. 1130
landskampstarter noterte han 96 seire. Landskampene
var sesongens store haydepunkt og fylte gamle Bislett
stadion til randen. Pa sp0rsmalet om hva som er hans
beste landskampminne svare Bunass: "Den nordiske trelandskampen i Stockholm 1964" For det f0rste vant
Norge, for det andre vant Bunass alle de 5 0velsene han
stilte opp i.
Etter en hektisk 10-arsperiode valgte Bunass a legge opp
etter sesongen 1966, bare 27 ar gammel. Han hadde giftet seg og var i ferd med a ta fatt pa yrkeslivet for fullt.
Jubilanten var i tillegg mett pa friidrett.
Redaksjonen gratulerer med dagen som var og 0nsker
Bunass velkommen tilbake i milj0et, kanskje allerede pa
arets Torskeaften?

