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Forbundets gullmedalje og ti på rad for Grete!

Grete Etholm vant sitt tiende NM på rad i diskos da årets NM ble arrangert i Sandnes 20-22 august. I
tillegg fikk hun forbundets gullmedalje for lang og tro tjeneste i norsk friidrett. Grete tok sin første medalje i et NM så langt tilbake som i 1993 da hun vant bronse etter Mette Bergmann og Jorunn Tangen
Hole, bare 17 år gammel. Sitt første mesterskap vant hun i 2001, da som medlem av Snøgg. I 2004 fikk
hun kongepokalen under NM i Florø for resultatet 57,19m. Neste mål for Grete blir å slå Mette Bergmanns 17 mesterskap på rad. Det kan hun oppnå i 2018. Lykke til videre Grete!

2

TJALVISTEN

Idrettsklubben Tjalve
Gull i NM lengde MS

Asbjørn Bjerke

Gustav S. Thorp

Oscar Fredriksen

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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Historiske bilder

Revansjeoppgjøret. Bildet er tatt på Bislett 25 august 1955. Roger Moens og Audun Boysen møttes til revansjeoppgjør etter at Moens
tidligere i måneden hadde satt verdensrekord på 800m og slått Boysen med 2/10. Revansjeoppgjøret gikk over 1000m og var innlagt i
KM for gutter og jenter. Boysen vant på tiden 2,21,2. Mange har trodd at dette bildet var fra selve rekordløpet, men den gang ei.
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Tjalve med stor tropp i junior-NM
Årets junior-NM ble avholdt på Askøy ved Bergen i perioden 8-10 august. Askøy er dessverre ikke blant
de mest sentrale steder i Norge. Både
fra Bergen og fra Flesland hvor
Tjalve bodde er man stort sett avhengig av egen transport for å komme til stadion. Heldigvis disponerte
Tjalve egen buss slik at vi kunne
kjøre denne til og fra stadion opp til
3 ganger pr. dag. Været kunne vært
bedre, men også verre. Bortsett fra
noen kraftige regnskyll på fredag
morgen var det stort sett oppholdsvær. Hvis ikke hadde det blitt meget
vått for utøverne. Verre var det med
vinden som på mange måter ødela
dette junior-NM. Opptil 8 s/m motvind i sprintøvelsene er ikke noe
gøy.

Etter å ha vunnet både forsøk og semifinale ble det tilslutt en sløvmedalje til Marte med tiden 12,66.
Philip Bjørnå Berntsen var den store
favoritten på 100m i U20. Etter et
greit løp i forsøket var det klart for
finalen. 20m før mål lå Philip til alles overraskelse på 3.plass, men klarte å mobilisere såpass at han knep
sølvmedaljen. Tiden 11,30 sier litt
om vindforholdene under løpet. Vår
teori er at de lette løperne rett og
slett mer eller mindre ble tatt av vinden. Noen annen god forklaring er
det ikke. Philip klarte etter hvert å
riste av seg den verste skuffelsen slik
at han tok gull på 200m to dager seinere.

Inger Anne fotografert i lengdekonkurransen.

Turen startet fra Hotell Opera kl.
10.00 torsdag morgen. Etter en lang
tur over fjellet kom 21 håpefulle utøvere pluss ledere fram til hotellet på
Flesland. Standarden på hotellet var
meget bra, selv om noen reagerte på
at døren til toalettene var av glass.
Ikke bare moro når man bor sammen
med mennesker man vanligvis ikke
bor sammen med.
Fredag morgen var det klart for de
første kvalifiseringsheat på 100m.
Det var da værgudene bestemte seg
for å slippe ned alt som fantes av
vann over Bergensområdet. Dette
var nok ikke like morsomt for alle,
men Marte Jørgensen hadde ingen
problemer med å kvalifisere seg til
finalen på 100m U20. Ikke like bra
gikk det for Adeleine Bjelland, men
hun har fortsatt mange år foran seg i
denne klassen.

En fornøyd Marte Jørgensen etter forsøket
på 100m.
Alle foto: Bjørn Henriksen

En skuffet Philip etter finalen på 100m.

Inger Anne Frøysedal var også en av
de store favorittene til å vinne både
lengde og tresteg i U23 klassen. I
lengdekonkurransen på fredag ble
noe overraskende Oda Utsi Onstad
litt for sterk og presterte nok sin beste konkurranse på lenge. Det ble derfor sølv til Inger Anne i lengde med
6,09. I tresteg var det derimot ingen
som kunne gjøre henne rangen stridig og hun vant en klar seier på
13,13m, noe svakere enn tidligere i
år.
En annen utøver vi ventet oss mye
av var Hans Kristian Fløystad i U23.
Hans Kristian har vist sterk formstigning etter et lite skadeavbrekk tidligere i år. På 800m ble det en fin

Hans Kristian (sett bakfra) blir intervjuet av
pressen etter seieren på 1500m.

sølvmedalje på tiden 1,53,90 før han
kronet det hele på søndag med å vinne 1500m på 3,48,71.
Den siste av våre fire gullmedaljer
kom ikke uventet i slegge U23. Arrangøren hadde valgt å kjøre begge
klassene i slegge samtidig noe som
medførte at man fikk en meget lang
konkurranse, såpass lang at Eivind
rakk å spise lunsj underveis. Med
resultatet 69,93 var seieren aldri truet. På seierpallen fikk Eivind med
seg storebror Vegard som kapret
bronsemedaljen. Eivind fikk også
med seg en sølvmedalje i diskos,
mens Vegard i tillegg tok bronse
både i diskos og kule. I slegge ble
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Audun Nordtveit løper inn til sølv på 5000m.

Eivind og Vegard Henriksen (til høyre) på
seierpallen etter sleggekonkurransen.

Mange av dem stilte i sitt første mesterskap, men så ikke ut til å være
preget av stundens alvor.
Jens Olaf Breivik Lingaas stilte til
start både på 800m og 1500m i yngste klasse. På 800m løp han inn til
1,59,95 som holdt til en 5.plass i forsøksheatet. På 1500m derimot klarte
han å kvalifisere seg til finalen etter
først å ha satt ny pers i forsøket. Tid:
4,09,49. I finalen hang han godt med
og forbedret persen til 4,05,73. Dette
holdt til en respektabel 9.plass.

Julie Haabeth på vei mot sølv på 3000m.

det også en 4.plass til Per Marius
Hole i samme klasse.
På de lengre distansene kunne vi
glede oss over sølvmedaljer både til
Julie Haabeth på 3000m og Audun
Nordtveit på 5000m, begge i U23.
Totalt kapret Tjalve 9 sølvmedaljer
under mesterskapet. I tillegg til de alt
nevnte oppnådde følgende sølvmedaljer i sine øvelser: Tove Beate
Dahle i spyd, U23 og Lars T. Frantzen i lengde, U23.
Flere av de yngre utøverne gjorde
også sine saker bra under stevnet.

Torjus Halden var ikke noe dårligere
i så måte. Torjus stilte til start både
på 200m, 400m og 800m. På 200m
kom han til semifinalen, hvor han
ble utslått på tiden 23,93. På 400m
og 800m ble det kun start i forsøksheat denne gang, men begge gutta
har mange år foran seg i juniorklassene og kommer enda sterkere tilbake etter hvert.
Marte Helle Schia kvalifiserte seg til
finalen på 400m hekk i yngste klasse, men i finalen falt hun over første
hekk og var ute av konkurransen før
den egentlig hadde startet.

Jens-Olaf Breivik Lingaas.

63,45. 400m er nok litt for langt for
øyeblikket, men det er ingen tvil om
at Adeleine kan bli en god 100 og
200m løper med riktig trening.
Celilie Isern er langt unna toppformen og ble nr. 6 på 400m med tiden
59,58. Cecilie kommer sterkere tilbake ved en senere anledning. Pia
Blomdal løp også 400m i yngste
klasse og ble klokket inn til 62,43.
Det holdt til en 7.plass i det ene forsøksheatet. Rikke Bergsvand prøvde
seg også både på 400 og 800m.
Gode tider, men det holdt ikke til
noe finale denne gang.
Rasmus Stene fra Lambertseter tok
seg til finalen i lengde U20. Her ble
han nr. 12.
Dessverre klarte vi kun å stille lag i
de yngste klassene over 1000m stafett. Det ble en fin 5.plass til gutta og
en 7.plass til jentene.
Alt i alt et vellykket mesterskap for
Tjalve som ble beste klubb i poengsammendraget.

Thekla Bruun-Lie var på kort visitt
fredag, og løp inn til en fin 5.plass
på 5000m med tiden 10,24,94
Vi har tidligere nevnt at Adeleine
Bjelland ble slått ut på 100m under
fredagens øvelser. Adeleine prøvde
seg også på 200m og 400m hvor
hun oppnådde henholdsvis 27,43 og
Jentene som løp 1000m stfett
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Kasterne best i NM
Sandnes var møtested for årets hoved-NM. På grunn av EM i Barcelona i begynnelsen av august ble årets
NM avholdt noe senere enn vanlig,
20-22 august.

lenger enn Nerdals beste. Eivind
vant på 70,57m, mens Nerdal oppnådde 67,12m. Dette var Eivinds
første seniormesterskap, og forhåpentligvis ikke det siste.

Fasiten for årets konkurranse ble 8
gull, 4 sølv og 5 bronse; noe dårligere enn i fjor. Dette skyldes bl.a. forfall fra Margrethe Renstrøm, Lars
Ytterhaug, Kristoffer Nyhus og Annie Bergsagel.

å skrive nok en negativ artikkel om
norsk friidrett. Tenk om han for en
gang skyld kunne skrive noe positivt. For første gang siden 1983 ble
det kastet over 70m i en sleggefinale.
Det hadde faktisk vært noe å skrive
om!

Kasterne ble denne gang beste gruppe med 5 gull og 4 bronsemedaljer.
Fredagen startet meget lovende med
gull til Gaute Myklebust i kule,
Eivind Henriksen i slegge, Inger
Anne Frøysedal i tresteg, Philip
Bjørnå Berntsen på 100m og sølv til
Øyunn Grindem i høyde.
Gaute stilte opp i sin første kulekonkurranse for året, og vant klart med
resultatet 17,32m. Vi hadde ventet
mer konkurranse fra Stian Andersen
(Urædd), som uken før støtte 17,68m
under Norway Games.

Philip Bjørnå Berntsen etter seieren på
100m.
Foto: Aftenposten
Eivind Henriksen vant slegge på 70,57m.
Foto: Vegard Henriksen

Dagens tredje gullmedalje kom ikke
uventet i tresteg for kvinner. Inger
Anne Frøysedal vant klart på
13,41m, neste en meter foran Mia
Haave fra Tyrving.

I høyde for kvinner ble det også en
meget jevn duell mellom forhåndsfavoritten Stine Kufaas og vår egen
Øyunn Grindem. Begge oppnådde
1,89, men Kufaas vant på færre riv.
Kufaas har tidligere i år hoppet
1,93m. For Øyunn var dette ny personlig rekord.

Ingunn Øyunn fotografert i Gøteborg tidligere i år.
Foto: Eirik Førde
Inger Anne vant tresteg på 13,42m. Foto:
friidrett.no
Gaute Myklebust vant kule på 17,32m.
Foto: Vegard Henriksen

I slegge har det i hele år vært hard
konkurranse mellom Eivind Henriksen og Steffen Nerdal fra NornaSalhus. Begge har i løpet av sommeren kastet over 72,5m.
NM ble en ren parademarsj for Eivind, da alle hans 5 gyldige kast var

Dagens største overraskelse var muligens Philip Bjørnå Berntsens seier
på 100m, i fravær av Jaysuma Saidy
Ndure. Overraskende først og fremst
etter Philips noe svake innsats i junior-NM. Philip fikk tiden 10,80, to
hundredeler foran Christian Settemsli Mogstad fra Snøgg. Det relativt svake resultatet var nok til at
Arne Hole i Aftenposten igjen klarte

Lørdag ble det to nye gullmedaljer
til kasterne; Mona Holm i slegge og
Gaute Myklebust i diskos. Mona
vant denne gang på 64,23m uten å
være presset overhodet. Dette var
Monas 7. NM seier på rad. De 3 siste
har hun vunnet i Tjalvedrakt. Det
interessante med årets sleggekonkurranse var at utøverne måtte gjennom
en kvalifisering tidligere på dagen
grunnet stor deltagelse. Det er hyggelig med stor deltakelse, men her
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Hanne Lyngstad med sølvmedaljen hun vant
på 1500m.
Foto: Tonje Helle

rekord med fine 3,47,30.

Mona Holm tok nok en NM-tittel i slegge.
Foto: Vegard Henriksen

Grete i diskos. Foto: Vegard Henriksen

fra Norna-Salhus unna seierspallen.
bør man nå vurdere om kvalifiseringsgrensen til NM skal heves.
39m er muligens litt for kort.
I diskos tok Gaute Myklebust sin
andre seier i løpet av helgen da han
vant på meget sterke 60,10m. Resultatet er godt da kasterne hadde meget
vanskelige vindforhold under konkurransen. Gledelig var det også at
Vegard Henriksen i siste omgang
økte såpass mye at han klatret opp til
en 3.plass. Dette reddet nok videre
satsning for Vegards del. Tjalve hadde for øvrig fire utøvere med til de
tre siste kastene. Grete Etholm benyttet også dagen til å ta en hyggelig
bronsemedalje i kule.
Søndagen startet med at Grete Etholm ble tildelt forbundets gullmedalje av president Svein Arne Hansen. Meget fortjent etter mange års
innsats for norsk friidrett. Deretter
gikk hun rett i diskosringen og vant
sitt 10.NM på rad! Resultatet 53, 73
er meget bra da vi må ta i betraktning at et kraftig regnskyll gjorde sitt
til å ødelegge diskoskonkurransen.
Selv om Gretes seier var ventet, var
det desto mer overraskende at Mona
Holm skulle gå bort å ta bronsemedaljen. Enda mer gledelig var det at
våre jenter klarte å holde ungjentene

Lars Jahr Røine har i hele år vært
best i Norge på 400m og måtte finne
seg i å stille som storfavoritt. Etter
en knallåpning buttet det litt på slutten, men det holdt likevel til en fortjent seier. Tid: 48,49.

Vetle Utsi Onstad var i fjor suveren i
lengde under NM med et vinnerhopp
på 7,60m. I år har det ikke gått like
bra. Vetle har prestert mange veldig
lange hopp, men dessverre ugyldige.
Det samme skjedde i NM. Det endte
derfor med en 4. plass på 7,25m.
Vetle revansjerte seg noe i tresteg
med å ta sølvmedaljen på 15,15m.
Paul Solberg har de siste årene slitt
mye med en dårlig rygg. I år har han
følt seg ganske pigg, og tok en meget gledelig bronsemedalje i spyd
med 70,66m.
Stian Flo var blant favorittene på
800m, men klarte ikke helt å henge
med i åpningen. Det endte derfor
med en 4. plass.

Lars med kanonåpning på 400m.
Foto: Vegard Henriksen

På lørdagens 800m for kvinner falt
Hanne Lyngstad på oppløpssiden og
tapte sølvmedaljen. På søndagens
1500m gikk alt som normalt og Hanne kunne løpe inn til en fortjent sølvmedalje bak Karoline Bjerkeli Grøvdal.
Hans Kristian Fløystad har i den siste tiden vist meget god formstigning.
Hans Kristian kom sterkt på slutten
av 1500m løpet og var ikke langt bak
en meget stiv Henrik Ingebrigtsen.
Nok en gang ble det ny personlig

På langdistansene har vi for øyeblikket ingen som kan hevde seg helt i
toppen. Asbjørn Ellefsen tok en fin
4. plass på 10000m, men var nesten
2 minutter bak vinneren.
I mesterskapets siste øvelse løp Tjalve inn til bronsemedalje på 1000m
stafett. Laget bestod av Lars Frantzsen, Atle McAdam, Stian Flo og
Lars Jahr Røyne. Med fullt mannskap neste år vinner vi denne stafetten klart.
Igjen ble Tjalve beste klubb både når
det gjaldt antall medaljer og i poengsammendraget. Og så kan man igjen
diskutere om riktige person fikk
kongepokalen for kvinnene.
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Norway Games i strålende vær
Norway Games ble i år arrangert for
17. gang. Ca.1500 starter fordelt
over 4 dager er kanskje ikke så mye,
men krever allikevel en god del arbeid både før, under og etter stevnet.
For å kunne arrangere et stevne av
denne størrelse trenger man dommere. For første gang på mange år skulle vi klare oss uten Bodil Liss Larsen
som innpisker på dette området. Vi
hadde ikke mange dommere, men
ved å plassere en del av kastene og
hoppene (høyde og stav) etter hverandre klarte vi oss med ett lag i hver
av disse øvelsene de fleste av dagene.
Tjalve har ca. 300 medlemmer. Hvor
er alle disse medlemmene når det
gjelder å hjelpe til på større arrangementer? Når mange av seniorutøverne heller ikke kunne hjelpe til før
søndag grunnet det nasjonale stevnet
lørdag kveld ble det noen ganger
veldig tynt. Vi savner også mer engasjement fra foreldrene til de yngste
utøverne. Slik det er nå faller veldig
mye på enkeltpersoner. Merkelig
nok er det de samme enkeltpersonene som stiller opp år etter år og sliter
seg halvt i hjel.
For første gang kunne vi i år avvikle
slegge på Bislett stadion torsdag
kveld. Dette takket være stor velvilje
fra Bislettalliansen (Rune Stenersen)
og Idrettsetaten. Slegge ødelegger
ikke gressmatta så lenge man fyller
igjen hullene med sand. Faktisk så
det bedre ut dagen etter enn etter en
fotballkamp.
I år hadde vi også klart å skaffe internasjonal konkurranse til våre beste sleggekastere i seniorklassene. I
kvinneklassen hadde Mona Holm
både finsk og dansk konkurranse og
i slegge for menn hadde vi fått over
to av de beste finske sleggekasterne.
Med totalt 36 kastere fra klassene
J14/G/14 og oppover ble det en lang
kveld for arrangørene. Et internasjonalt sleggestevne ga allikevel mersmak og neste år vil vi derfor prøve
å få med enda flere utlendinger.
Det hører også med til historien at
Mona Holm vant kvinneklassen,
mens Eivind Henriksen ble slått av

Mona på seierpallen etter seieren i slegge.
Foto: Eirik Førde

den ene finnen og måtte nøye seg
med en 2.plass Mona fikk også bestemannspremien for beste resultat i
den innlagte nasjonale/internasjonale
konkurransen, mens Eivind fikk bestemannspremien for beste norske
resultat.
Det var ellers knyttet stor spenning
til hva Stian Flo kunne prestere på
800m etter fin løping i Världsungdomsspelen tidligere i år. Stian var
aldri truet og kunne løpe inn til
1,51,73 fulgt av Hans Kristian Fløystad med 1,53,24.
Lars Jahr Røine løp nok en god
400m og vant på 48,21. Fin innsats
også av Grete Etholm, Hanne Lyngstad og Øyunn Grindem som vant
henholdsvis diskos, 1500m og høyde. Vi merket oss også at Jan Chr.
Kaltenborn løp en bra 3000m hvor
han ble nr. 3 på 8,29,38. Jan Chr.
utmerket seg også ved å være den
eneste av de mannlige utøverne som
ga den meget sjarmerende premieutdeleren en klem. Her har de yngre
noe å lære!
Torjus Halden har i år hatt en meget
god sesong. På Bislett løp han for
første gang under 2 minutter på
800m i G17. Tid: 1,59,15. I samme
klasse løp Martin Smedbye på
2,02,73 og senket persen med ca. 2s.
Alt i alt ble årets Norway Games
meget vellykket. Noe av det skyldes
at vi klarte å få unna premieutdelingene til rett tid og ett tidsskjema som
fungerte bra. Stor takk til Kjetil Myrtun. Ellers får vi takke værgudene
som absolutt var på vår side i år. Alt
går bra så lenge været er bra!

Øverst: Stian Flo på vei inn til seier på
800m. Nederst : Hans Kr. Fløystad som ble
nr. 2.
Foto: Bjelland/Ulven

Fin pers av Torjus Halden på 800m.
Foto: Bjelland/Ulven
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3x gull i Nordisk/Baltisk U23
Sverige hadde i år ansvaret for å arrangere Nordisk/
Baltisk U23 mesterskap. Mesterskapet var lagt til Søderhamn, ca.2 timers kjøring nordover fra Stockholm.
Fem utøver fra Tjalve var kvalifisert il mesterskapet, og
alle kom hjem med medalje.
Inger Anne Frøysedal, Hans Kristian Fløystad og Eivind
Henriksen avsluttet en fin sesong med å ta gullmedalje i
henholdsvis tresteg, 1500m og slegge. Philip Bjørnå
Berntsen tok bronse på 100m og Audun Nordtveit det
samme på 5000m. Audun flyttet også sin personlige rekord til 14,28,64.
Neste år skal Norge arrangere dette stevnet. Da bør Tjalve være blant søkerne slik at vi kan få et større stevne på
Bislett igjen.

ENWA Water Treatment-stipend
til Eivind Henriksen
ENWA Water Treatment og Norges Friidrettsforbund har
inngått en avtale om å etablere ENWA Water Treatment
treningsstipend. Det blir utdelt stipender for prestasjoner
gjort innendørs og stipender for prestasjoner gjort i hver
av månedene mai, juni, juli og august. 5000,- til en ung
mann og 5000,- til en ung kvinne.
For juli måned ble stipendene tildelt Eivind Henriksen fra
Tjalve og Isabelle Pedersen fra Norna-Salhus.

NM terrengløp, lang løype
Stampesletta var rammen for årets NM i terrengløp, lang
løype. Best blant herrene ble Asbjørn Ellefsen Persen
som tok en fin
4.plass i den 10km
lange løypa. Tiden
ble 28,39, noe som
tyder på at løypa
ikke var fulle 10
km. Asbjørn var
denne gang bare 10
sekunder etter
Sindre Buraas som
vant. Hans Kristian
Fløystad fulgte opp
med en fin 5.plass
bare 7 sekunder
etter Asbjørn. Jan
Chr. Kaltenborn
ble nr. 8. Herrene Hans Kr. i tet. Asbjørn skimtes bak nr. 206 .
Lenger bak i feltet kan vi også skimte Jan
endte på en 2.
Chr. Kaltenborn
plass i lagkonkurransen på samme poengsum som SK Vidar.
Blant kvinnene var det bare Astrid Urenholdt Jacobsen
som stilte til start. Hun ble nr. 11, slått av Karoline Bjerkeli Grøvdal med ca. 2 minutter.
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UM i Molde: Nok et vellykket mesterskap

Marte Jørgensen løper inn til seier på 100m i
J17.
Foto: Eirik Førde

Deler av Tjalve, Koll og Lambertseters tropp til UM i Molde 3-5. september. Foran fra venstre:
Rasmus, Kristine, Liv, Marte og Adeleine. Bak fra venstre: ER, Martin, Erik, Torjus, Tiril, Linn,
Jens-Olaf, Tonje, Ingrid og Eirik. I bussdøra: Andreas fra Koll.

Ungdomsmesterskapet ble avholdt i
Molde 3-5 september.
Tjalvegjengen reiste fra Hotell Opera torsdag 2.september med bussjåfør Erik, kjent for ikke å være særlig
lett på gassen. Fin gjeng, bra stemning. God plass i bussen - over halvparten av setene sto ledig, så de
gamle (Eirik og Tonje) kunne slappe
av foran mens ungdommen boltra
seg bak. Utøverne hadde fått plass på
hotell Molde midt i storgata, 5 min å
labbe til banen. Ungdommene spiste
for seg selv torsdag og fredag, mens
lagledelsen spiste luksusmiddag på
hotellrestauranten. ER kom med fly
fredag kveld og Ingrid kombinerte
forbundsjobb med ivrig heiing på
kidsa.
Da mange av de tidligere medaljesankerne nå er for gamle til å delta i
UM var det usikkert hvor mange
medaljer vi kunne klare å få med oss
i år. Ungdomsavdelingen i Tjalve er
relativt ny og det tar tid å bygge opp
utøvere til å ta medalje i mesterskap.
100m ble en god øvelse for Tjalve
med 4. plass til Adeleine Bjelland i
J15 og gull til Marte Jørgensen i J17.
Adeleine vant blant annet sitt forsøksheat og presterte sin beste tid i
finalen. Det lover godt for fortsettelsen. Marte fikk også med seg en
sølvmedalje på 200m og har prestert

3000m J16. Linn Eriksen (nr. 2 fra høyre)
fulgt av Kristine Helle.
Foto: Eirik Førde

Adeleine Bjelland vinner sitt forsøksheat på
100m J15.
Foto: Eirik Førde

bra i de mesterskapene hun har stilt
opp i.
Linn Eriksen er en annen spennende
utøver. Linn stilte til start både på
800m og 3000m og tok en flott sølvmedalje på den lengste distansen i
J16. Tiden 10,10,19 er 18 sekunder
bedre enn den persen hun satte i Gøteborg tidligere i år. Vi merker oss
også at Kristine Helle (ny i ungdoms
-gruppa) løp inn til 10,31,15 og en
fin 4.plass.
Jens-Olaf Breivik Lingaas har løpt
mange sterke 800m i løpet av sesongen. Enda bedre løp han i UM. I
en meget sterk 17 årsklasse ble han
nr. 6 på tiden 1,56,38. Nok en flott
personlig rekord.
Utøverne fra Koll og Lambertseter
gjorde også mange sterke prestasjoner i løpet av helgen. Simon Sandbakken fra Lambertseter tok sølv på
300m hekk i G15. Tid :42,44 og ny

Jens-Olaf (midt i bilde) under 800m G17.
Foto: Eirik Førde

pers med 1 sek. Andreas Gjesdal fra
Koll tok sølv i stav G15 med ny
pers. 2,91m. Rasmus Stene (G15)
tok sølv i høyde med 1,81m og bronse i lengde med 6,00.
Tjalve/Koll/Lambertseter stilte også
med flere lag i den avsluttende
1000m stafett. Ikke helt i toppen
ennå, men neste år vil vi være enda
sterkere.

Tiril Fjell og Marte Jørgensen

TJALVISTEN

11

Eivind Henriksen suveren i kast-femkamp
Eivind Henriksen satte alle sine konkurrenter ettertrykkelig på plass da
kasterne i Tjalve avsluttet sesongen
med kastfemkamp på NIH 18. september. Ikke nok med det, han satte
også to norske bestenoteringer under
stevnet som strakk seg over 5 timer.
Heldigvis viste været seg fra sin beste side, selv om vi fikk en aldri så
liten skur under diskoskonkurransen.
Eivind innledet 5-kampen med å
kaste 70,86m i slegge, hans lengste
kast siden midten av juli. Kanskje
tok han på det tidspunkt ut litt for
mye av formen i streben etter å kvalifisere seg til EM?
Konkurransen fortsatte med kule
hvor resultatet ble 13,80, kun 20cm
bak hans personlige rekord. I diskos
ble det heller ikke noe toppresultat,
men Eivind var nok mer opptatt av å
få et gyldig kast enn å kaste langt.
Dessuten var vindforholdene ikke av
de beste. Resultatet ble 44,46m, noe
som er ca. 6m etter personlig rekord.
Spyd er noe Eivind ikke kaster hver
dag; høyden en gang i året. Overraskelsen var derfor stor da han i 2. omgang fikk opp et kast på 56,56m, en
økning av pers fra i fjor med 8 meter. Spydet hadde en merkelig kurve
og det er ingen tvil om at han kan
kaste lenger med et bedre treff.
Siste øvelse var vektkast (15,88kg),
en øvelse Eivind behersker godt.
Treningen siste uke tydet allikevel
ikke på at det skulle bli ny pers, men
Eivind overrasket igjen med sterke
21,32m. Utendørs er det bare to
nordmenn som har kastet lenger.
Dermed var det klart at Thomas
Rosvolds bestenotering fra 1997 var
slått. Poengsummen ble 4283; ca.
200 poeng over den gamle bestenoteringen og 950 poeng foran nr.2 i
konkurransen!
Dagen ble avsluttet med en konkurranse i supervekt. Denne veier 25,4
kg og det var knyttet stor spenning
til om Eivind kunne forbedre bestenoteringen i Norge på 11,25m. Det
viste seg å bli lett match. Eivind
stoppet på 13,60m, muligens det beste resultatet under stevnet.

Mona Holm kjempet en jevn kamp
med Trude Raad fra Gloppen og
klarte til slutt å dra seieren i land
med knappest mulig margin. Mona
var heller ikke langt bak norsk bestenotering. Denne tar hun neste år med
litt mer spydtrening og et noe bedre
resultat i slegge.
Det ble allikevel en norsk bestenotering på Mona da hun slettet den
gamle rekorden i supervekt (15,88kg
for kvinner) med resultatet 9,18m.
For 10 år siden dominerte Thomas
Rosvold 5-kampstevnene i Norge.
Thomas er nok ikke lenger i samme
form som den gang, men gjorde

allikevel en respektabel innsats formen tatt i betraktning. Thomas holdt
flesteparten av ungdommen bak seg
og tok en meget respektabel 3.plass
totalt. Thomas’ beste resultat kom
ikke overraskende i diskos.
Grete Etholm er også fortsatt best i
diskos, men resultatene i slegge og
spyd ble nok litt for dårlige til å hevde seg helt i toppen.
Tove Beate Dahle knep 3.plassen
foran Grete. Selv om Toves beste
øvelse er spyd presterer hun godt
også i slegge og kule. Det ble utslagsgivende i den konkurransen.

…,men Stian Flo stjal showet!

Stian fotografert i de forskjellige øvelsene i 5-kampen. For de av ”snapperne” som ikke har sett
dette før er øvelsene som følger: Øverst til venstre :slegge. Nederst til venstre: vektkast. I midten:
spyd. Øverst til høyre: diskos, og nederst til høyre: kule.
Foto: Mona Holm

Den som allikevel stjal showet var
vår eminente 800m løper Stian Flo.
Stian stilte i anledningen med Tjalvedrakt anno 1972. Denne hadde han
funnet på Tjalvekontoret! Det var en
følelse av gammel storhetstid da Stian entret banen. Ikke nok med det,
Stian hadde også fått med seg sin
bror Erling fra Grimstad som sparringspartner under konkurransen.
Stian trakk det lengste strået, men
konkurransen dem imellom var veldig tett. Neste år ønsker vi å se flere
av løperne under 5-kampen.

Vegard Henriksen 53,82
i slegge
Helt på tampen av sesongen har
vi fått melding om at Vegard
Henriksen har satt ny personlig
rekord i slegge med 53,82 under
det nederlandske mesterskapet for
klubblag. Resultatet ble oppnådd i
Enschede 19. september. Vegard
studerer for tiden fysioterapi i
Enschede og stiller for den lokale
klubben Tion. ”Amerikabrev” fra
Nederland følger i neste nummer.

Stian i korrekt Tjalvedrakt fra 1972 og alt
han kunne finne av kastutstyr. Merk dere
diskosen som veier 4kg! Foto: Mona Holm

En stor takk til familien Rosvold
som ikke bare var med å arrangere
selve stevnet, men også stod for servering av pizzaboller, pølser, kaker
og gele. Det er ikke første gang fru
Ingebjørg stiller med de lekreste retter. Bare spør de som i flere år har
vært med på kasternes sommerleir i
Helsingborg-området.
Velkommen tilbake neste år!

Vi gratulerer!
UNGDOMSAVDELINGEN

GRASROTANDELEN
Som vi har informert om tidligere har Norsk Tipping nå innført "Grasrotandelen". Det betyr at alle Tjalvister med slekt
og venner kan velge Tjalve som
den organisasjonen som skal få
5% av det dere spiller for.
Registrer Tjalve - organisasjonsnummer 939 572 791 - som
den klubben du vil støtte og spre
budskapet til alle dere kjenner.

Styret
Leder: Kjetil Myrtun
Oppmann: Tonje Helle
Medlem: Bjørn Henriksen
Trenere
Tonje Helle
Ingrid Næss Rolland
Eirik Førde
Trening
Mandag, onsdag og fredag på
NIH
Vegard under junior-NM i Bergen.

