TJALVISTEN
MEDLEMSBLAD FOR

IDRETTSKLUBBEN TJALVE

Nr. 1 Februar 2011

96. årgang

Nye æresmedlemmer!

IK Tjalve fylte 120 år 27. desember. Dette ble behørig feiret i forbindelse med Torskeaften som gikk av
stabelen på Scandic Edderkoppen i november. I tillegg til mange andre utmerkelser ble det utropt tre
nye æresmedlemmer. Fra venstre, Bjørn Berglund, Kjetil Myrtun og Knut Kvalheim.
Redaktøren beklager at denne utgaven av Tjalvisten har blitt veldig forsinket. Det vil derfor være en
blanding av skikkelig gammelt og nytt stoff. Vi lover å komme sterkere tilbake etter hvert.
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Idrettsklubben Tjalve
Norgesmestere 1500m MS
1896 Knut Stamsø

4,53,8

1916 Erling Schjerven 4,19,0
1917 Reidar Anderssen 4,14,9
1918 Eivind Rasmussen 4,12,9
1919 Reidar Anderssen 4,13,2
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”
Styret 2010
Leder: Per Sletholt
Nestleder: Svein Søndenå
Kasserer: Lisbeth Hamnvik
Styremedlem: Ole Petter Sandvig
Styremedlem: Ada Holmen
Styremedlem: Egil Reidar Osnes
Styremedlem: Andreas Høiby
Styremedlem: Morten Mørck
Styremedlem: Tonje Helle

90779536
95232321
97510657
90081518
22236150p
99040599
90588223
41670807
93896324

per@pssport.no
ssoenden@online.no

Daglig leder: Svein Lilleberg

99296254

mail@tjalve.no

99296254
91793453

mail@tjalve.no
bjorn-he@online.no

tonje_helle@hotmail.com

1920 Eivind Rasmussen 4,13,2
1921 Eivind Rasmussen 4,10,5
1954 Audun Boysen

3,46,0

1957 Audun Boysen

3,48,3

1958 Ulf Bertil Lundh

3,48,5

1965 Stig Rekdal

3,55,1

1966 Arne Kvalheim

3,48,5

1967 Arne Kvalheim

3,44,5

1969 Arne Kvalheim

3,42,3

1970 Arne Kvalheim

3,41,9

1972 Arne Kvalheim

3,43,8

1973 Knut Kvalheim

3,59,2

1987 Espen Borge

3,40,35

1988 Espen Borge

3,47,59

1991 Espen Borge

3,46,70

2005 Bård Kvalheim

3,49,18

Tjalvisten
Ansv. redaktør: Svein Lilleberg
Redaktør: Bjørn Henriksen

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
Web: www.tjalve.no
Bård Kvalheim, norsk mester 2005.
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Historiske bilder

Bilde er hentet fra en landskamp mellom Norge og Danmark på Bislett i 1951. Vi ser her fem Tjalvister som var i aksjon. Fra venstre, Hallgeir
Brenden, Leif Arne Ekeheien, Audun Boysen, Bjørn Vade og Fredrik Eckhoff. Vi gjør oppmerksom på at Boysen representerte Torodd dette året.
Foto: Knut E. Holm.

Tjalve vinner Holmenkollstafetten i 1953. Erik Sarto sender Leif Arne Ekeheien ut på siste etappe inne på Bislett.

4

TJALVISTEN

5 gull, 3 sølv og 4 bronse i innendørs-NM
Innendørs NM 2011 ble arrangert i
den nye friidrettshallen på Ranheim i
Trondheim. Dette er den første hallen i Norge som i første rekke er tilrettelagt for friidrett. Så lenge man
har en håndballbane i midten blir
dette dessverre ikke en ren friidrettshall. Dette medfører at de som løper
sprint starter på tartan for så å gå
over til håndballdekke. Siste del av
60m løpes på tartan. Dette må føles
rart for de som løper sprint. Fordelen
med å ha sprintdelen i midten er at
man kan benytte 8 baner, mens
ulempen er at man må løpe på to
forskjellige underlag.
I fravær av Ezinne Okparaebo og
Folake Akinyemi benyttet Marte
Jørgensen muligheten til å vinne
60m finalen for kvinner. Tiden ble så
god som 7,72, den beste for Marte så
langt i sesongen.
Inger Anne Frøysedal har hoppet
langt i tresteg ved flere anledninger i
vinter. Denne gang ble det 13,25m,
noe hun nok ikke var veldig fornøyd
med, men det holdt til en meget klar
seier foran Mia Haave og Chiamaka
Okparaebo. Inger Anne oppnådde i
tillegg sølv både i lengde (5,80m) og
i stille lengde (2,64m). Begge øvelsene ble vunnet at Oda Utsi Onstad

Inger Anne med resultatet fra trestegkonkurransen..

(Fagernes) som nok går mot sin beste sesong på mange år.
Broder Vetle viser også fin stigning,
selv om han ventet til siste hoppet
før han sikret seieren i lengde for
herrer. 7,27m var nok til å slå Jonas
Mögenburg, som har 7,48m tidligere
i vinter.
Gull ble det også til Siri Grude som
vant 1500m for kvinner med resultatet 4,39,52. Den siste gullmedaljen

Foto: Thore Erik Thoresen

ble vunnet av herrene på 4x200m
stafett. Tiden1,29,13 var ca. 1 sek.
bedre enn BUL som knep sølvet.
Tjalves lag bestod av Philip Bjørnå
Berntsen, Henrik Johnsen, Einar
Inge Aasen og Christian Settemsli
Mogstad. Tjalves 2.lag ble nr. 6 på
tiden 1,32,62. Her løp Magnus Husby Rostad, Frode Urdal, Lars Frantzen og Lars Jahr Røine.
Kvinnenes høydekonkurranse ble et
av stevnets høydepunkter. Tonje
Angelsen vant på 1,91m, foran Stine
Kufaas med 1,89m og Øyunn Grindem fra Tjalve med 1,87m. Øyunn
var dermed bare 1 cm bak sin årsbeste fra tidligere i vinter.
Philip Bjørnå Berntsen var en av
favorittene på 60m for herrer. Det
endte med en bronsemedalje med
tiden 6,95.
Magnus Husby Rostad tok sølv i
høyde uten tilløp med resultatet
1,60m og bronse på 60m hekk med
resultatet8,65.
Vår siste medalje gikk til Cecilie
Isern som tok bronse på 800m med
tiden 2,17,01. En liten framgang,
men fortsatt et stykke etter nivået fra
2009.

Marte Jørgensen fotografert etter seieren på 60m.

Foto: Thore Erik Thoresen

Tjalve ble igjen beste klubb både i
poengsammendraget og antall medaljer.
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Vellykket Torskeaften på Scandic Edderkoppen
Torskeaften 2010 ble arrangert på
Edderkoppen Scandic hotell i november, etter mange år i den norske
sjømannsforenings lokaler i Vika.
Fordelen med lokalene i Vika er at
man har et helt lokale for seg selv.
Dessuten er det mye bedre plass i
Vika. På Scandic Edderkoppen hadde man fått tildelt en del av restauranten. Fordelen med Scandic Edderkoppen er nok at man har et operativt kjøkken. Denne gang fikk vi fisk
som var gjennomkokt, noe man ikke
alltid fikk i Vika.
Årets arrangement var også et lite
jubileum da Tjalve fylte 120 år 27.
desember 2010. Den store jubileumsfesten må man vente med til
2015 da klubben fyller 125.
Oppmøtet var som det har vært de
senere år. Hyggelig var det at en del
eldre utøvere som vi ikke har sett på
noen år møtte frem. Mange av dem
som var tilstede dominerte norsk
friidrett på 50,60 og 70-tallet.
Etter at leder Per Sletholt hadde ønsket velkommen ble følgende slått til
riddere: Eirik Førde, Benny Hebo
Larsen, Morten Mørck, Per Behrens
Jørgensen og Ragnhild Holmen Waldahl.
Jan Jørgen Moe hadde i år fått æren
av å gjennomgå Tjalves prestasjoner

Øyunn klar for EM
innendørs

i 2010. Ett meget bra år for Tjalve
som Jan Jørgen presenterte på en
utmerket måte. Ingen glemt i en
hærskare av gode resultater og plasseringer.
Arne Kvalheim hadde fått i oppgave
å presentere klubbens historie gjennom 120 år. Som en av de virkelig
store i klubbens historie ga Arne en
levende beskrivelse av det som har
skjedd fra 1890 og fram til i dag.
Hvert år kåres Tjalves klubbmestere
på Torskeaften. Her følger listen
over klubbmestere 2010:
Kvinner sprint: Marte Jørgensen
Kvinner mellom: Hanne Lyngstad
Kvinner lang: Annie Bergsagel
Kvinner hopp: Margrethe Renstrøm
Kvinner kast: Mona Holm
Menn sprint: Philip Bjørnå Berntsen
Menn hekk: Magnus H. Rostad
Menn mellom: Stian Flo
Menn lang: Asbjørn E. Persen
Menn hopp: Vetle Utsi Onstad
Menn kast: Gaute Myklebust
Styret i Sverre Gundersens fond hadde i 2010 bestemt seg for å dele ut
midler til to av våre fremste juniorutøvere. Disse gikk til Hans Kristian
Fløystad og Eivind Henriksen. Hans
Kristian har hatt en meget bra sesong
på 1500m, med blant annet seier i

Årets par 2010

Fra venstre, Eivind Henriksen, Torbjørn
Briseid og Hans Kristian Fløystad

junior NM og sølv i senior NM. Eivind ble norsk mester i slegge både
for junior og senior.
Heder og ære ble det også til de som
satte klubbrekorder i 2010. Vi kan
blant annet nevne Margrethe Renstrøm som satte rekord i lengde med
6,68m, Mona Holm som satte rekord
i slegge med 67,96m, Inger Anne
Frøysedal som satte ny U23 rekord i
tresteg med 13,63m og Eivind Henriksen som satte ny junior og senior
rekord i slegge med 72,86m.
Som det seg hør og bør ved en slik
anledning ble det også utnevnt tre
æresmedlemmer. Valget denne gang
falt på Knut Kvalheim, Kjetil Myrtun og Bjørn Berglund. Vel fortjent
etter mange års innsats for klubben.

Inger Anne klar for EM
innendørs
Under et stevne i Malmø 20. januar
hoppet Inger Anne Frøysedal
13,57m i tresteg og klarte dermed
kravet til innendørs-EM i Paris 4-6.
mars. Under landskampen i Tampere tangerte hun dette resultatet.

Under et stevne på NIH 15. januar
hoppet Øyunn Grindem 1,87m i
høyde, og klarte derfor kravet til
innendørs-EM som avholdes i Paris 4-6. mars. I landskampen mot
Sverige og Finland i Tampere øket
hun til 1,88m.

Vi ønsker begge jentene lykke til i
Paris.
Årets par i 2010 er Tonje Helle og
Stian Flo, som så sitt snitt til å snike
seg av sted til Toscana for å gifte seg
10.10.10. I tillegg til å være oppkvinne for ungdomsgruppa studerer
Tonje medisin på fritiden. Stian derimot har tatt seg fri fra medisinstudiene for å satse på idretten.
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Torskeaften i bilder
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Torskeaften i bilder
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Fra Tjalvistens historie: ”Med våre kastere er det dårlig stell”
Tjalvisten nr. 3, april 1947
Vi må vokte oss for ikke å ”kaste
barnet ut med vaskevannet”, heter
det i ordspråket. Neppe noe sted innen friidretten passer dette ordtaket
bedre enn når det gjelder våre kastere, deres treningsforhold og trening i
dag. Det har lenge vært en kjent sak
at skal en drive konkurranseidrett,
må en trene planmessig, og for å
gjennomføre denne plan må idrettsmannen gis treningsmuligheter. For
våre kastere i diskos, slegge og spyd
kan vi ikke øyne et sted innom Oslo
by som kan tilfredsstille det ringeste
krav. Det er en ganske utbredt mening blant idrettsfolk at det bare er
utrente deltakere i løp som kan komme i skade for å ødelegge seg. De
fleste skader kommer nok fra løpernes rekker, men også en stor del forårsakes av liten eller ingen trening i
kastøvelsene.
Et gammelt spørsmål er:
Gjør vi våre kastere rett når vi sender
dem i stevner, ja endog landskamper,
for å konkurrere med idrettsmenn
som gis anledning til å trene under
helt andre og bedre forhold?
Vi tror at alle som med ærlig vilje vil
forstå idretten vil svare et enstemmig
nei.
Skal vi høyne nivået i kastøvelsene
må vi gi kasterne muligheter for trening, dvs. et sted hvor de kan komme og gå hele dagen og alle dager i
uken, og hvor de kan drive sin trening uforstyrret og uten avbrekk.
Som forholdene er nå, er ikke dette
mulig. På en av våre idrettsplasser
som myndighetene gir lov å trene i
diskos, slegge og spyd, er tiden om
kvelden begrenset til under minimum av hva en i dag må ha av tid
for å bygge opp treningen.
Dette er ingen kritikk av de styrende
myndigheter, men nærmest et nødrop fra en kategori idrettsfolk som
holder på å gå under.
Instruktørene får heller ikke gjort
fyllest for seg under slike arbeidsforhold. Idet en som best holder på,
klemter klokka, slutt for i dag. Skulle en mot formodning forsøke på en

aldri så liten ekstra sving med diskosen, risikerer man å bli ”helt ut”.
”Slik må det være” sier vakthavende
banemann, ”plikten overfor systemet
og overordnede må overholdes. Det
ville være alt for risikabelt og ansvarsløst å la kasterne husere som de
vil med diskos, spyd og slegge blant
hundreder av løpende idrettsmenn.”
Vi må holde med ham. En idrettsmann må være sitt ansvar bevisst. En
driver idrett for å oppnå sunnere kår,
ikke for ”blodsutgydelse”.
Da vi står foran en ny sesong og skal
ta fatt med treningen ute, er vårt
ønske at myndighetene skal høre vår
bønn. Kasterne fordrer ikke store
idrettsplasser. En grusplass eller
helst et noenlunde plant grasjorde
greier seg. Grasjordet byr de beste
muligheter, da det skåner kastredskapet.
En eventuelt kastplass bør helst ligge
i nærheten av idrettsplassen så en får
nytte garderobe og bad, samtidig
som det vil underlette instruktørenes
arbeid, og skape bedre kontakt med
idrettsmennenes trening, samt gi rikere utbytte i flere effektive arbeidstimer for instruktørene.
Det er gledelig å konstatere at så
mange av våre kastere og hoppere
møter opp til treningen fra Bygdøyhus. Det har vært en innbitt tro, og
er nok på en del hold ennå, at disse
to kategorier idrettsmenn, ikke har
noe å gjøre ute før snøen er smeltet
og det har blitt varmt i luften.
Hensynet til vår geografiske beliggenhet får ikke lenger være noen
hemsko. De senere års utvikling av
treningslæren sier oss at vi må oppgi
de gamle fordommer. Vi må forsøke
å tilpasse treningen etter de krav som
nåtidens utvikling av idretten har ført
med seg. Best og mest mulig, ikke
ensidig, oppbygging og innlevelse i
øvelser som en skal konkurrere i er
dagens løsen. På grunn av den snevre plassen som bys innendørs, som
forholdene ligger an hos oss i dag, er
det ikke mulig for kasterne og hopperne å få tilstrekkelig trening. Inne
treningen i vinterhalvåret bør derfor
suppleres med utetrening på stier og

åpne tiltråkkete felt i skogen.
I den frie natur henter du deg kraft,
spenst og sunnhet, samtidig som det
git full anledning til på et tidlig tidspunkt, i ro og mak innøve stil og
teknikk med de forskjellige redskaper.
Asbjørn Jansgaard

Asbjørn Jansgaard 1934

Asbjørn Jansgaard var trener i
Tjalve fra slutten av 1940-tallet inntil han ble avsatt før 1951 sesongen.
Dette skrev altså Asbjørn Jansgaard
i 1947. Det samme kunne vært skrevet i dag. Forholdene for kast ved de
forskjellige banene i Oslo er verre
en noen gang. Da Kulturdepartementet ga godkjenning til at det skulle legges kunstgress på Trasop stadion, var en av forutsetningene at
kastbanen på Lambertseter skulle
oppgraderes. Denne avgjørelsene
ble tatt for to år siden. Fortsatt har
det ikke skjedd noe på Lambertseter.
I følge Idrettsetaten har man ikke
budsjett. Allikevel skal man nå gå i
gang med å anlegge 6 nye kunstgressbaner i Oslo. Det har man råd
til!
For å få noenlunde bra forhold for
våre kastere har Oslo Friidrettskrets
sammen med klubbene i Oslo leid
kastbanen på NIH. I følge NIH er de
pålagt av det samme departementet
å ta leie av de som ønsker å trene på
Sogn. Det er sannelig ikke lett å
være kaster i Oslo.
Red.
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Nye utøvere
Rundt årsskifte er det alltid spennende å se hvem som
velger å skifte klubb før en ny sesong. Ette hva vi kan
skjønne har Tjalve fått mange spennende ny utøvere før
2011 sesongen.
Etter at Benjamin Jensen ga seg etter 2009 sesongen har
det vært dårlig med stavhoppere i Tjalve. Gledelig er det
derfor at Henning Dahl Holti har valgt Tjalve som sin
nye klubb. Henning er født i 1989 og har representert
Moelven IF de siste årene. Henning hoppet 5,21m i 2010.
Fra Moelven IF kommer også Alexander Dahlstrøm
Winger. Alexander har vært blant våre mest lovende junior i korthekk, men har også prøvd seg på langhekken.
Han har bestemt seg for å satse videre på hekk og tresteg,
og har Dan Simion som trener i sistnevnte øvelse. Under
et stevne i Ekeberghallen helgen før NM løp Alexander
60m på 6,96. Dette lover veldig bra for sesongen 2011.
Christian Settemsli Mogstad har vært med å prege
norsk sprint de siste årene. Han har NM gull på 100 og
200m og vil være med å styrke Tjalves lag på 4x100m. I
tillegg er han forlovet med vår eminente høydehopper,
Øyunn Grindem.
Einar Inge Aasen er tilbake i Tjalve etter et kort opphold
i sin gamle klubb Hellas, Drammen. Einar Inge vil bli en
viktig tilvekst til Tjalves lag på 4x400m.
Tjalve har også fått en ny kvinnelig sleggekaster i sine
rekker. Mari Strange Øya er født i 1990 og kommer fra
Urædd i Porsgrunn. Mari kastet 55,08m i 2010 og er en
av dem som skal ta over når Mona engang gir seg.

John Ertzgaard ny sportslig leder
Den "gamle" storsprinteren, John Ertzgaard er tilsatt som
idrettslig leder i Tjalve.
John begynte i 50 % stilling 1. januar 2011 og utvider til
100 % etter et halvt år. I tillegg til å være idrettslig ansvarlig vil John, som tidligere var aktiv for Tjalve, ha
ansvar for våre "Bislett-uker" og dessuten ha et medansvar for våre arrangement.

John Ertzgaard (til høyre) fra sin storhetstid i Tjalve
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Amerikabrev fra Nederland

E-Cup terrengløp

Vær hilset alle Tjalvister! Etter en
god og “velfortjent” ferieuke hjemme vender jeg nå tilbake til Nederland for å fullføre fysioterapistudiene. Jeg har siden høsten 2009
hatt bosted i Enschede, en studentby
bare noen mil fra den tyske grensa,
og som er nabobyen til Hengelo som
kanskje er litt mer kjent i friidrettsmiljøet. Jeg gyver nå løs på andre
treningssesong som nederlender,
men har nå fått en treningspartner i
Yngve G. Havn som støter kule for
Florø T&IF. Det er godt å ha litt mer
forpliktelse til trening nå som jeg må
avtale treningstider. Fjoråret gikk litt
så som så både på grunn av den store
studiebelastningen som andre året på
fysioterapi krever, og mye kjedelig
trening som ble gjort eller ikke gjort
alene. Kan ikke akkurat skryte på
meg at motivasjonen var på topp
denne sesongen, men det hele ble
snudd opp ned på da jeg kapret en
bronsemedalje i årets NM i Sandnes.

Søndag 6. februar deltok Tjalves
herrelag i Europa-cup i terrengløp
for lag. Løpet ble arrangert i San
Vittore Olana utenfor Milano Det
var på forhånd ikke ventet at Tjalvegutta skulle plassere seg blant de
beste, da de ville møte tøff motstand.
Trener Knut Kvalheim uttalte til
kondis.no at hovedmålsetting var å
gi gutta en erfaring fra hvordan slik
løp er. Erfaring var tydeligvis ikke
godt nok for Tjalvistene, som imponerte stort ved å bli nr. 5 i lagkonkurransen, der de 4 beste løperne
telte. Lagene som inntok de 4 første
plassene, var store løpsnasjoner som
Portugal, Spania, Frankrike og Italia.

I skrivende stund er jeg akkurat ferdig med en fire ukers grunntreningsperiode med mye kasting, løfting, og
kjedelige joggeturer. Fremover nå
blir det nok litt mer fokus på spesifikk trening og hovedfokus på å forbedre teknikken til neste år. Heldigvis er været noe bedre her i Nederland enn hjemme i Norge. Her er det
faktisk mulighet til å kaste ute året
rundt, og man skal være ganske
uheldig hvis det lille som kommer av
snø faktisk legger seg. Slik var ikke
situasjonen i fjor dessverre, da det
snødde så mye at veivesenet i Nederland gikk tom for salt til veiene. Jeg
håper at det blir en litt mildere vinter
i år, i hvert fall fram til desember når
jeg skal flytte tilbake til Norge for å
ta kurs i ortopedisk medisin.
I løpet av min tid i Nederland har jeg
også fått hvert med i ett par konkurranser for den lokale klubben AC
Tion 48, som har vært så hyggelige
at de har latt meg trene på friidrettsbanen gratis så lenge jeg stiller opp
for dem i det nederlandske klubbmesterskapet. Selve treningsforholdene for kast er mye bedre her enn
hjemme. Jeg har nøkkel til banen så
jeg kan komme og gå når jeg vil, og

nøkkel til utstyrsbod så jeg slipper å
drasse med meg kastutstyr til trening
hver gang. Jeg har en hel gressbane
for meg selv uten å tenke på at det er
fotballspillere eller annet i veien.
Noe bedre en å kaste på grusbanen
på NIH!
Etter litt tid i treskolandet er det enkelte ting man legger godt merke til.
Landet er helt flatt! Tro meg. Og
uansett hvor du skal så blåser det
motvind. Temmelig irriterende når
man sykler overalt. Motvind til butikken og motvind hjem igjen fem
minutter senere. Uansett så er det
ting man blir vant til, men jeg merker mer og mer at jeg ser fram til å
flytte tilbake til Norge. Frem til den
gang ønsker jeg alle lykke til med
trening og dugnad for Tjalve!
Vegard Henriksen

Løpernes plasseringer:
15. Alem Adhanom Waldu, 30,10
23. Hans Kristian Fløystad, 30,35
27. Asbjørn Ellefsen Persen, 30,51
30. Håkon Brox, 31,03
33. Audun Nordtveit, 31,06
78. Jan Christian Kaltenborn, 33,15
Lagets bestemann, Alem, var 1,12
bak vinneren, som fikk sølv i EM
terrengløp tidligere i høst. Trener og
lagleder Knut Kvalheim var svært
fornøyd med innsatsen i Italia.
"Det var sterkt individuelt og særlig
som lag!"
Det blir altså svært spennende å følge Tjalve-løperne framover i 2011sesongen! Tjalve gratulerer, og ønsker gjengen en god treningsleir neste
uke - der vi ikke regner med dere
hviler lenge på laurbærene.

Når dette går i trykken er Vegard
tilbake i Norge for å fortsette studiene her hjemme. Oppkjøringen til sesongen har ikke på noen måte vært
problemfri. Det startet med et skikkelig overtråkk og fortsatte med en
avrivning i brystmuskelen to dager
før innendørslandskampen i Tampere (Vegard var tatt ut i kule). Forhåpentligvis er ikke skaden så alvorlig
som først antatt. I tillegg til egen
satsning er Vegard også trener for
en gruppe kastere i Tjalve regi. Kanskje finnes det også noen kasttalenter i Oslo?

Alem Adhanom Waldu
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Lagserien 2010: Dobbeltseier til Tjalve for femte år på rad!
1

IK Tjalve (Menn)

(30/18)

26.129

(1)

1

IK Tjalve (Kvinner)

(30/17)

24.005

(1)

2

Sandnes IL

(30/10)

24.161

(3)

2

IL Gular

(30/13)

21.587

(5)

3

IL i BUL

(30/18)

23.462

(6)

3

IL i BUL

(30/16)

21.523

1/2d

4

Steinkjer FIK

(30/10)

22.811

(4)

4

FIK BFG Fana

(30/14)

21.185

(6)

5

IL Norna-Salhus

(30/16)

22.470

(2)

5

IL Tyrving

(30/20)

21.026

(10)

6

Florø T&IF

(30/10)

22.264

(7)

6

Steinkjer FIK

(30/13)

20.300

(7)

7

IL Tyrving

(30/15)

22.021

(5)

7

TrondheimFriidrett

(29/12)

19.946

(3)

8

Moelven IL

(30/11)

21.919

(1/2d)

8

IL Skjalg

(30/15)

19.942

(9)

9

IL Gular

(30/17)

21.913

(8)

9

Kristiansand IF

(28/13)

19.885

(8)

10

IL Skjalg

(30/13)

21.217

(2/2d)

10

IL Norna-Salhus

(28/15)

19.876

(2)

11

IF Herkules

(30/13)

20.537

(3/2d)

11

Gloppen FIL

(30/11)

19.598

3/2d

12

Tønsberg FIK

(30/13)

20.330

(9)

12

IF Urædd

(30/11)

19.468

(4)

13

Haugesund IL

(29/13)

19.394

(4/2d)

13

SK Vidar

(23/14)

19.184

2/2d

14

IF Urædd

(28/10)

17.271

(10)

14

Stord IL

(27/10)

15.536

(4/2d

Menn, obligatoriske og valgfrie øvelser
ØVELSE
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
10000m
400m hekk
Høyde
Lengde
Tresteg
Kule
Diskos

NAVN
Philip Bjørnå Berntsen
Philip Bjørnå Berntsen
Lars Jahr Røine
Stian Flo
Hans Kristian Fløystad
Asbjørn Ellefsen Persen
Asbjørn Ellefsen Persen
Magnus Husby Rostad
Rasmus Stene
Vetle Utsi Onstad
Vetle Utsi Onstad
Gaute Myklebust
Gaute Myklebust

FØDT
1989
1989
1984
1985
1989
1987
1987
1980
1994
1987
1987
1979
1979

RESULTAT
10.67
22.03
48.06
1.49.69
3.47.30
14.22.01
30.47.37
53.54
1.81
7.27
15.15
17.32
62.69

Slegge

POENG
929
857
888
925
895
862
813
833
661
884
894
929
1 048

Eivind Henriksen

1990

72.86

1 034

Oslo/Bi

17.07

Spyd

Paul André Solberg

1980

70.66

911

Sandnes

22.08

ØVELSE
3000m
Diskos
1500m
100m
800m
Diskos
1500m
5000m
3000m
Lengde
3000m
Diskos
3000m
5000m
Kule

NAVN
Hans Kristian Fløystad
Vegard Henriksen
Håkon Brox
Henrik Johnsen
Hans Kristian Fløystad
Eivind Henriksen
Audun Nordtveit
Audun Nordtveit
Håkon Brox
Lars Tangnes Frantzen
Asbjørn Ellefsen Persen
Thomas Rosvold
Petter Eggan
Petter Eggan
Vegard Henriksen

FØDT
1989
1988
1985
1986
1989
1990
1988
1988
1985
1990
1987
1967
1976
1976
1988

RESULTAT
8.13.69
50.78
3.49.62
10.90
1.51.93
50.49
3.51.32
14.28.64
8.23.31
7.06
8.24.32
48.88
8.24.55
14.31.97
15.17

POENG
889
870
868
867
867
865
849
846
844
840
839
839
838
838
807

STED
Nadderud
Ravnanger
Oslo/Bi
Göteborg/SWE
Sandnes
Sollentuna/SWE
Kerava/FIN
Göteborg/SWE
Molde
Göteborg/SWE
Sandnes
Sandnes
Chula Vista/USA

STED
Malmö/SWE
Halle/GER
Manchester/GBR
Nadderud
Söderhamn/SWE
Ravnanger
Sandnes
Söderhamn/SWE
Oslo/Bi
Oslo/Bi
Oslo/Bi
Helsingborg/SWE
Oslo/Bi
Sollentuna/SWE
Oslo/Bi

DATO
13.06
08.08
20.07
04.07
22.08
01.07
23.05
02.07
03.09
03.07
22.08
20.08
29.04

DATO
03.08
15.05
29.05
13.06
04.09
06.08
22.08
04.09
19.05
19.05
19.05
13.07
19.05
01.07
23.05

Lagserien forts.
Kvinner, obligatoriske og valgfrie øvelser
ØVELSE
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
400m hekk
3000m hinder
Høyde
Lengde
Tresteg
Kule
Diskos
Slegge
Spyd

NAVN
Marte Jørgensen
Marte Jørgensen
Cecilie Benedicte Isern
Lisbeth Pedersen
Hanne Lyngstad
Annie Bersagel
Marte Helle Schia
Hanne Lyngstad
Øyunn Grindem
Margrethe Renstrøm
Inger Anne Frøysedal
Grete Etholm
Grete Etholm
Mona Christine Holm
Tove Beate Dahle

ØVELSE
Lengde
3000m
1500m
3000m
3000m
Diskos
3000m
1500m
3000m
Kule
800m
Kule
100m
800m

NAVN
Inger Anne Frøysedal
Hanne Lyngstad
Lisbeth Pedersen
Lisbeth Pedersen
Annie Bersagel
Mona Christine Holm
Julie Marie Haabeth
Julie Marie Haabeth
Linn Eriksen
Mona Christine Holm
Siri Grude
Tove Beate Dahle
Adeleine Bjelland
Linn Eriksen

Slegge

Ragna Matea Jensen

1.div menn
Tjalve vinner suverent med sin tredje beste poengsum noensinne
(nåværende poengtabell ble innført i
2003), men drøye 700 poeng bak
rekorden fra 2003. Tjalve har utøvere i landstoppen i nesten alle øvelser,
og ikke minst har de stor bredde.
Hele 18 utøvere har bidratt til årets
vinnerlag, og ingen av utøverne deltar med flere enn tre øvelser.
1.div kvinner
Også i kvinneklassen er Tjalve helt
suverene, selv om de er noe svakere
enn herrene. De er i fin fremgang, og
presterte sin beste poengsum siden
toppåret 2006.
På kvinnesiden har Gular hatt en
flott fremgang. De var nede i 3. divisjon i 2004 og har siden den gang
blitt bedre og bedre år for år. Det har

FØDT
1993
1993
1988
1975
1975
1983
1994
1975
1987
1985
1989
1976
1976
1983
1988

RESULTAT
12.10
24.74
59.58
2.12.11
4.22.88
15.50.59
68.12
10.29.47
1.89
6.68
13.63
12.70
56.15
67.96
46.05

POENG
835
829
693
770
841
911
626
826
950
990
940
748
946
1 014
794

FØDT
1989
1975
1975
1975
1983
1983
1988
1988
1994
1983
1983
1988
1995
1994

RESULTAT
6.12
9.25.93
4.25.55
9.34.01
9.35.16
45.61
9.54.52
4.40.92
10.10.90
11.75
2.17.60
11.58
12.91
2.18.87

POENG
869
846
822
820
816
802
757
719
712
700
697
691
686
681

1975

39.32

ført til klubbens første pallplassering. Ingvill Måkestad Bowim har
selvsagt betydd mye og står i front
for en rekke gode løpere. I tillegg
bidrar Katrine Haarklau flott i de
tekniske øvelsene. For å ta opp kampen med Tjalve kreves det derimot
flere tekniske utøvere. I tillegg må
noen av løperne prøve seg på 5000,
10000 og hinder.
Tjalve viser sin styrke ved at deres
2. lag hevder seg så godt i 2. divisjon. Riktignok har de vært helt oppe
i toppdivisjonen tidligere, men det er
like fullt imponerende med en så fin
bredde (resultatene ikke vist her).
Tjalve ble nr. 5 med 17 180 poeng.
Med mange nye utøvere i 2011 burde man kunne forvente enda høyere
poengsummer denne sesongen.
Time will tell!

674

STED
Akureyri/ICE
Göteborg/SWE
Ravnanger
Odense/DEN
Florø
Sollentuna/SWE
Ravnanger
Lillehammer
Sandnes
Barcelona/SPA
Fana
Sandnes
Halden
Tønsberg
Oslo/Bi
STED
Florø
Oslo/Bi
Uden/NED
København/DEN
Lillehammer
Sandnes
Oslo/Bi
Oslo/Bi
Molde
Sandnes
Nadderud
Ravnanger
Oslo/Bi
Göteborg/SWE
Greverud

DATO
28.08
04.07
07.08
27.06
29.05
01.07
06.08
19.06
20.08
27.07
19.06
21.08
22.07
06.06
13.08
DATO
29.05
19.05
03.07
04.06
19.06
22.08
19.05
22.05
05.09
21.08
12.06
06.08
13.07
04.07
31.10

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.

