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Ny norsk rekord! 

Nr. 2 Mai 2011                  96. årgang 

Eivind Henriksen satte norsk rekord i slegge under et stevne i Halle, Tyskland 22. mai. Han slettet dermed  

Richard Olsens 31-årige rekord satt 14.06.1980 i Walnut, California. Eivind har vært stabil på lengder over 72m 

allerede fra European Winter Cup i Sofia i mars (se side 22). Rekordkastet kom derfor ikke som noen overraskel-

se på de av oss som har fulgt han tett gjennom hele vinteren. Rekordkastet er over B-kravet til VM i Sør-Korea i 

august. Dit vil han bli sendt så lenge argeste konkurrent Steffen Nerdal ikke kaster lenger. Hovedmålet for Ei-

vind denne sesongen er U23 EM i Ostrava i juli. Der vil han være en av favorittene så lenge han ikke pådrar seg  

skader.  Som Eivind selv har uttalt: Jeg er medaljekandidat og går for gull! Tjalvisten ønsker lykke til videre. 

Denne utgaven av Tjalvisten er større enn på mange år takket være innspill fra mange hold. Takk til alle som har 

bidratt med stoff. Med slikt engasjement er det faktisk enkelt å være redaktør. 



Idrettsklubben Tjalve 

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 amatørspørs-

målet, 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 fore-

ning, baade her i landet og ellers, men vi var til gjengjeld enige og opfylt av 

iver for sagen‖ 

Norgesmestere Diskos MS 

1898 Karl O. Olsen       57,69 

1899 Karl O. Olsen           50,18 

1903 Karl O. Olsen       57,68 

1906 Johan Falchenberg  68,45 

1907 Johan Falchenberg  67,48          

1908 Johan Falchenberg  64,81 

1911 Johan Falchenberg  63,28 

1912 Johan Falchenberg  63,34        

1914 John Hellum       66,31  

1915 John Hellum       67,78 

1946 Stein Johnson       47,66  

1950 Stein Johnson       47,62 

1951 Stein Johnson       48,04     

1952 Stein Johnson       48,19 

1990 Svein Inge Valvik     59,54  

1991 Svein Inge Valvik     62,60 

1992 Svein Inge Valvik     58,96 

1993 Svein Inge Valvik     58,72 

1994 Svein Inge Valvik     60,00 

1995 Svein Inge Valvik     60,92 

1996 Svein Inge Valvik     59,70   

2003 Gjøran Sørli  60,75    

2004 Gjøran Sørli  59,08 

2009 Gaute Myklebust  60,44 

2010 Gaute Myklebust  60,10

   

Asbjørn Bjerke         Gustav S. Thorp         Oscar Fredriksen 

 

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 
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Styret 2011 

 
Leder: Per Sletholt    90779536 per@pssport.no         
Nestleder: Svein Søndenå   95232321 ssoenden@online.no        
Kasserer: Ingrid Ness Rolland  97549846         

Styremedlem: Ole Petter Sandvig 90081518              

Styremedlem: Ada Holmen  22236150p                                            

Styremedlem: Egil Reidar Osnes  99040599        

Styremedlem: Andreas Høiby  90588223        

Styremedlem: Morten Mørck  41670807               

Styremedlem: Tonje Helle   93896324 tonje_helle@hotmail.com 

        
Daglig leder: Svein Lilleberg  99296254 mail@tjalve.no  

Sportslig leder: John Ertzgaard  92899929 johnertzgaard@gmail.com

       
 

Tjalvisten 

Ansv. redaktør: Svein Lilleberg            99296254       mail@tjalve.no 

Redaktør: Bjørn Henriksen            91793453       bjorn-he@online.no 

. Svein Inge Valvik 



Veien videre 

Tjalve har en nesten uavbrutt 120-

årig historie på toppen av norsk fri-

idrett. Klubbens økonomi har svingt 

i perioder, men idrettslig har vi like-

vel ligget helt i teten av norsk klubb-

friidrett. 

Dette er noe vi med rette kan være 

stolte av, men det er lett å sovne i 

egen fortreffelighet. 

På grunn av solid og gjennomtenkt 

arbeid og satsing av klubbens ledelse 

– og noe hjulpet av ny ‖joggebølge‖ 

– er Tjalves økonomi nå svært god. 

Dette har gjort det mulig for oss å 

satse også økonomisk på en videre-

utvikling av klubben. For omtrent 

halvannet år siden nedsatte styret et 

utvalg som skulle legge fram en 

Strategiplan , en Visjon for Idretts-

klubben Tjalve. Dette utvalget gjor-

de et meget godt arbeid og la fram 

en omfattende og god plan for vide-

reutvikling av klubben vår. 

Et av de tiltakene utvalget peker på i 

sin innstilling er opprettelsen av et 

idrettslig utvalg og tilsetting av en 

idrettslig leder. Styret utlyste så en 

slik stilling og fikk flere godt kvalifi-

serte søkere. Etter en grundig pro-

sess ble John Ertzgaard tilsatt. John 

arbeider nå som idrettslig leder i 50 

% stilling og utvider til 100 % når 

han i juni blir ferdig på BI. 

Det er ikke så få viktige oppgaver og 

utfordringer som John nå står over-

for.  
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Klubbens rekruttering må styrkes, 

enten den fortrinnsvis skal skje gjen-

nom våre samarbeidsklubber Koll, 

Lambertseter og Heming, og / eller 

ved egen Tjalve rekruttering. Rekrut-

tering i denne sammenhengen betyr 

å få unge gutter og jenter til å begyn-

ne med friidrett – i Tjalve. Det er 

liten tvil om at det finnes mange ta-

lenter der ute som ennå ikke har fått 

stifte bekjentskap med den flotte 

idretten vår. 

En helt annen side ved rekruttering 

er det å gjøre Tjalve til den mest at-

traktive klubben i Oslo-området for 

etablerte utøvere – for eksempel ut-

øvere som kommer inn til Oslo for å 

studere eller arbeide.  

Samtidig som vi skal søke å få nye 

utøvere – ‖styrke stallen‖ – må vi 

arbeide for å forbedre oss internt, 

øke trivsel og samhold, bedre tilbu-

det til de utøverne vi allerede har, 

legge enda bedre til rette for at alle 

kan oppnå den idrettslige utviklingen 

de ønsker og har talent for. Vi har i 

dag flere utøvere som holder et godt 

internasjonalt nivå, vi har utøvere 

blant dem som har potensial til å 

hevde seg helt i toppen, vi har utøve-

re med potensial til å nå en god in-

ternasjonal standard – og for alle 

disse må Tjalve legge forholdene til 

rette så langt det er mulig for en 

klubb å gjøre. Det er imidlertid også 

viktig at de utøverne som har som 

mål å nå et nasjonalt toppnivå og de 

utøverne som har som mål å kvalifi-

sere seg for et nasjonalt mesterskap 

får de beste mulighetene i vår klubb. 

Alt dette er omfattende oppgaver 

som vil kreve sin mann – og jeg er 

sikker på at John er den mannen! 

Sammen med vårt nyetablerte id-

rettslige utvalg – Knut Kvalheim, 

Paul Solberg og Eirik Førde – har 

han mange utfordrende, spennende, 

men også givende oppgaver foran 

seg. 

 

Svein Lilleberg 

  
    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 organi-

sasjonen som skal få 5% av det 

dere spiller for. 

Registrer Tjalve - organisasjons-

nummer 939 572 791 - som den 

klubben du vil støtte og spre bud-

skapet til alle dere kjenner. 

Daglig leder Svein Lilleberg 

John Ertzgaard fotografert under et NM i friid-

rett.  

John 14 år gammel. 



Styrets beretning 2010 
Styret, utvalg og komiteer: 

På IK Tjalves årsmøte 2009 på Bislett Stadion, mandag 22. 

mars 2010 ble det foretatt følgende valg: 

Styret: Leder:   Per Sletholt (gj.v.) 

Nestleder:  Svein Søndenå (gj.v.) 

Kasserer:  Lisbeth Hamnvik (gj.v.) 

Styremedlemmer:   

Ada Holmen (gj.v.), Egil Reidar Osnes (gj.v.), Andreas Høi-

by (gj.v.), Ole Petter Sandvig (gj.v.) Morten Mørck (gj.v) 

Tonje Helle, ungdomsrepr. (gj.v) 

Rekrutteringsavd.: Kjetil Myrtun (gj.v.), Tonje Helle (gj.v) 

Bjørn Henriksen (gj.v) 

Revisjon: Bjørn Henriksen (gj.v.), Jon A. Preststulen (gj.v.) 

Medlemsbladet: Ansvarlig: Styret. 

Valgkomite: Bjørn Henriksen (ny),  Kjetil Myrtun (ny.) 

Gullmerkekomite: Ikke på valg: Per Sletholt (klubbens le-

der), Torbjørn Briseid, Eystein Enoksen, Ole Petter Sandvig. 

Stiftelsen Sverre Gundersens Fond: Ikke på valg. 

Bjørn Berglund, Torbjørn Briseid, John Skjelvaag, Steinar 

Hoen. 

Olga og Henning Norgrens Fond: Ikke på valg.  Per Sletholt 

(klubbens leder), Haavard Nordlie (stormester i Tjalves Rid-

derorden). 

Styremøter: Det er i perioden avholdt 10 styremøter. En 

representant for Rekrutteringsavdelingen har hatt møterett 

på styremøtene. Daglig leder: Svein Lilleberg  

Regnskapsfører: Harald Sletten, Link Regnskap 

Fullmakt til å undertegne for klubben (bank og post): Per 

Sletholt og Svein Søndenå. 

Kontoradresse: Underhaugsveien 1, l. etasje. 

Styret har oppnevnt følgende personer til spesialkomiteer: 

Holmenkollstafetten: Per Sletholt (leder), Ole Petter Sand-

vig, Per B. Jørgensen, Tor Johnson, Ole Kr. Johnsen, Mor-

ten Mørck, Tore W. Teigen, Haavard Nordlie, Kjetil Myr-

tun, Ada Holmen, - med Svein Lilleberg som sekretær. 

Holmenkollstafetten 11-16 år: ble arrangert igjen i 2010, 

lørdag 8. mai på formiddagstid og hadde 53 deltakende lag. 

Job Zone Norway Games: Per Sletholt (leder), Ole Petter 

Sandvig, Reidar Kr. Hansen, Per B. Jørgensen, Kjetil Myr-

tun, Ada Holmen, - med Svein Lilleberg som sekretær. A/S 

Idrettsservice og Bislettalliansen: Arne Kvalheim 

(styremedlem) Per Sletholt (styremedlem.) Bislettalliansens 

Råd: Iver Hole (leder), Per Sletholt, Ole Petter Sandvig, 

Svein Søndenå, Lisbeth Larsen, Ada Holmen. Vararepresen-

tanter: Tore Teigen, Kjetil Myrtun. Andre stevnearrange-

menter: Kjetil Myrtun, Bjørn Henriksen, Svein Lilleberg. 

Statistikk og serierapporter: Jan Jørgen Moe, Kjetil Myrtun. 

 
Medlemstall: ved rapportfristens utløp 31.12.2010 var IK 

Tjalves medlemstall: 

                         Menn:                Kvinner:              Totalt: 

Over 18 år:     190 (190)              70 (74)                260 (264) 

Under 18 år:     20   (34)              27 (28)                  47   (62) 

Totalt:             210 (224)       97 (102)              307 (326) 

 

Tallene i parentes er pr. 31.12.2009.  

Gått bort i 2010: Bodil Lis Larsen, John Midtbø. 

Økonomi: 

Klubbens økonomi har gradvis bedret seg de siste årene. Regnska-

pet for 2010 viser et overskudd på kr. 2 251 992,-.  

Norges Friidrettsforbund har støttet våre fremste aktive økonomisk 

i 2010: Margrethe Renstrøm, Gaute Myklebust, Mona Holm, Grete 

Etholm, Øyunn Grindem og Eivind Henriksen. 

Samarbeidspartnere: 

IK Tjalve har i 2010 hatt følgende samarbeidspartnere: Mizuno 

Norge A/S, Herbalife, Naturimport, JOB ZONE, Canon, Maxim 

Sportsdrikk, HMK, Polar, YT 

Tillitsverv: 

Norges Friidrettsforbund: Jan Jørgen Moe (medlem av statistikk- 

og -rekordutvalget) Ole Petter Sandvig (leder av Teknisk komité og 

medlem av statistikk- og rekordutvalget). Andreas Høiby er vara-

medlem i domsutvalget.  

Ole Petter Sandvig er ansatt som teknisk konsulent i Norges Friid-

rettsforbund. 

Oslo Friidrettskrets: Bjørn Henriksen (styremedlem), Kjetil Myrtun 

og Jan Jørgen Moe (vararepresentanter i styret og vararepresentan-

ter til idretts- og arrangementsutvalget.) 

Bislettalliansen: Iver Hole er formann i BAs råd og Per Sletholt og 

Arne Kvalheim sitter i BAs styre. En lang rekke Tjalvister har 

andre tillitsverv innen friidretten. 

Utmerkelser: Bjørn Henriksen ble tildelt OFIK's hedersbevis, Ras-

musstatuetten. Under NM i Sandnes fikk Grete Etholm NFIFs gull-

medalje for aktiv idrett. Grete Etholm fikk også OFIK's gavebrev til 

beste senior i KM. 

Ordenskollegiet: 

Styret for Ordenskollegiet: Haavard Nordlie (stormester), Ada Hol-

men (seremonimester) og Eirik Berge (skattmester). Det ble av-

holdt riddermøte på Hotell Scandic Edderkoppen fredag 12. no-

vember 2010 i forbindelse med Torskeaften. 

Medlemsmøter: 

Årets Torskeaften ble avholdt på Scandic Hotel Edderkoppen fre-

dag 12. november 2010 hvor det deltok 68 medlemmer. 

Medlemsbladet: 

Tjalvisten utkom med 6 nummer i 2010. Redaksjonen har vært le-

det av Bjørn Henriksen. 

Dommere: 

Pr. 31.12 2010 hadde IK Tjalve følgende autoriserte friidrettsdom-

mere: Forbundsdommere: Unni Agdestein, Reidar Falch, Arne 

Foss, Øyvind Hoen, Ole Petter Sandvig, Svein Søndenå, Omar 

Ragnvald Hansen. Kretsdommere: Erik Andersen, Bodil Wiig Ber-

ge, Nils Thomas Fearnley, Omar Ragnvald Hansen, Stein Hansen, 

Ragnhild Haugli, Ada Holmen, Ole Kr. Johnsen, Jan Jørgen Moe, 

Magnus Moltzau, Kjetil Myrtun, Ragnhild Holmen Waldahl, Bjørn 

Henriksen, Per Sletholt, Paul Solberg, Benny Hebo Larsen, Vesle-

møy Hausken, Stian Flo. Forbundsstarter: Ole Petter Sandvig,  

Kretsstartere: Ole Kr. Johnsen, Svein Søndenå.  

Arrangementer og stevner: 

I.K. Tjalve har i sesongen 2010 arrangert eller vært med-arrangør 

av følgende friidrettsstevner: 

1. Holmenkollstafetten 11 – 16 på Bislett lørdag 8. mai. 

2.  Holmenkollstafetten med start på Bislett/St. Hanshaugen og 

innkomst på Bislett lørdag 8. mai 2010. 

3. ‖Norsk Spydgalla‖ på Lillestrøm Stadion i juni 

4.  Norway Games, internasjonalt stevne på Bislett Stadion  torsdag 

12/8, fredag 13/8, lørdag 14/8 og søndag 15/8 2010 for jenter og 

gutter fra 10 år til og med senior.  
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5.  Exxon Mobil Bislett Games, internasjonalt stevne på Bislett 

Stadion fredag 4. juni sammen med BUL og Vidar 

(Bislettalliansen.)   

6.  Bydels-ungdomsleker for Ila og Marienlyst skoler 8., 9. og   

10. klasser samt 7. klasse    på Bolteløkka og Møllergata 

skole på Bislett stadion 22. september. 

7.  Friidrettens avslutningsuke på Bislett Stadion sammen med    

Koll, OSI, Geoform, Kamp / Vestheim, Njaal, Oslo Politis 

IL, Stovnerkameratene og Høybråten & Stovner IL. 

 

Holmenkollstafetten. 

Holmenkollstafetten ble i 2010 arrangert lørdag 8. mai.  

Holmenkollstafettens arrangementskomite har bestått av føl-

gende personer:  

Leder av hovedkomiteen: Per Sletholt.  

Stevneledere: Ole Petter Sandvig, Ole Kr. Johnsen, Svein Lille-

berg.  

Resultatservice/data: Ole Petter Sandvig, Per B. Jørgensen, 

Reidar Kr. Hansen.  

Løypesjefer: Ole Kr. Johnsen og Morten Mørck.  

Vekslingssjefer: Tor Johnson og Silje Johnson.  

Vaktsjef: Tore W. Teigen  

Transportsjef: Per Nicolaisen.   

Start St. Hanshaugen: Odd Wangen, Kjetil Myrtun.  

Utkjøring busser: Reidar Falch.   

Premieutdeling: Per Sletholt.  

Tidtaking: Benny Hebo Larsen, Svein Søndenå.  

Presseservice: Ada Holmen.  

Dommeransvarlig: Svein Lilleberg,  

Reportasjebiler: Jo Nesse, Jan Jørgen Moe.   

Speakertjeneste Bislett: Rune Stenersen, Haavard Nordlie.   

Meldingstjeneste: Odd Wangen. Sanitetstjeneste: Norsk Folke-

hjelp.  

Vakt-tjeneste i løypa: Politiet, MP. Egne mannskaper. 

Effektsalg: Per Sletholt.  Kiosksalg: Familien Bakke.  

Programredaksjon: Per Sletholt, Svein Lilleberg. 

Koordinator Bislett: Ole Kr. Johnsen. 

Bespisning dommere/funksjonærer: Gudbrand Bakke.  

 

Starten i 2010 ble som tidligere fordelt mellom Bislett og Knud 

Knudsens Plass på St. Hanshaugen. 

Deltakelse:      1998  1999  2000  2001  2002  2003 2004  2005           

2006   2007  2008 2009   2010 

Påmeldte lag:  1858  1756  1522  1318  1122   996   912     788     

     912   1064  1141 1488  1868 

Fullførte lag:   1628  1516  1285  1110    905   879   813     660   

     857     992   963   1375  1710 

 

Holmenkollstafetten 11 - 16 år: 

Ungdommens Holmenkollstafett ble arrangert igjen i 2010 – på 

formiddagen lørdag 8. mai. Dette arrangementet samlet 53 lag. 

Norway Games: 

I 2010 var det påmeldt i ca 1000 deltakere som totalt ca 2400 

starter. Også i år var det deltakere fra Sverige 

I lagkonkurransen vant IL i BUL foran IL Tyrving. 106 lag 

scoret poeng. 

Exxon Mobil Bislett Games: 

Årets BISLETT GAMES som var det 44. i rekken, ble arrang-

ert på nye Bislett Stadion fredag 4. juni. 

Det var mange gode resultater. IK Tjalve hadde en deltaker: 

Margrethe Renstrøm. 

Jentebølgen: 

Dette mosjonsløpet ble i 2010 arrangert for 18. gang på 21 ulike 

steder. 

Treningsoppfølgingen: 

Følgende trenere har fungert i Tjalve i sesongen 2010: 

Dan Simion: sprint og hopp, menn og kvinner 

Knut Kvalheim og Veslemøy Hausken: mellom- og langdistan-

se, menn og kvinner 

Leif Olav Alnes: hekk og sprint 

Einar Brynemo: kast 

Svein Lilleberg: hovedansvarlig, ungdom 

I tillegg til våre ungdomstrenere – se nedenfor! 

Samarbeidet mellom Tjalve og Koll ble prolongert for 2010 

med Eirik Førde, Tonje Helle og Ingrid Ness Rolland som tre-

nere. Høsten 2006 innledet vi også et samarbeid med Lamberts-

eter IF Friidrett – et samarbeid som til nå er svært vellykket. 

Våre aktive har hatt faste treningsdager på Norges Idrettshøg-

skole i samarbeid med Norges Friidrettsforbund og Oslo Friid-

rettskrets, både i sommer-og vinterhalvåret. Noen av våre aktive 

har også trent på Toppidrettssenteret og fra i høst på Bislett Sta-

dions inne anlegg. 

Noen av våre aktive har også hatt treningsopphold i Hellas, Ita-

lia, Portugal, Sør-Afrika, USA og Spania. Våre beste utøvere 

har hatt faste budsjetter til dekning av utgifter til trening og 

konkurranser. Aktive som ikke har hatt egne budsjetter, får støt-

te etter innsatsen fra gruppebudsjettene i løp, hopp og kast. 

Mizuno har i 2010 vært klubbens utstyrsleverandør. 

Idrettslig innsats: 

IK Tjalve har i 2010 pånytt hatt et meget godt idrettsår. I NFIF's 

seriekonkurranser for menn tok vi igjen førsteplassen. I kvinne-

serien lyktes det IK Tjalve å vinne for 12. gang. Tjalves kvinner 

var langt foran neste lag og sammenlagt er våre lag temmelig 

suverene. 

I årets Hovedmesterskap i Sandnes ble Tjalve beste klubb med 

155 poeng og tok 8 gull, 4 sølv og 5 bronse.  

I NM junior i Bergen ble det 4 gull, 9 sølv og 3 bronse til 

Tjalve. 

I Hallmesterskapet i Stangehallen ble det 3 gull, 4 sølv og 2 

bronse til Tjalve.  

I UM innendørs i Drammen fikk Tjalve 1gull, 1 sølv og 1 bron-

se.  

Ungdomsmesterskapene utendørs 2010 i Molde ga 1gull-, 2 

sølv og 1 bronsemedalje til Tjalves ungdommer.  

Gaute Myklebust (diskos), Grete Etholm (diskos), Mona Holm 

(slegge), Eivind Henriksen (slegge), Inger Anne Frøysedal 

(tresteg), Philip Bjørnå Berntsen (4x 100m) og Margrethe Ren-

strøm (lengde) deltok i EM i Barcelona. Margrethe Renstrøm 

satte norsk rekord med 6,68m i kvalifiseringen. 

Audun Nordtveit og Hans Kristian Fløystad løp på det norske 

laget i EM U23 i terrengløp i Portugal. 

Hans Kristian Fløystad og Asbjørn E Persen løp på det norske 

laget som tok gull i Nordisk Terrengmesterskap. 

Tjalves gullvinnere i NM var Grete Etholm i diskos, Philip 

Bjørnå Berntsen på 100m, Mona Holm i slegge, Inger Anne 

Frøysedal i tresteg, Gaute Myklebust i kule og diskos, Lars Jahr 

Røine på 400m og Eivind Henriksen i slegge. 

Tjalves lag tok 1 gull og 2 sølv i Stafett-NM i Steinkjer. I UM 

stafetter samme sted tok Tjalve 1 sølv. 

I Holmenkollstafetten 2010 vant IK Tjalves lag eliteklassen for 

menn og begge juniorklassene. Tjalves lag i eliteklassen for 

kvinner ble nummer tre. 
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John tar Tjalve til nye høyder 
 

Så nå har du blitt idrettslig leder i Tjalve, som du har 

uttalt at er din drømmejobb - hvorfor?  

Friidrett har vært en del av meg siden jeg var smågutt 

og har formet den personen jeg er i dag. Den har gitt 

meg mange muligheter og har vært en døråpner i flere 

sammenhenger, noe jeg er svært takknemlig for.  

Hvorfor jeg anser denne stillingen som drømmejobb er 

at jeg inderlig har hatt ønske å fortsette å jobbe med 

friidrett etter at jeg la opp og ble ferdig på BI. Jeg ville 

uansett ha jobbet med friidrett i en eller annen form – 

det være som trener noen kvelder i uken og kommen-

tere friidrett på Eurosport som jeg nå gjør, men å jobbe 

fulltid er fantastisk. Å få lov til å fortsatt være med i 

miljøet og tilbringe tid på friidrettsbanen og ikke minst 

forme utviklingen av norsk friidrett er noe jeg synes er 

spennende. Muligheten til å skape og utvikle er etter 

min mening sterkest på klubbnivå. Slike stillinger i 

friidretts-Norge finnes det ikke mange av heller, i Oslo 

er det vel bare meg og Jasper Buitink i SK Vidar som 

besetter slike. Min utdannelse innenfor PR og kommu-

nikasjonsledelse er dessuten svært relevant for jobben. 

Hva tenkte du da du så annonsen og så bestemte deg 

for å søke? 

Da jeg fortsatt hadde et år igjen av bacheloren min på 

BI anså jeg det som uaktuelt, men etter noen dager 

begynte jeg å vurdere å bryte opp studier for å få det 

til. Jeg hadde et møte med Svein Lilleberg der jeg ut-

trykte ønske om å søke jobben, men at jeg hadde noen 

utfordringer med skole. Lilleberg sa at hvis søkeren 

var interessant nok for Tjalve, ville en deltidsstilling 

kunne være en mulighet fram til utdannelsen var full-

ført. Da sendte jeg inn søknad.  

Hva drømmer du om å innføre og gjennomføre i 

Tjalve? 

Tjalve er Norges eldste friidrettsklubb og har lange 

tradisjoner. Jeg tror ikke jeg som nyutdannet kan kom-

me her og revolusjonere. Svein Lilleberg har mye erfa-

ring og kompetanse som jeg med tiden ønsker å tilegne 

meg. I tillegg har jeg flere visjoner jeg ønsker å jobbe 

videre med. 

Norsk friidrett har i dag mye ressurser, fasiliteter og 

kompetanse. Det vi ikke er så gode på er å gjøre oss 

attraktive for ungdommer og sikre oss talentene. Min 

visjon er å ha en stor og sterk ungdomsgruppe som er 

råvareleverandør til Tjalves elitetrenere. Et  ‖friidretts- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akademi‖. Jeg vil innføre systemer som fanger talenter og sør-

ger for at Tjalve blir det naturlige stedet å begynne med fri-

idrett i Oslo. 

Merkevaren Tjalve har mange styrker, men folk flest har 

ikke hørt om klubben selv om de fleste kjenner Holmenkoll-

stafetten. Jeg vil også fokusere på en synliggjøring av klub-

ben og hva vi driver med.  

John Ertzgaard er tilbake på friidrettsbanen få år etter at han avsluttet karrieren som toppløper. Han har lagt 

sine egne sprintsko på hylla, men skrur gjerne inn pigger for neste generasjon tartanelskere. Friidrettsgleden er 

uten tvil intakt og Johns engasjement er glødende . Primo januar tiltrådde han som idrettslig leder i IK Tjalve og 

han har ikke ligget på latsiden disse første månedene. I april stilte han opp på Modum for å bivåne sitt livs første 

NM i terrengløp. Gleden var stor da den stolte laglederen fikk sitt eget eksemplar av stafettløpernes sølv- og 

bronsemedaljer. Bartebyen er allerede blitt besøkt to ganger av den ivrige Ertzgaard, som ga utøverne tett opp-

følging både på innendørs NM og UM.  

 FAKTA 

Navn: John Ertzgaard 

Alder: 33 år 
Før: Født 18. juni 1977 i Nairobi, Kenya. Mor fra 

Uganda og far fra Verdalen, Norge. Bodde to år i 

Kenya, seks år i Zambia og flyttet åtte år gammel 

til Norge i 1985. 
Nå: Bor på Holmlia med samboer og to døtre, 

Kaitesi på 11 år og Lakeri på 9 år 

Utdanning og jobb: Nyansatt idrettslig leder og 

leder for idrettslig utvalg i Tjalve. Deltidsansatt på 

WANG Toppidrettsgymnas med ansvar for basis-

linjen. Friidrettskommentator sammen med 

Quincy Douglas på Eurosport. Fullfører bachelor i 

PR og kommunikasjonsledelse ved BI i juni. Ini-

tiativtager for Norway Cup Sprint. 

Klubber: Dverberg IL, Raufoss IL, IK Tjalve, 

tilbake til Raufoss og til slutt nå Tjalve. 

Mesterskapsdeltakelse 
OL – Sydney 2000 
VM – Sevilla 1999 og Edmonton 2001 
EM – Budapest 1998, München 2002, Göteborg 

2006 
EM U-23 – Göteborg 1999 
Jr. VM – Lisboa 1994 
Flere E-cuper og landskampen 

Titler 
Europamester U-23 200m, Göteborg 1999 
Finalist 60m i-EM, Wien 2002 
Flere medaljer fra hoved-NM og andre norske 

mesterskap. 
Vant kongepokal i 2000 (100m på 10.31). 
  
Personlige rekorder 
60m 6.70 
100m 10.25 (10.15w) 
150m 15.29 (Norsk bestenotering) 
200m 20.47 (20.42w) 
300m 33.29 
400m 46.80 
4*100m 38.96 NR 
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 Jeg ønsker også å være sterkt tilstede for våre eliteutøve-

re og -trenere.  

Hva tror du blir mest utfordrende? 

Da rekruttering og ungdomsarbeid vil ha mitt største fo-

kus vil nok det å ha god trenerdekning på juniornivå være 

en utfordring. Jeg tror ikke det er hensiktsmessig for ung-

domstrenere å skulle stille opp tre kvelder i uken og i 

tillegg være med på alle mesterskap. Mitt ønske er å ha 

en sterk og stor trenerstab som rullerer på når de skal 

være på trening. En slags turnusordning. Dette gir forut-

sigbarhet for treneren og blir ikke så tappende.  

Ungdomstrenere får heller ikke nok anerkjennelse. Unni 

Helland i BUL er sannsynligvis den personen i Norge 

som står bak flesteparten av de som har drevet og driver 

med sprint på internasjonalt nivå i dag. Likevel er det 

kun et fåtall som kjenner til det. Denne anerkjennelsen er 

viktig å få frem slik at ungdomstrenernes arbeid blir 

verdsatt. 

Litt dugnadsarbeid må du vel også ta ansvar for? 

Nå som jeg har ansvaret for Bislettvaktene våre har det 

vært veldig positive tilbakemeldinger på listen jeg har 

lagt ut på www.bislettvakter.tk Vaktlisten er nesten full 

frem til juli og jeg er svært glad for de som har meldt inn.  

Dugnad er viktig for å drive klubben. Jeg har derfor be-

gynt med å henge opp plakater der jeg oppfordrer lokal-

befolkningen på St. Hanshaugen å melde seg frivillig og 

bidra til den lokale friidrettsklubben Tjalve. Vi trenger 

dugnadsinnsats fra våre medlemmer og lokalbefolkning 

særskilt til arrangementene Norway Games, Norway 

Cross og Holmenkollstafetten.  

Hvordan hadde det seg at du begynte med friidrett?  

Dette var rene tilfeldigheter. Da vi flyttet til Norge i 1985 

flyttet vi til Dverberg på Andøya i Nord-Norge. Ni år 

gammel ble jeg med i friidretts-miljøet her. At jeg kunne 

løpe fort var noe som viste seg etter hvert, da jeg til min 

egen store overraskelse vant masse løp. I bunn og grunn 

var det bare gøy å trene, og jeg har faktisk aldri drevet 

med noen andre idretter enn friidrett.   

Etter noen år i Nord-Norge flyttet vi til Raufoss der vi 

hadde slektninger. På Raufoss var Ole Andreas Elton, en 

relativ kjent karakter i norsk friidrett, trener. Treningen 

med Elton ble mer  systematisk og etter kort tid kom det 

store resultater. Jeg klarte blant annet å kvalifisere meg 

til jr.VM i Lisboa og satte aldersrekorder som fortsatt står 

i dag. Da jeg skulle begynne på videregående begynte jeg 

på WANG friidrett i Oslo og meldte meg inn i Tjalve.   

Hva gjorde at du fortsatte å løpe?  

Det er flere faktorer som jeg tror har vært avgjørende. 

Den viktigste faktoren var nok først og fremst friidretts-

miljøet på Raufoss. Vi var en sterk ungdomsgruppe med  

opptil 40 utøver på trening. En gang i uken trente vi par-

allelt med eliteutøverne i klubben, og dette syntes jeg var 

utrolig spennende. En annen faktor var at jeg var god til å 

løpe – og ekstremt dårlig i ballidretter som var alternati-

vet. Når jeg begynte å kvalifisere meg til mesterskap samt 

at det strukturerte livet var det å slutte helt utenkelig.  

Det at jeg flyttet til Oslo og begynte på WANG friidrett 

forpliktet meg i større grad. Jeg kom dessuten inn under 

Leif Olav Alnes sitt trenerregime. Dette var og er ennå 

den sterkeste elitegruppen for sprint i Norge. Jeg hadde 

treningskollegaer som Geir Moen, Fernando Ramirez, 

Kennet Kjensli og Quincy Douglas for å nevne noen. 

Gruppen besto av 15 sprintere som satset relativt hardt. 

Det å være en del av en slik gruppe forplikter og gjorde at 

jeg fortsatte i seniorårene. Når dette er nevnt så hadde 

ikke denne gruppen eksistert uten Leif Olav Alnes. 

Hvilke tips vil du gi til ungdommer som har lyst til å bli 

gode?   

Friidrett handler i bunn og grunn om hardt arbeid, dette 

må en være innstilt på og vedkjenne som et faktum. Å 

bestemme seg tidlig om hva en ønsker å oppnå er også 

noe jeg vil sterkt tilråde. Det konkurreres for lite i Norge, 

så konkurrer masse! Friidrett er veldig individbasert, å 

løpe stafett er vår eneste mulighet på friidrettsbanen til å 

skape lagfølelse. Så løp stafetter! 

Hva er din karrieres høydepunkt og største skuffelse? 

I mesterskap er min store idrettslig opplevelse VM i Se-

villa 1999 der jeg kom til semifinalen på 200m. Det at jeg 

verdsetter den prestasjonen høyere enn gullet jeg fikk i 

EM U-23 er hva som skjedde i forkant. Tre uker forut for 

VM var det NM i Byrkjelo. Allerede i heatet på 100m 

fikk jeg en krampe i hamstringen – krise! Denne krampen 

ga seg ikke før en uke innen VM. Grunnet dette fikk jeg 

minimalt med trening. Det var en kamp mot klokken der 

vi hele tiden måtte balansere treningen for ikke få tilbake-

fall. Opplevelsen å komme inn blant de fire første som 

avanserte til semifinalen var ubeskrivelig.  

Min største skuffelse var derimot OL i Sydney. En betent 

akillessene hadde vært en stor  plage i flere måneder og 

reduserte meg kraftig. Jeg ble slått ut i heatet og en god 

venn av meg, Christian Malcolm som jeg slo året før i U-

23 EM ble nr. 6 i finalen. Det var bittert… 

Når man har drevet med friidrett så lenge som det jeg har 

gjort er det ikke disse små sekundene i mesterskapene 

som er det man husker best. Det som har vært helt fantas-

tisk er alle turene som jeg har vært på og ikke minst de 

menneskene jeg har møtt. 

 

Tonje Helle Flo 



Fra Tjalves historie: Fra 10 lag til vårens vakreste eventyr 

Tjalvisten nr. 2, mai 1950 

Hvordan ble Holmenkollstafetten til og 

hvem er ideens far? Hvor mange ganger 

bar ikke de yngste og yngre i klubben 

stilt dette spørsmål uten a ha fått noe til-

fredsstillende svar. De fleste vet nok at 

den første Holmenkollstafett gikk av 

stablen i 1923, og at Tjalve vant den. 

Slikt kan man lese seg til i programmet, 

hvis man vil. I programmet star det også 

at Tjalve vant den første vandrepokal til 

odel og eie, etter harde nappetak med 

BUL. Den vandret i 5 år, den første 

pokalen. Tjalve vant de 2 første aksjene 

- det var i 1923 og 1924. BUL de 2 neste 

og Tjalve den 3. og siste, i 1927. Den 

gang var det bare 10 etapper og antall 

lag vokste i løpet av disse 5 år fra 10 til 

41. Året etter ble stafetten utvidet til 15 

etapper. Samtidig gikk Aftenposten inn 

som Tjalves partner. 

Vi gir ordet til stafettens grand old man, 

Sverre Gundersen — mannen som hadde 

ideen og som fikk det hele i gang: 

- Stafettløp var ingen populær øvelse i 

fri-idrettens barndom, begynner han. Fra 

1910 til 1918 hadde vi i Kristiania noe 

som het Thors 8000 meter stafett løp på 

bane. Etappefordelingen var noe dum 

kanskje. Løpet begynte med 100m og 

sluttet med 5000 m. Alle distanser fra og 

med 100 til og med 5000 m var med: 

100m, 200, 400 osv. Det sier seg selv at 

det var siste etappe — 5000 meteren — 

som avgjorde løpet. Det laget som hadde 

den skarpeste langdistanseløperen, vant 

som oftest stafetten. 

I 1915 fant Kristiania Friidrettskrets 

på noe nytt — 25 ganger 400 m på ba-

ne. En ensidig stafett og Thor-stafettens 

motsetning. Da det ikke var mange lag 

som disponerte 25 brukbare løpere, fikk 

man lov til a bruke samme mann på mer 

enn en etappe. Om noen lep 3 eller 4 

400 m vet jeg ikke, men at det var vanlig 

å løpe 2, er sikkert nok. For de fleste lag 

var dette en for vanskelig oppgave. Der-

for ble stafetten heller ikke populær. 

- Når begynte de svenske gatestafettene? 

- Svenska Dagblad-stafetten ble så vidt 

jeg husker satt i gang i 1913. Den hadde 

30 etapper. Løypa gikk i gater og på 

veier.  Start og innkomst var lagt til 

Stockholm stadion. Interessen for denne 

stafett, var usedvanlig stor, og den 

svenske suksessen ga mersmak også her 

hjemme. Det var mange som hadde lyst 

til å klemme i vei, men foreløpig ble det 

med lysten og interessen. Vi hadde var 

25 x 400 m på bane, og langdistanselø-

pet Kristiania rundt som begynte på 

Frogner og gikk om Vålerenga, Kam-

pen, Sagene, ned Kirkeveien og tilbake 

til Frogner. 

 

I 1921 startet Dagens Nyheter Stadslop-

pet. Og dermed ble det mer fart i sakene 

her hjemme. Styret i Kristiania Fri-

idrettskrets satte ned en 2-manns komite. 

Det var Tjalvisten Rolf Strom, kretssty-

rets viseformann og jeg som fikk den 

jobben og vi utarbeidet et forslag etter 

forbilde av de store svenske løp. Ifølge 

forslaget, som ble vedtatt av kretsen, 

skulle løypa gå fra Frogner, om Vinde-

ren, Smestad, Skøyen, Bygdø, Bygdø 

 

Alle tilbake til Frogner. Det var 20 etap-

per. Av en eller annen grunn strandet det 

hele. Planen ble skrinlagt. 

- To år senere, i 1923, foreslo jeg for 

Tjalves styre at klubben skulle lage en 

stafett, uavhengig av friidrettskretsen. 

Av praktiske grunner, mente jeg at 10 

etapper fikk være nok. Jeg tvilte på at en 

enkelt klubb kunne overkomme noe mer. 

Foruten funksjonærer ved vekslingsste-

dene, var det også behov for mange pos-

ter. Og vi måtte gjøre regning  med å 

gjøre alt alene. I dag er løypa kranset av 

tilskuere og dermed har løperne veivise-

re gode nok. Slikt kunne vi ikke regne 

med den gang. Løypa skulle gå fra Bis-

let, nøyaktig samme vei som i dag opp til 

Besserud og videre ned til Gressbanen. 

Derfra skulle løperne ta den gamle Sta-

sjonsveien tilbake til Slemdal, hvor de 

krysset utgående løype, og så bar det 

videre langs trikkelinjen til Vinderen og 

Blindernveien og tilbake til Bislet. Hol-

menkoll-stafetten skulle løpet hete, og at 

det  var et fornuftig navn valg, har jo 

tiden vist. 

Sverre Gundersen forteller videre at den 

første stafett ble arrangert i forbindelse 

med et kveldsstevne på Bislet. Det er 

ikke det minste rart at arrangørene var 

spente på hvordan det hele ville gå. Ing-

en her hjemme hadde noe kjennskap til 

slike langdistansestafetter. Man ventet at 

en del av byens klubber ville være  med. 

At noen lag langt utenbys fra ville kom-

me, trodde man ikke. Og slik ble det da 

også. Lag fra Oslo og byens nærmeste 
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omegn stilte til start, og antallet var overraskende stort — hele 

10.  Nå gikk tjalvistene likevel tillitsfullt til verket. De kjente 

til utviklingen i Sverige og visste at både  Svenska Dagbladsta-

fetten og Dagens Nyheters Stadslopp hadde slått an, at de var 

populære blant de svenske klubbene. 

 

- Etter min mening slo løpet godt an alt fra første dag, sier 

Gundersen. Når vi tar det med i betraktningen at vi ikke turde 

lage noe blest om arrangementet, var 10 anmeldte lag et yp-

perlig resultat. Noe slikt hadde man i hvert fall ikke opplevd 

her i Norge for. Det var kanskje greit at den lengste etappen — 

Besserud — Slemdal, var noe for lang i forhold til løypa. Lag 

med en fremragende langdistanseløper, hadde alle sjanser til 

en god plassering, f.eks. Torshaug med Borchgrevink og BUL 

med Hagbart Haakonsen. I Tjalve var vi klar over at laget vårt 

var jevnt, men vi engstet oss ikke sa lite for hvordan den for-

holdsvis ukjente junioren Håkon Jansen ville klare seg på den 

lengste etappe. Merkelig nok holdt han følge med både Haa-

konsen og Borchgrevink, dermed var den første aksje i Tidens 

Tegns store vandrepokal vår. 

- Og så har arrangementet vokst og vokst, for etter krigen nes-

ten å vokse oss over hodet. Til å begynne med var det styret 

som stelte med stafetten, men etter hvert som årene gikk og 

flere og flere lag stilte til start, ble arrangementet overlatt en 

sekretær med assistenter. 

- Det er rart å tenke på at vi i de første 5 årene slapp lagene av 

sted i bare 1 pulje. Til å begynne med var det Andreas Faafeng 

og Henning Norgren som tok den største støyten, etterpå var 

det Trygve Høgberg og Arne Skonhoft. 

- Hva var det som gjorde stafetten så populær? Ja det var først 

og fremst, tror jeg, den store tilslutning vi fikk utenbys fra. Det 

var den som bragte det hele framover med raske steg. Tenk på 

Reidar Jørgensens stormaktstid, da Lillehammer herjet som 

verst. Senere var det Viking, Bergen som var best av utenbys-

klubbene. Og så kom svenskene. I 1932 fikk vi for første gang 

Ørgryte på besøk. Etter krigen ble det jo rene valfarten over 

grensen. Rekorden ble satt i 1947 — da var det 220 anmeldte 

lag, det blir 3300 idrettsmenn. Det skal både arbeid og omtanke 

til for å få et slikt apparat til å gli knirkefritt. 

 

- Hvem av tjalvistene har lagt ned mest arbeide i stafetten? Det 

må vel være Faafeng og Høgberg det. De har holdt på lenge. 

Fra og med 1928 har også Aftenposten med redaktør P. Chr. 

Andersen støttet oss på en måte som vanskelig kan overvurde-

res. Det samarbeid som ble etablert den gang, har vi hatt både 

nytte og glede av, slutter Sverre Gundersen som selv senest i 

1949 var forman i arrangementskomiteen og som er opphavs-

mannen til det hele, ideens far som det heter. 
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Holmenkollstafetten 2011 
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Holmenkollstafetten 2011 går over i historien som en av 

de aller beste. Strålende vær og 2257 påmeldte lag, det 

meste på mange år. I tillegg 55 utøvere som løp hele løy-

pa alene. Frafallet var heller ikke så verst. 2081 lag og 55 

enkeltutøvere fullførte. 

Et arrangement av en slik størrelse trenger mye hjelp fra 

klubbens medlemmer. Svein Lilleberg påpeker at innsat-

sen fra våre samarbeidspartnere og en del Tjalvister er 

veldig bra, men at en del utøvere ikke stiller eller vegrer 

seg for å jobbe etter stafetten. Stafetten er klubbens vik-

tigste inntektskilde, derfor er det også viktig at utøverne 

stiller opp og gjør en innsats. 

Idrettslig ble også stafetten 2011 en stor suksess, på sam-

me måte som i fjor. Igjen ble det sier til herrelaget, som 

grunnet skader først hadde laget klart en time før start. 

Juniorene på herresiden gjentok også bedriften fra i fjor 

med å vinne en klar seier. Når vi tar med av kvinnelaget 

ble nr. 2 i eliteklassen og kvinner junior ble nr. 2 må vi si 

oss meget godt fornøyd med innsatsen. 

 

 

 

Magnus Bordal løper herrelaget inn til seier. 

En meget fornøyd Frode Urdal konstaterer at Tjalve vinner junior-

klassen 

Over: Deler av laget som vant juniorklassen. Under: Simon Sandbak-

ken (Lambertseter) løp 1.etappe for juniorlaget 

Quincy Douglas på 11. etappe i sin debut for Tjalve 

Thekla Brun-Lie løp 1. etappe både for kvinnelaget og juniorlaget. 
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Her følger lagoppstillingene: 

 

Menn elite 

  1.etappe: Andres Høiby 

  2.etappe: Halfdan Emil Færø 

  3.etappe: Torjus Halden 

  4.etappe: Hans Kristian Fløystad 

  5.etappe: Magnus Skaar 

  6.etappe: Jan Chr. Kaltenborn 

  7.etappe: Alem Abdhanon 

  8.etappe: Anders Knutsen 

  9.etappe: Magnus Huseby Rostad 

10.etappe: Håkon Brox 

11.etappe: Mikkel Lund 

12.etappe: Quincy Douglas 

13.etappe: Jens Olav Breivik Lingaas 

14.etappe: Stian Flo 

15.etappe: Magnus Bordal 

 

Kvinner elite 

  1.etappe: Thekla Brun-Lie 

  2.etappe: Kristine Helle 

  3.etappe: Linn Eriksen 

  4.etappe: Siri Grude 

  5.etappe: Julie Haabeth 

  6.etappe: Ella Gjømle 

  7.etappe: Astrid Uhrenholdt Jacobsen 

  8.etappe: Veslemøy Hausken 

  9.etappe: Rikke Bergsvand 

10.etappe: Lisbeth Pedersen 

11.etappe: Gunhild Halle Haugen 

12.etappe: Ina Caroline Petterson 

13.etappe: Cecilie Benedicte Isern 

14.etappe: Tonje Helle Flo 

15.etappe: Pia Blomdal 

 

Menn junior 

 

  1.etappe: Simon Sandbakken 

  2.etappe: Anders Sørensen 

  3.etappe: Jon Ryssdal 

  4.etappe: Martin Smedbye 

  5.etappe: Torjus Halden 

  6.etappe: Magnus Skaar 

  7.etappe: Sondre Grønvold 

  8.etappe: Dag Frode Trollbø 

  9.etappe: Martin Nicolai Kanestrøm 

10.etappe: Halfdan Emil Færø 

11.etappe: Hans Kristian Fløystad 

12.etappe: Petter Jørgensen Narvhus 

13.etappe: Magnus Bakke 

14.etappe: Jens Olav Breivik Lingaas 

15.etappe: Frode Urdal 

 

 

 

Kvinner junior 

  1.etappe: Thekla Brun-Lie 

  2.etappe: Enya Aspen 

  3.etappe: Anne Garnes Nilsen 

  4.etappe: Linn Eriksen 

  5.etappe: Pernille Skarpenes 

  6.etappe: Karianne Jevne 

  7.etappe: Kristine Helle 

  8.etappe: Linn Christin Wendel 

  9.etappe: Eia Hammeren 

10.etappe: Kaja Norheim Morken 

11.etappe: Rikke Bergsvand 

12.etappe: Madeleine Heiberg 

13.etappe: Ina Caroline Heiberg 

14.etappe: Pia Blomdal 

15.etappe: Marte Helle Schia 

Andreas Høiby hang godt med teten på 1. etappe 

Halfdan Emil Færø på vei mot Norabakken på 2. etappe. 

Veslemøy Hausken og Gunhild Halle Haugen som løp 8. og 11. etappe 

for Tjalves kvinnelag. 
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Hvordan bli mislikt i Bergen: Slå Gular i Holmenkollstafetten!  
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Det er ikke enkelt å både arrangere og vinne Holmenkoll-

stafetten. Problemene er mange, og på diverse nettbaserte 

kondisjonsforum hagler det med kritikk og konspira-

sjonsteoriene florerer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grunn av en skade i akillesen ble undertegnede ikke en 

del av stafettlaget i år og jeg syklet derfor hele stafetten, 

heiet og prøvde å bidra så mye som mulig til Tjalves sei-

er over rivalen Gular. Jeg har utvilsomt lykkes, Gular 

mener nemlig at min og andres heiing kostet dem seieren, 

det vil si forspranget på 16 sekunder. Til sammenligning 

tok Håkon Brox, Tjalvisten som økte mest til Gular kun 

12 sekunder på 10. etappe. Jeg føler meg beæret over 

Gulars tiltro til heiing, og stiller meg undrende over at de 

selv ikke prioriterer å sette sentrale løpere på sykkelen 

istedenfor å la de løpe. All sunn fornuft tilsier jo at det er 

den beste løsningen. Argumentasjonen, dog tatt noe, men 

ytterst lite ut av sammenheng, stammer fra en del rasende 

bergensere som fikk utbrudd for sitt raseri på gjesteboken 

på hjemmesiden til løperen Morten Velde den 17. mai. I 

utbryterrepublikken Bergen feirer man nemlig ikke Nor-

ges nasjonaldag. Der benyttes denne dagen til å feire ok-

kupasjonsmakten, med timeslange hetsekampanjer mot 

juksemakerne i IK Tjalve. Ikke mindre enn syv sider med 

ulike begrunnelser for at Tjalve jukset seg til seier ble 

produsert i løpet av få timer. Mye kritikk og mange kon-

spirasjonsteorier ble luftet, og for å bidra til en mer rett- 

ferdig stafett neste år føler jeg derfor kallet om å formidle 

problemene og løsningene til alle Tjalvister. Dette gjelder 

arrangører, løpere, men også Tjalvister som måtte finne 

på å heie på lagene våre.  

Det største forbedringspotensialet ligger i å forby all form 

for heiing. Heiing fører til en urettferdig fordel for hjem-

melaget og kostet uten tvil Gular seieren i årets stafett. 

Dette bekrefter minst 20 innlegg på mortenvelde.com, og 

alle som ikke forstår at heiing hele løypen betyr minst 16 

sekunder er stokk dum. Det gjelder spesielt Stian Flo, 

som våget å svare de anonyme innleggene med eget navn, 

og medisinstudenten hevdes å ha en mental alder på om-

kring 10 år. Men alle problemer har en løsning. Heiepro-

blemet er intet unntak. Ettersom Holmenkollstafetten blir 

arrangert i Oslo slik Oslolaget Tjalve blir heiet mer på en 

Gular bør derfor Tjalve busse inn tallrike bergensere som 

kan heie, gjerne med sykkel. Dette er kanskje den største 

forbedringen Tjalve kan gjennomføre forut for neste års 

stafett.  

Det er likevel ikke bare Tjalves bruk av følgesyklister 

som driver med umoralsk heiing, samt andre tilskuere 

som oppmuntret Tjalvistene som falt i usmak denne da-

gen. På 4. etappe ble nemlig løpeutstyret til Gulars løper 

stjålet få minutter før start. Gularløperen måtte derfor låne 

en saks og klippe sin ultralette bukse til en shorts, samt 

løpe i andre sko, en lettvektsmodell fra Adidas. I følge de 

anonyme kritikerne på Mortenvelde.com kostet denne 

episoden Gular ti sekunder og kanskje seieren - Hans 

Kristian Fløystad hadde tilfeldigvis ni sekunder bedre 

etappetid. (Spørsmålet andre stiller seg er hvorfor gular-

løperen vandrer rundt i hverdagsklær frem til minutter før 

start...)  Etter mye granskning kom det frem at Tjalve ikke 

var direkte innblandet i tyveriet. Tyven viste seg i etter-

kant å være NRK som ved en feiltagelse hadde tatt med 

seg sekken. Til neste år bør Tjalve ikke opplyse pressen 

om Holmenkoll-stafetten, ettersom dette kan medføre 

problemer for løperne. 

Åpningsetappen i kvinnestafetten skulle vise seg å være 

vanskelig for Gular. I etappen som består av 3 runder på 

Bislett og veksling i spydtilløpet, forsvant Gulars løper 

forbi vakten som viste vei inn til veksling og valgte derfor 

ikke å følge de to lagene som løp noen meter foran. På 

dette punktet er det uklart hvilke forbedringer arrangøren 

kan gjennomføre, men arrangørtabben må helt klart rettes 

opp i slik at tilsvarende ikke kan skje neste år. Det verste 

var likevel at Tjalve var foran Gular i mål, det er ikke sik-

kert det hadde vært tilfelle om Gulars veivalg på første 

etappe hadde vært annerledes. Skandale! 

Andre innlegg med opprinnelse Bergen tilsier at sykliste-

ne til Tjalve hadde onde hensikter. Syklistene prøvde hen-

synsløst å kjøre ned Gular-løpere i vekslingsfeltene. Dette 

var selvsagt avtalt på forhånd, og Tjalvistene som sto vakt 

trakk derfor bevisst ut av vekslingsfeltet rett før veksling 

slik av de ikke ble rammet av følgebilen kamikaze- 

Håkon Brox (101) gjennomfører en sterk etappe og skaffer Tjalve en 

luke konkurrentene aldri klarer å tette. Til venstre følger Audun 

Nordtveit spent med, mens trener Knut Kvalheim (til høyre) roper at 

her skal det løpes.                                                  Foto: Mats Møller  
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syklistene fulgte etter. Syklistene skal angivelig ha hatt 

en sekunderingsrolle ved siden av heiingen. Tjalve skal 

nemlig ha implementert GPS-tidtakersystem i pinnene til 

Gular og Tjalve slik at Tjalvesyklistene til enhver tid 

kunne informere løperne om hvordan Gular lå an i for-

hold til dem. 

Kortfattet er det altså mye Tjalve kan forbedre som ar-

rangør. Misfornøyde bergensere hevder at ‖Tjalve graver 

sin egen grav‖ som arrangør og det er på tide ‖den offisi-

elle ledelsen i Tjalve kommer på banen, og ordner opp i 

fadesene som utspiller seg‖. Løsningen er å diske herre-

laget, kanskje kvinnelaget også i samme slengen, eventu-

elt gi en passelig tidsstraff. Om vi skulle velge å diske 

oss selv  på bakgrunn av heiing fra sykkel, kan vi i alle 

fall glede oss over seieren i kvinneklassen i fjor. Der ble 

både Vidar og Gular som var foran oss i mål fulgt på syk-

kel, og slik sett vant vi egentlig stafetten. Bare se på bil-

dene fra i fjor... 

 

Tjalve har med andre ord mye å lære av kritiske bergense-

re, og mulighetene for å skaffe seg moralsk riktige plasse-

ringer er store. Etter å ha hørt vestlendingenes argumente-

ring føler jeg meg nemlig snytt for en NM-bronse. Under 

NM i Sandnes i 2010 vant Henrik Ingebrigtsen 1500m 

foran flere tusen fremmøtte entusiaster. I tillegg til at 

hjemmepublikumet heiet mer på Ingebrigtsen enn de 

andre, fikk han bestemme musikken arrangøren spilte rett 

før start. Ingebrigtsens musikksmak er av den aggressive 

sorten og satte nok en støkk i konkurrentene. Musikkspil-

lere er ulovlige på indre bane og en kan på denne måten 

argumentere for at det var juks inne i bildet. Her føler jeg 

at Tjalve burde steppet inn og levert en formell klage og 

samtidig skaffet seg noen beleilige gull -og bronsemedal-

jer. Personlig ville jeg også følt meg mye bedre om jeg 

hadde blitt flyttet oppover på resultatlisten, jeg var jo 

egentlig bedre enn personen som løp fra meg. Den som 

ikke forstår det må jo være totalt blottet for fornuft. 

 

Audun Nordtveit 

Om forfatteren 

 

Audun Nordtveit, født 1988, er langdistanseløper og trenes av 

Knut Kvalheim. Han var en av løperne som tok en impone-

rende 5. plass i E-cup terrengløp for lag tidligere i år. Han er 

oppvokst i Skien og har tidligere representert Urædd. For 

tiden bor han i Trondheim der han studerer industriell økono-

mi ved NTNU. 
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Åpenhjertige lengdehoppere – „Lars Ytterhaug er vårt idol!“ 
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1. Hvordan ligger du an til sesongen? 

2. Når og hvor er sesongdebut? 

3. Hva er ditt beste idrettsminne og hvorfor? 

4. Hvem er ditt største forbilde på idrettsfronten? 

5. Hvilken sang psyker du deg best opp på? 

6.  Hva driver du med utenom å hoppe? 

 

 

 

 

7.  Hva er ditt beste sjekketriks? 

8.  Jeg har skjønt at dere begge er ”in a relationship” –   

hvordan kapret du dama?  

9.  Hvor mye tid bruker du på å bestemme hvilken stil du  

skal ha på treningsøkta? 

10.Hva er det beste med Tjalve?  

Ingen kan beskylde IK Tjalve for å drive dårlig egenreklame. På NIH-banen nyter våre egne The Blues Brothers 

både varmen fra mai-sola og spenstige lengdehopp på en gang. Tjalvistens utsendte benyttet anledningen til å 

fritte unggutta litt ut om livet og kjærligheten.  

Lars T. Frantzen og Vetle Utsi Onstad          Alle foto: Inger Anne Frøysedal 
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Lars T Frantzen 

 

1.  Er fortsatt i hard trening grunnet en skade tidligere på   

våren, men ser fram imot en god sesong!  

2.  Åpningsstevnet på Bislett, 19. mai 

3.  Når jeg løftet 130kg i frivending 11. mai, siden Vetle 

ikke hadde sjans til å gjenta det etter meg(smågutt)  

4.  Lars Ytterhaug  

5.  Guns n' Roses - Welcome to the jungle 

6.  Bachelor i Finans, Handelshøyskolen BI 

7.  Jeg utgir meg selv for å være Lars Ytterhaug 

8.  Nei, jeg viste ikke bicepsen denne gangen. Var for det  

meste meg selv.  

9.  Jeg kjører samme stil(bilde) uansett vær, det gjør val-

get ukomplisert.  

10.Lars Ytterhaug og Tjalvisten 

Vetle Utsi Onstad 

 

1.  Jeg har trent bedre enn før og ikke vært skadet på ca. 3 

måneder - lenge til meg å være -  så jeg har en god 

følelse! 

2.  Åpningsstevnet på Bislett 19. mai 

3.  Det må nesten bli Andreas Thorkildsens OL-gull i 

Athen. 

4.  Jeg er stor fan av Petter Northug og Lars Ytterhaug!  

5.  For øyeblikket Guns N' Roses med One in a million. 

6.  Matematikk og økonomi på Universitetet i Oslo. 

7.  Jeg sliter litt med å velge ett som skal være bedre enn 

andre da jeg stort sett scorer på alle ;)  En gang åpnet 

jeg samtalen med: "Vil du ha autografen min?"  

8.  Viste henne bicepsen!  

9.  Ringer stylisten vår, Lars Ytterhaug, og ber om tips så 

det er ganske fort gjort. Baris [bar overkropp, 

red.anm.] er et must hvis det er sol! 

10.Selvfølgelig Dan Simion og hoppgruppa  

       Tonje Helle Flo 



Hvordan ligger våre løpere an foran sesongen? 

samme skjedde  i fjor og da startet 

han med konkurranser for tidlig og 

fikk aldri den flyten i sesongen han 

trenger for å få ut potensialet lagt i 

vintertreninga. Erfaringen fra dette 

vil være til hjelp nå og bidra til en 

sesong med framgang på alle distan-

ser. 

Audun har en bra 

vinter bak seg, 

men har gått ska-

det etter NM i  

terreng i starten av 

april. I det mester-

skapet var han vår 

beste. Han er i 

trening igjen og 

holder han seg 

skadefri utover vil han få solid fram-

gang på alle distanser. 

Hans Kristian 

hadde en rekke bra 

måneder bak seg 

da han løp et 

kjempeløp på 10 

km under EM ter-

reng. Siden har det 

vært litt småpro-

blemer med syk-

dom og småskader 

som har ført til litt ujevn trening. 

Han er imidlertid klart foran fjoråret 

og vil få solid framgang hvis ting går 

uten spesielle problemer framover. 

Håkon sjokkerte 

de fleste iberegnet 

seg selv med et 

fantomløp i 

Sentrumsløpet. 

Han fulgte opp 

med en avgjøren-

de etappe i Hol-

menkollstafetten 

og framstår med 

langt bedre grunnlag enn noen gang. 

Utfordringen blir gressallergien som 

pleier å slå til i juli. 

Petter har trent 

bra og fått et klart 

løft fra i fjor. Uten 

større problemer 

får han solid fram-

gang. 

 

For Stian har 

hovedmålet 

vært å holde 

seg skadefri 

og samtidig 

få trent. Dette 

betyr liten 

mengde og at 

vi har kuttet 

ned innsats 

og mengde 

ved den 

minste antyd-

ning til pro-

blem. Siste 

del av vinteren og våren har gått 

greit. På tross av den lille mengden 

ligger han bedre an enn noe år så 

langt. 

Blant jentene 

i gruppa ble 

Siri norsk 

mester på 

1500 innen-

dørs i vinter.  

Hun løp et 

velberegnet 

løp og domi-

nerte feltet. 

Dette var et 

resultater av 

en rekke uker med solid trening uten 

særlig problemer. Siden den gang 

har et kne gitt litt småproblemer, 

men hun står i dag bedre rustet enn 

noen gang tidligere og vil sette soli-

de perser unngår hun problemer. 

De øvrige i gruppa er mye av det 

samme tilfelle som for de som er 

nevnt. Alt i alt har det vært gjort mye 

bra arbeid i vinter. 

For gruppa som helhet må vi få opp 

flere jenter slik at bredden på jentesi-

da blir bedre. De som er i gruppa nå 

er i framgang, men vi mangler noen 

blant de aller beste og bredden er for 

tynn. 

For gutter har vi nå en stamme med 

gode løpere som jeg er ganske sikker 

på at sommeren også vil vise er i 

framgang. 

 

Knut Kvalheim 
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Det som er 

løpt så langt 

av konkur-

ranser har 

vist at det er 

trent bra i 

vinter og at gruppa som helhet er i 

fremgang, men små og store skader 

er en utfordring hele veien. De solide 

løpene i NM-terreng, Sentrumsløpet 

og seieren i Holmenkollstafetten for 

menn er resultat av både bredde i 

gruppa og at enkelte av våre topper 

har blitt betydelig bedre i løpet av 

vinteren. 

Jeg skal si noe om noen av de beste, 

men for å vise hva bredden i gruppa 

betød for seieren i Holmenkollstafet-

ten er det grunn til å nevne at Audun, 

beste Tjalveløper i NM terreng,  og 

Petter, viste god form i NM terreng 

og har dokumentert et nytt løft i 

form etter det på trening, ikke løp 

stafetten grunnet skader. Begge disse 

hadde beste etappetid med klar mar-

gin på sine etapper i fjor. Asbjørn 

som løp 10 km i Sentrumsløpet un-

der 30 og normalt ville vært et sterkt 

kort i stafetten løp heller ikke grun-

net sykdom.  

Så til enkeltløpere: 

Alem var godt i 

gang med trening 

og rakk og vise 

hvilket potensial 

han har under EM 

i terreng i februar 

hvor han var beste 

Tjalveløper. Siden 

har det vært mye 

skader før han 

endelig var i tre-

ning igjen før stafetten. Han var en 

viktig brikke i stafetten , men vi som 

så han i EM i februar vet at nivået 

ville vært et ganske annet uten av-

brekket. 

Asbjørn rakk å 

løpe sin raskeste 

10 km noen gang i 

Sentrumsløpet før 

han fikk en kraftig 

dose forkjølelse 

som satte han uten-

for laget i Holmen-

kollstafetten. Det  

Knut Kvalheim 



Lovende sesongåpning for Eivind, Mona, Grete og Mari.  

Alt gikk lett, helt til Winter Thro-

wing i Sofia, hvor ryggen slo seg 

vrang igjen. Heldigvis viste det seg i 

ettertid at det ikke var prolaps, som 

vi første fryktet. Nå går det bedre 

igjen og ‖godfølelsen‖, (god kontakt 

med slegga) er i ferd med å komme 

tilbake. Treningslengdene nærmer 

seg 68 m. Styrketreningen har gått 

bra, så det er teknikken som er den 

store utfordringen. Vi er realistiske 

optimister og har god tro på ny norsk 

rekord igjen og at VM kravet passe-

res. 

Grete forandret 

teknikken ganske 

radikalt i fjor, og 

endringene ser ut 

til å påvirke kast-

lengdene nå. Tre-

ningslengdene 

har vært helt opp mot 57 m, og i Gø-

teborg nylig kastet hun 54,18. Det er 

lovende på denne tiden av året. Også 

Grete har hatt noen skadeproblemer, 

men det ser bedre ut nå. Hun har 

kastet i mange år, noe som gjør at 

hun må legge ekstra vekt på skadefo-

rebyggende trening. 

Det er foreløpig et stykke til VM 

kravet, men vi er forsiktige optimis-

ter. EM deltakelsen i fjor motiverte 

til videre satsing, og Grete er en ut-

øver vi virkelig trenger i en øvelse 

hvor rekrutteringen ikke har vært all 

verden de siste årene. 

Mari er ny i 

Tjalve og kan 

forhåpentligvis 

nærme seg 60 

meteren i løpet 

av sesongen. 

Hun har priori-

tert styrketrening 

i vinter, og det 

fine kastmiljøet i Oslo og Tjalve har 

inspirert. Hun trenger nok noen år på 

å bygge opp styrken, men den kom-

mer. Teknikken er bra når hun får til 

inngangen til første rotasjon, og be-

holder god balanse gjennom kastet. 

Hun har slitt med balansen i vinter, 

men det har vært bedre de siste tre-

ningene. 

Einar Brynemo, trener kast 

Kvalifiseringskravene til VM i Ko-

rea er som følger: 

Diskos kvinner 

A-krav 62,00m 

B-krav 59,50m 

Slegge kvinner 

A-krav 71,50m 

B-krav 69,00m 

Slegge menn 

A-krav 78,00m 

B-krav 74,00m 

Kvalifiseringskravet til U23 EM i 

Ostrava er som følger: 

Slegge kvinner 

A-krav: 59,00m 

 

Grete må sette ny pers for å klare B-

kravet (pers 59,48m) 

Mona må sette ny norsk rekord for å 

klare B-kravet (pers 67,96m) 

Mari må pynte på persen med adskil-

lige meter ( pers 55,08m) for å klare 

kravet til U23 EM. 

Da Eivind nå har satt norsk rekord 

(etter at Einar Brynemo skrev denne 

artikkelen) er han over B-kravet. Det 

gjenstår nå bare å se om Steffen Ner-

dal kaster lenger. Det er kanskje for 

mye forlangt at Eivind skal kaste 

over 78m allerede nå. 

Eivind er definitivt klar for U23 EM 

hvor han er en av favorittene. 

Red. 
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De første 

konkurranse-

ne er gjen-

nomført for 

våre kastere. 

VM i Sør Ko-

rea er sesong-

ens store mål, og sesongstarten viser 

at både Eivind (Henriksen), Mona 

(Holm) og Grete (Etholm) har mu-

ligheten for å kvalifisere seg. Mari 

(S Øia) kan, om alt klaffer, klare kra-

vet til EM U23 

Eivind ligger best an foreløpig, Han 

har hatt en 

meget god 

start på se-

songen med 

mange kon-

kurranser 

over 72 m og på stevne i Gøteborg 

nylig kastet han hele 73,31 m uten å 

treffe helt. Eivinds store styrke er 

jevnheten. I et mesterskap med 

uvante forhold, mye venting, kvalifi-

sering ofte tidlig på dagen og spente 

nerver kan mye skje. Ofte går mange 

av de beste ut allerede i kvalifise-

ringen. 

Eivind har som vanlig trent svært bra 

og sluppet unna alvorlige skader. 

Teknikken har alltid vært hans store 

styrke, og i år har vi bare justert den 

litt for å skape en jevnere fartsøk-

ning gjennom alle rotasjonene. Sam-

men med styrkeansvarlig, Pølle 

(Paul Solberg), har han gjennomført 

et godt tilpasset program uten å falle 

for fristelsen for å øke styrken for 

raskt. For rask økning kan gi  teknis-

ke utfordringer og ikke minst øke 

sjansen for skader. 

Den norske rekorden ligger bare en 

drøy meter framme, og kvalifise-

ringskravet  til VM klarer han nok 

også. 

Mona har imponert på trening, men 

ryggplager har 

hindret uttelling 

i konkurranser 

foreløpig. I vin-

ter kastet hun 

mange kast 

rundt 69 – 70 m 

i USA.  

Einar Brynemo 



Spreke bein og sure sokker utforsker den italienske riviera!    

gafler gjorde samme nytten, og når 

ER og meg bytta på å vispe, ble re-

sultatet noe som lignet på krem. Ka-

ke ble det, lysene vart tent og burs-

dagssangen ble sunget.  

Disse løperbeina var på tur: 

Hans Kristian Fløystad, Stian Flo 

Tonje Helle Flo, Audun Nordtveit, 

Siri Grude, Veslemøy Hausken, 

Erik Sjöquist,  Ester Netland Simon-

sen og Egil Reidar Osnes 

Svette sokker, utallige par med jog-

gesko, ―varierende‖ laktatverdier, 

focacciabrød, pesto og quiz er alle 

ord som oppsummerer turen. Og ik-

ke minst, treningsøkter som har dan-

net et godt grunnlag for sommeren 

som kommer. 

Takk for en fin tur og arrivederci 

Italia! 

Siri Grude 
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I år som i fjor ble påskens hellige og 

mindre hellige dager brukt på løping 

i Viareggio, en herlig liten by på 

vestkysten av Italia. Mellom- og 

langdistansegruppa i Tjalve med 

Knut i spissen, satte kursen mot To-

scana. Kilometerlange skogsveier 

ble invadert med våryre og bleike 

løpebein klare for å samle verdifulle 

kilometer frem mot sesongstart. Som 

alltid på programmet var det ut å 

løpe morgenøkt kl.8, for å så slappe 

av frem til ettermiddagsøkta kl. 5. 

En rutine som kjennetegner trenings-

leirene våre. Øktene varierte fra helt 

rolig og litt lange turer, til intervall-

økter der melkesyren høyst var tilste-

de.  

I løpet av turen var mange i gruppen 

innom Cinque Terre, bare en kort 

togtur fra Viareggio. Dette er fem 

gamle byer som ligger helt ut i hav-

gapet og er knyttet sammen med 

stier som slynger seg langs fjellside-

ne. Heldigvis var det mulighet for å 

ta båt mellom byene, som også ga et 

fint inntrykk og sparte beina til 

kveldsøkta. Og når vi kunne spise 

den deiligste italienske isen i de 

gamle, små gatene, da var det ganske 

idyllisk å være på treningsleir! De 

sprekeste (les: Veslemøy og Erik) 

løp gjennom Cinque Terre byene og 

stilte sporty opp på kveldsøkten sam-

me dag. 

På hotellet rett over gaten bodde 

ungdomsgruppen i Tjalve under kyn-

dig ledelse av Tonje og Egil Reidar 

(ER). Audun fikk gleden av å ta med 

deler av ungdomsgruppa på sykkel-

tur som alternativ trening noen av 

dagene, til stor begeistring for de 

unge utøverne. Tonje hadde bursdag 

mens vi var i Italia, og ER hadde 

sørget for at ingrediensene til kaken 

var på plass den kvelden. Kaken 

måtte bare bakes først. En ovn på 

full guffe ble litt i overkant for det 

italienske strømnettet som kollapset 

og mørkla leiligheten. Men etter in-

tens jakt på sikringsskapet, som viste 

seg å være i kjelleren, ble det lys. I 

tillegg skulle kremen til kaken vispes 

med elektrisk visp i 5-6 min, noe 

som var fraværende i leiligheten. To  

Laktatmålinger er viktig! 

Klar for ny økt. 

Bursdagsbarnet med kaka. 

Utsikt 

Viktig å kle seg etter forholdene. 
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Øverst fra venstre: Audun , Hans Kristian og Stian i fint driv. Nederst fra venstre: Hans Kristian, Stian, Siri, ER, Audun og Tonje feirer med kake. 

Siri fotografert under intervalløkt på banen. 



Greetings from Viareggio! 

Men mat fikk vi da, og ikke så rent 

lite heller. To ganger om dagen ble 

Tjalves ungdomsgruppe servert tre-

retters måltider, alltid bestående av 

en rikelig porsjon pasta, kjøtt 

(dessverre ikke like mye av dette), 

og dessert av ulike slag. Det hører 

riktignok historien til at ikke all ma-

ten fikk like god mottagelse hos alle 

i gruppa, men pastaen falt alltid i 

smak, noe som medførte at de aller 

fleste var ganske så lei av nettopp 

dette da oppholdet nærmet seg slut-

ten… 

Å skrive om en treningsleir uten å 

nevne treningen blir litt feil, og tre-

ning var selvfølgelig en stor del av 

Tjalvistenes påsketur til pizzaens 

hjemland. De aller fleste dagene in-

neholdt både morgen- og ettermid-

dagsøkt, men på grunn av et noe ska-

depreget reisefølge var én økt om 

dagen nok for de aller fleste i grup-

pa. Beinhinnebetennelse, forkjølelse, 

slatters og andre skavanker gjorde at 

behovet for mer alternative økter ble 

ganske stort, og ER og Audun stilte 

villig opp og arrangerte sykkelturer, 

gåturer, frisbeekasting og andre til-

passede aktiviteter for ‖Team Ska-

de‖. For både skadde og skadefrie 

ble det mange gode og slitsomme 

økter, de aller fleste gjennomført i en 

furuskog som var så stor at selv de 

med selverklært ‖eksepsjonell sted-

sans‖ klarte å løpe seg vill…  

Den andre dagen av oppholdet log-

get et annet friidrettsfølge inn på 

Hotell Villa Grazia. Mandal friidrett 

har bodd på hotellet i over 25 år (!), 

og vi fant fort ut at dette var noen 

hyggelige folk. Det ble arrangert 

fotball- og volleyballturnering, og vi 

hadde det veldig gøy sammen. I til-

legg disponerte Mandal buss, så her 

var det gode muligheter for å få en 

billig tur til Pisa… 

Og busstur ble det; med Kalle fra 

Mandal bak rattet satte vi kursen mot 

Pisa, og etter å ha jobbet seg forbi en 

armada av solbrille- og veskeselgere, 

fikk vi tatt de obligatoriske bildene 

av tårnet (og jo da, det ER skjevt…). 

Været var strålende, og flere benyttet  

sjansen til å nyte en ekte italiensk 

gelato i varmen.  

Den 24.april, selveste langfredag, 

hadde Tonje (trener/sjef) bursdag, og 

det kunne selvfølgelig ikke passere 

uten en skikkelig feiring. Dagen be-

gynte med gaver og sang ved fro-

kostbordet, og fortsatte med kaker 

og is utover dagen. Ryktene sier til 

og med at bursdagsbarnet fikk ser-

vert hjemmelaget eplekake av senio-

rene i Tjalve, som bodde i en egen 

leilighet tvers over gata… 

Siden vi allikevel er inne på god 

mat, så kan vi jo like så godt nevne 

de to påskelunsjene vi fikk servert på 

hotellet henholdsvis første og andre 

påskedag. Fornøyde, slitne og nydu-

sjede etter dagens økt satte nemlig 

ungdomsgruppa seg til bords, i på-

vente av å få servert dagens porsjon 

pasta, pommes frites og kjøtt. Men 

disse dagene var bordet dekket med 

stoffduk, høye glass, og varme brød i 

små kurver. Videre ble det servert 

intet mindre enn ELLEVE retter, og 

Tjalvistene fikk smake ekte italiensk 

mat på sitt beste. Dette var virkelig 

en opplevelse, og ingen på laget had-

de noensinne inntatt en så stor lunsj.  

Det hele ble avsluttet med knusing 

av et gigantisk påskeegg laget av 

sjokolade, og alle fikk muligheten til 

å ta med seg så mye de ville av 

monsteregget. 

De ti dagene i Viareggio gikk utrolig 

fort, og plutselig var hjemreisedagen 

kommet. Morgenøkt ble gjennom-

ført, bagger ble pakket, romnøkler 

levert, og så stod vi klare til avreise 

på Viareggio togstasjon. En sliten 

gjeng entret flyet på Pisa flyplass, og 

da vi etter en to og en halv times 

lang flytur ankom fedrelandet 

kl.23.20 på natten, var det mange 

trøtte men fornøyde fjes som gikk ut 

av flyet. Alle kom seg vel hjem, og: 

ALLE VAR VI ENIGE OM AT 

DET HADDE VÆRT EN FIN TUR! 

Tusen takk for turen! 

Kristine Helle 
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Lørdag 16.april kl.05.45 (!) stod 12 

ungdommer og tre ledere fra Tjalves 

ungdomsgruppe klare på Oslo buss-

terminal; det var tid for årets påske-

treningsleir! Denne skulle finne sted 

i den lille italienske byen Viareggio, 

20 minutter unna Pisa, der flere av 

klubbens seniorutøvere har vært på 

treningsleir tidligere. Koffertene var 

pakket og klare (og veid både én og 

to ganger, for å sjekke at vekta ikke 

overskred den magiske 15kg-grensa) 

og samtlige så frem til ti herlige da-

ger med sol, strand, god mat (les: 

pizza, pasta og GELATO) og mye 

trening... 

Turen sydover gikk knirkefritt. Vel 

fremme i Viareggio sjekket vi inn på 

Hotell Villa Grazia, som skulle være 

vårt hjem de kommende ti dagene.  

Her bodde de 12 ungdomsutøverne 

fordelt på tre rom; de seks eldste jen-

tene tronet penthouse-leiligheten på 

toppen, mens de tre 96-modellene 

bodde i etasjen under. De tre gutta 

skulle opprinnelig bo på to rom, men 

da det ene rommet viste seg å ha hel-

ler labre sanitærfasiliteter, flyttet alle 

fire inn på ett fellesrom. Dette resul-

terte i at gutterommet i løpet av uken 

liknet mer og mer en krysning av et 

asylmottak og en returstasjon for 

tomme brusbokser... Enmannsrom-

met, som gikk under navnet "cella", 

fungerte som oppbevaringsrom for 

svett treningstøy. Men hotellet var 

veldig koselig, og vi følte oss etter 

hvert helt som hjemme på Villa Gra-

zia (vi tillot oss til og med å gå ut og 

inn av kjøkkenet for å hente juice, 

kniver og skjære brød under frokos-

ten...).  

Dagene i Viareggio begynte som 

regel med en morgenøkt, og deretter 

fulgte felles frokost før strandliv, 

shopping og utallige turer til den 

lokale matbutikken for innkjøp av 

diverse proviant (bananer, brød, 

kjeks, Kinder Maxi og brus), stod på 

programmet. Så var det tid for å 

samle troppene for treretters lunsj på 

hotellet, men på grunn av brukkne 

romnøkler, kø på butikken og andre 

hindringer, kunne det ta nokså lang 

tid før vi var fulltallige ved bordet… 



       21 

 

         

 

 TJALVISTEN 

Noen av jentene på tur til det skjeve tårn i Pisa Også gutta benyttet muligheten til  å se det berømte tårnet. 

Klar for hjemreisen Tonje fotografert sammen med vertskapet 

Det store påskemåltidet Jentene på bytur 



Årets første internasjonale medalje 

av spanske Montaner som slo Mar-

grethe  med 1 fattig centimeter. Det-

te var allikevel ikke nok til å ødeleg-

ge dagen for Margrethe som var strå-

lende fornøyd med debuten.  

Knut Kvalheim har lovet personlige 

rekorder fra flere av sine utøvere i år 

(se side 16). De første kom allerede 

under åpningsstevnet. 

Hans Kr. Fløystad løp 3000m på 

8,07,13, en forbedring fra 8,13,69 i 

fjor. Håkon Brox løp seg ned fra 

8,23,31 til 8,18,76. Jan Chr. Kalten-

born var heller ikke langt fra pers 

med sine 8,27,49 (8,26,05). 

For sprinterne våre var motvinden 

for sterk til å oppnå gode resultater  

(-1,6). Philip Bjørnå Berntsen vant 

100m på 11,04, foran Christian Set-

temsli Mogstad som fikk 11,12. 
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Under åpningsstevnet på Bislett 19 

mai hoppet Margrethe Renstrøm 

6,43m i 0,8 m/s motvind. Det er hen-

nes beste sesongåpning noensinne. I 

fjor debuterte hun med 6,25m. Mar-

grethe har bestemt for å bruke høyre-

foten i årets sesong. Det har vært 

mye snakk om å bytte satsfot, men 

akkurat nå føles godbeinet å være 

bedre enn på lenge. Margrethe skal 

ut i sin neste konkurranse i Inns-

bruck 3. juni. Hun håper også på en 

plass under Diamond-League stevnet 

i Roma.  

Konkurransen på Bislett ble vunnet  

Eivind Henriksen stod for sin beste sesongstart noensinne da han tok sølv i U23 klassen under European Cup Winter 

Throwing i Sofia 19 mars. Eivind presterte 72,37m både i første og annen omgang og ledet konkurransen frem til 5. om-

gang. Resultatet er bare 50 cm bak hans personlige rekord og 5,5m lenger enn under samme stevne i fjor. Klassen til 

Eivind kastet kl. 07.30 om morgenen norsk tid med en temperatur på 2 grader. Stevnet gir en god indikasjon på hva han 

kan prestere under U23 EM seinere i år. Mona Holm kastet 63,83m i kvinneklassen og ble nr. 2 i B-gruppen. Grete Et-

holm hadde en heller dårlig dag og  presterte 48,50m i diskos.  

Lovende sesongstart av Margrethe 



Status sprintgruppa før sesongen             Nye medlemmer 

Einar Innerdal Førde 

Innerdal Førde, født 05.05.2011, 

kommer fra Oslo. Far er Eirik Førde 

og mor Tone Innerdal. Tredje gene-

rasjon Førde er dermed klar for 

Tjalve. Unge Førde vurderer om han 

skal begynne med sleggekast, men 

vet ikke riktig ennå om han gidder. 

Får pappa Eirik bestemme ender han 

nok opp som proff baseballspiller i 

Boston. Så får vi se hva mor mener 

om det.  

Tjalvisten gratulerer. 

Quincy Douglas, født 07.09.1975 

kommer fra Gular. Quincy gjør 

comeback i Tjalvedrakt etter et par 

år i dvale.  

Quincy er norgesrekordholder på 

400m med tiden 46,11 satt i 1999. 

Han innehar også 400m rekorden i 

U23 med tiden 46,33 fra 1997. 

Quincy har vunnet 9 gull på 400m i 

NM (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 

2004, 2005, 2006 og 2007). I tillegg 

har han sølv fra 1995 og 2002. 

Quincy har også sølvmedaljer på 

200m i NM 2000 og 2004 og bronse 

i 2002 og 2006. Hans beste tid på 

200m er 21,01 og stammer fra 2000. 

Vi ønsker Quincy lykke til i sitt lille 

comeback.  
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I dag er Tjalves sprintere fordelt 

over tre trenere. Leif Olav Alnes, 

Trond Knapplund og Przemek Kram 

Team Alnes:  

Dette teamet består primært av kort 

sprintere (60m og opp til 200m). 

Trioen Philip Berntsen, Christian 

Mogstad og Henrik Johnsen trener i 

dag med Alnes. I tillegg trener Mar-

te Jørgensen og Isabell Berntsen 

med Alnes også. Dette er et sterkt 

miljø som går helt tilbake til Einar 

Sagli sine dager. Ikke Tjalvister i 

denne gruppen er blant annet Ezinne 

Okparaebo, Thomas Wiborg og Eli-

sabeth Slettum. Gruppen har hatt to 

treningsleire. Den første var i januar 

(Sør Afrika) og den andre var i april 

(Portugal) Det er per i dag ikke 

meldt om noen alvorlige skader i 

gruppen og vi kan se frem til en 

spennende sesong fra Tjalvistene. 

Marte Jørgensen som vant 60m i 

innendørs NM har derimot hatt en 

litt trøblete rygg og har måttet stå 

over første delen av sesongen. Nor-

gesmesteren på 100m fra 2010 Phi-

lip Berntsen vil nok være en vi skal 

se opp for i tiden fremover. 

Team Knapplund: 

Alexander Winger trener med Trond 

Knapplund. Winger fikk en fin opp-

tur i vinter med rekord på 60m. Det 

så lenge ut til at han skulle hevde 

seg på 60m i innendørs-NM men 

fikk en krampe. Gruppen til Knapp-

lund har som tradisjon å reise til Ja-

maica på treningsleir, noe Winger 

også var med på. Winger er en litt 

allround type som løper både sprint 

og hekk, samtidig frykter han ikke å 

løpe en 400m for moro skyld. Wing-

er har hatt litt problemer med akil-

lessenen i det siste og måtte trekke 

seg fra Holmenkollstafetten.  

Team Kram: 

Dette er en gruppe for langsprinter-

ne. Lars Jahr Røine og Einar Inge 

Aasen er Tjalvistene som trener un-

der den polske treneren som har en 

mastergrad på 400m trening. Nor-

gesmesteren på 400m Lars Jahr Røi-

ne vil få kamp i tiden fremover fra 

Moelven guttene noe som var tilfelle  

under innendørs-NM. Lars Jahr Røi-

ne har vært på treningsleir i Barcelo-

na hvor Idrettslaget BUL reiser årlig. 

Det meldes også om positive mel-

dinger fra Einar Inge Aasen sin form 

disse dager. Det ser ut som Tjalve vil 

i alle fall ha 400m løpere som er 

med å kjempe om gullet i Byrkjelo i 

sommer.  

Videre har vi Quincy Douglas, Atle 

McAdam og Magnus Husby Rostad 

som trener mye for seg selv og har 

vært fine gutter å bruke i våre stafet-

ter. Tjalve er svært godt representert 

på herresprinten, men har litt få 

kvinnelig sprintere ikke minst på 

ungdomsnivå. Dette er hull idrettslig 

leder akter å tette igjen.  

 

John Ertzgaard 

Quincy fotografert på 800m under åpnings-

stevnet på Bislett. Quincy brøt løpet. 

Team Alnes i ”gamle dager”. John Ertz-

gaard og  Leif Olav Alnes. 



   

 

 

 

Fra ungdomsgruppa: Tjalve/Koll satser på kast 

 


