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Nær sensasjon! 

Nr. 4 August 2012                  97. årgang 

Eivind Henriksen kom til London med en drøm om 
å kvalifisere seg til finalen i slegge. Ut fra det han 
hadde prestert de siste ukene før OL var dette kan-
skje ikke like realistisk (73,46m, 72,34 og 72,89m). 
42 utøvere var påmeldt til sleggekvalifiseringen 3. 
august; 41 stilte til start. Av disse hadde Eivind 34. 
beste resultat i år. 80 000 mennesker på tribunen 
skapte et skikkelig trøkk inne på stadion. En ting 
kan man si om engelskmennene. De er flinke til å 
heie på sine egne. Eivind kastet i gruppe B og hadde 
denne gang fordel av å vite resultatene fra gruppe A. 
Etter et åpningskast på 72,67m fortsatte han med et 
ugyldig kast i 2. omgang. De fleste av oss var derfor 
spente på hva han kunne klare i siste omgang i en 
slik heksegryte. For første gang i et internasjonalt  

mesterskap økte Eivind betraktelig i 3. omgang. 
74,62m kom opp på tavlen. Fra en beskjeden plasse-
ring var han nå 12. mann totalt. Det ble noen spen-
nende minutter før hviterusseren Valeri Sviatokha 
fikk opp 74,69m seinere i omgangen og skjøv Eivind 
ned på den forsmedelige 13. plass. Det skilte altså 8 
cm fra at drømmen skulle gå i oppfyllelse. Det er 
også verdt å merke seg at 11. plass hadde 74,71m og 
10. plass 74,79. Selv om det ikke lykkes helt denne 
gang fikk Eivind i hvert fall en bekreftelse på at det 
går an å hevde seg helt i toppen i en kraftsport som 
slegge selv om man bare er 21 år. Neste år er det VM 
i Moskva. Da bør han være enda lenger oppe på lis-
ten. Og forhåpentligvis vil enda flere av de som do-
per seg være borte.          Foto; Dagbladet
  



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 Sportsforeningen, 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 800m MS 

1916 Erling Schjerven      2,05,4 

1946 Bjørn Vade       1,56,0 

1947 Bjørn Vade 1,55,3 

1948 Bjørn Vade       1,53,2 

1950 Audun Boysen       1,52,7 

1954 Audun Boysen       1,52,8          

1955 Audun Boysen       1,50,4 

1956 Audun Boysen       1,51,8        

1957 Audun Boysen       1,53,2               

1958 Audun Boysen       1,50,2       

1959 Fritz Borgen       1,53,6       

1964 Helge Pharo       1,50,7        

1965 Stig Rekdal       1,51,4           

1966 Arne Kvalheim       1,50,2 

1971 Ragnar Schie       1,52,7 

1974 Åge Galgerud       1,51,9 

1986 Espen Borge           1,48,07 

2007 Stian Flo                 1,53,67              

  
    

Asbjørn Bjerke         Gustav S. Thorp         Oscar Fredriksen 
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Uventet skade for Margrethe 

Tirsdag 7. august var det klart for 
kvalifisering i lengde for kvinner. På 
vei tilbake under innhoppingen kjen-
te Margrethe en kraftig smerte under 
den ene foten. Faktisk var det så 
vondt at hun omtrent ikke kunne gå 
og i hvert fall ikke hoppe lengde. I 
følge Margrethe var dette noe hun 
aldri har opplevd tidligere. Dermed 
var konkurransen over for Margrethe 
før den hadde startet. 

 Dagen etter ble det konstatert en rift 
i senen under foten. Senen var ikke 
helt revet over, men lege Ellen Moen 
kunne opplyse at slike skader er me-
get smertefulle. Legen kunne ellers 
opplyse at Margrethe kunne være i 
trening igjen etter 3 uker, men at 
lengdehopping lå enda lenger ut i tid. 
Dermed røk også NM i Kristiansand 
på hjemmebane. Her hadde Margre-
the kunnet vært med å kjempe om 
kongepokalen, en pokal hun skulle 
hatt allerede i 2009. 

Margrethe valgte å stå over pre-
campen på Olympiatoppen før avrei-
se til London, og dro heller på et 10 
dagers opphold i Frankrike før hun 
la de siste OL-forberedelsene hjem-
me i Søgne. 
 

 

fra Russland med 7,07m. Bronseme-
daljen til Janay DeLoach fra USA 
med 6,88m, en centimeter foran Ine-
ta Radevica fra Latvia.  

Kunne Margrethe vært med å kjem-
pe om bronsemedaljen? Det får vi 
dessverre aldri noe svar på. Vi vet at 
Margrethe hadde ugyldige hopp opp 
mot 6,80m allerede under åpnings-
stevnet på Bislett i mai, så helt urea-
listisk var det ikke. 

Det var godt å se at Margrethe tok 
skadeproblemene med fatning. Det 
kommer et nytt OL i Rio de Janeiro 
om fire år. Før det er det VM i 
Moskva neste år og deretter et nytt 
EM i 2014, fulgt av VM i Beijing i 
2015. Utfordringene står i kø i årene 
framover. Vi ønsker Margrethe gode 
bedring og håper å se henne tilbake 
på banen neste år. 
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Som alle sikkert har fått med seg har 
Margrethe hatt problemer med tillø-
pet tidligere i sesongen, noe som har  
ført til mange ugyldige hopp. I EM 
hadde hun 33% gyldige hopp. Dette 
er greit så lenge de gyldige hoppene 
er lange, men det var nødvendig å 
finne ut hvorfor hun  hoppet såpass 
mange ugyldige hopp. 

Etter nøye videoanalyse fant man 
endelig årsaken til problemene.  
Feilen lå i siste steget inn mot plan-
ken. Her hadde hun lett for å nøle litt 
i satsen. Årsaken var også enkel: 
Skader i vinter gjorde at hun fikk lite 
teknisk trening, og treneren (mor 
Reidun) innrømmet glatt at dette var 
noe de burde ha studert tidligere.  

Straks feilen ble funnet begynte ting 
å skje. Under treningen i Søgne hop-
pet Margrethe langt, selv om hun 
ikke ønsket å fortelle hvor langt hun 
hadde hoppet. En ting er sikkert; 
Margrethe var i meget god form da 
hun kom til London.  

I kvalifiseringen holdt det med 
6,40m for å komme til finalen. I 
selve finalen gikk gullet ikke uventet 
til Britney Reese fra USA med 
7,12m. Sølvet gikk til Elena Sokolova  

Margrethe fotografert ved ankomsten til deltakerlandsbyen søndag 5. august. Foto: Aftenposten 



Historiske bilder fra OL 
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800m finalen i Melbourne 1956. Løperne er på vei ut på siste langside. Vinneren Tom Courtney har startnummer 153. Audun Boysen, som blir nr. 
3, har startnummer 148. 

Carl Fredrik Bunæs (36) vinner sitt forsøksheat på 100m under OL i Roma 1960. 



OL i London 2012  
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OL i London 2012 

Ved innleveringsfristen i 2003 for søknaden til å arrange-
re de olympiske leker i 2012 hadde ni byer meldt sin in-
teresse. Disse var Havanna, Istanbul, Leipzig, London, 
Madrid, Moskva, New York, Paris og Rio de Janeiro. 
Ordføreren i London, Ken Livingstone sa at hans indre 
motivasjon for å initiere og drive lobbyvirksomhet for 
byens bud, var å utvikle den østre delen av London, som 
var blitt forsømt i over tretti år. I 2004 reduserte den in-
ternasjonale olympiske komite (IOC) antallet til fem byer. 
De som stod igjen var  London, Madrid, Moskva, New 
York og Paris. Alle de fem byene leverte sine kandidat– 
søknader i slutten av 2004. Paris var lenge den store favo-
ritten til å få arrangere lekene, men dette jevnet seg ut 
etter at Sebastian Coe ble utnevnt til sjef for LOGOC i 
mai 2004. Den 6. juli 2005 ble det endelige valget annon-
sert. Moskva var den første byen som ble eliminert,  

fulgt av New York og Madrid. Ved utgangen av fjerde 
runde av avstemningen, vant London retten til å være 
vertskap for sommer-OL 2012 med 54 stemmer og slo 
Paris med fire stemmer. Feiringen i London ble kortvarig, 
og ble overskygget av terrorangrepet på Londons trans-
portsystem mindre enn 24 timer etter kunngjøringen. 

Stratford i det østlige London ble valgt som område for å 

bygge OL-stadion og de andre fasilitetene som var nød-

vendig for å arrangere det gigantarrangement som  som-

merlekene egentlig er. Her er noen interessante tall ang. 

olympiastadion: 

1) Tilskuerkapasitet: 80.000 med en viss fleksibilitet. 
2) Fem broer leder inn til stadion. 
3) Stadion er formet som en ellipse med en lengdeakse på    
315 meter og en kort akse på 256 meter. Høyden er 60 
meter over bakkenivå. Omkretsen er 860 meter. 
4) 33 bygninger måtte fjernes i området for å gi plass til 
stadion. 800.000 tonn jordsmonn ble kjørt bort før arbei-
dene kunne starte. Dette var nok til å kunne ha fylt Royal 
Albert Hall ni ganger! 
5) 10.000 tonn stålkonstruksjoner gikk med til anlegget, 
som er det antatt letteste OL-stadion til dags dato. 
6) Byggearbeidene startet i mai 2008 og var ferdig på tre 
år. 
7) 5250 mennesker har jobbet med prosjektet gjennom de 
tre årene. 
8) Mer enn 240 foretak fra sydkysten og opp til Skottland 
har vært leverandører av tjenester. 
9) Det ble banket ned over 5000 betongsøyler i bakken 
for å støtte opp under konstruksjonene. 
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På vei inn til Olympiastadion 3. august.. Truende skyer i bakgrunnen, men svært litt regn kom ut av dem.  

Westfiield kjøpesenter ved inngangen til Olympiaparken. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Ken_Livingstone
http://no.wikipedia.org/wiki/Terrorangrepet_i_London_7._juli_2005
http://no.wikipedia.org/wiki/Terrorangrepet_i_London_7._juli_2005
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10) Tribunetaket består av 28 stålseksjoner, hver 15 me-

ter høy, 30 meter lang og med en vekt på 85 tonn. 

11) Det er montert 532 individuelle lyskastere fordelt på 

14 tårn rundt stadion for å skape de aller beste lysforhold. 

Hvert av tårnene rager 70 meter over bakken. 

12) Det er omkring 700 forskjellige rom inne i stadion, 

inkludert garderober og toaletter. Det er anlagt 11 kilo-

meter dreneringsrør, 338 kilometer strømkabler samt 33 

kilometer ledninger til datasystemer og 12 kilometer ven-

tilasjonsrør. 

Redaktøren hadde den store glede å være tilstede i Lon-

don de tre første dagene av friidrettskonkurransene, først 

og fremst for å følge Eivinds forsøk på å kvalifisere seg 

til en finale i sitt første OL. Da vi ankom stadion ca. kl. 

10.30 på formiddagen fredag 3. august var stadion nesten 

fullsatt allerede. Det er sjelden man opplever så mange 

mennesker på en formiddag hvor det først og fremst ar-

rangeres forsøksheat, men en av grunnene var at Jessica 

Ennis allerede var i gang med syvkampen for kvinner.  

 

80 000 mennesker kan skremme vettet av hvem som helst. 
Høyde i syvkampen foregikk ved siden av sleggeburet, 
slik at sleggekasterne for en gangs skyld fikk føle hvordan 
det er å være tilstede når det virkelig gjelder. Som Eivind 
selv uttrykte det: Da høydekonkurransen var ferdig ble det 
såpass mye roligere at det gikk an å konsentrere seg. 

For Eivind ble det noen spennende minutter på slutten av 
konkurransen.  Tilsvarende i Helsingfors under EM var 
han lenge nr. 12 og den siste som hadde mulighet på en 
finaleplass. I Helsingfors ble han forbigått av to konkur-
renter, denne gang av bare en. Det å være nr. 12 medfører 
en del oppmerksomhet. Det fikk Eivind mye av både i 
Helsingfors og i London. Eivind ble tilslutt nr. 3 i gruppe 
B. 

Det er ellers verdt å merke seg at resultatnivået i slegge er 
på vei nedover, noe som nok skyldes at nye analysemeto-
der fører til at færre tar sjansen på å dope seg eller i det 
hele tatt stiller opp. Et eksempel på dette er hviterusseren 
Ivan Tsikhan som har vært utestengt på grunn av dop i 
noen år. Meningen var at han skulle stille i OL. Dessverre 
for Tsikhan bestemte IOC seg for å gjøre nye analyser av 
hans prøver fra 2004 og 2008. Her fant de en del snusk 
som gjorde at hviterusserne valgte å trekke han fra kon-
kurransen før en ny skandale var et faktum.  

Om fire år er det OL i Rio de Janeiro. Det skal bli spen-
nende å se hva Margrethe og Eivind kan prestere der, for-
utsatt at de fortsatt konkurrerer på et høyt nivå.     
        

 TJALVISTEN 

Vi ser her den delen av olympialandsbyen hvor de norske deltakerne 
bodde. 

Som tavlen viser var Eivind en stund i ledelsen i gruppe B. 

Eivind ble hele tiden fulgt av TV-kameraene mens hans ennå lå på 12. 
plass 

Her er det avgjort. Eivind må innfinne seg med at det ble den forsme-
delige 13. plassen.  
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Sølvpokalen til Eivind Henriksen i junior-NM   
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parten av løpet, ble hun passert av 2 løpere før siste sving. 
Det så en stund ut til at Kristine skulle bli nr. 3, men etter 
en enorm spurt fikk hun kastet seg foran løperen fra Tyr-
ving og knep sølvet med 1(en) hundredel. Slik innsats 
liker vi i Tjalve.  

Lørdag var som nevnt været ufyselig, men Tjalve fikk i 
hvert fall to gull. Eivind (U23) vant som nevnt tidligere 
slegge og Lars Frantzen vant lengde i U23 med 6,91m. 
Det ble også bronsemedalje til Eivind Hillesund (U23) på 
400m hekk. 

Søndagen åpnet med en sølvmedalje til Eivind Hellesund  
på 110m hekk. Deretter fulgte Alvilde Grønneberg opp 
med et nytt meget bra sprintløp da hun tok bronse på 
200m med ny personlig rekord, 24,91.  

Tjalve stilte lag i 3 av klassene på 1000m stafett. Kvinne-
laget U23 ble nr. 4 med Mari Strange Øya (sleggekaster) 
på laget. I herreklassen ble det 6. plass i U20 og 4. plass i 
U23.  

Fasit etter mesterskapet: 3 gull, 2 sølv og 2 bronsemedal-
jer. Ikke dårlig når vi er inne i et generasjonsskifte på ju-
niorsiden og at to av våre beste juniorer stilte for moder-
klubben under mesterskapet.. Men, skal vi opprettholde 
målsetningen om å være beste klubb i junior-NM må noe 
drastisk gjøres.  

For 4. gang i sin karriere kunne Eivind Henriksen hente 

hjem sølvpokalen som beste mannlige utøver i junior-

NM. Eivind har tidligere vunnet pokalen i 2007 

(Tønsberg), 2009 (Bodø) og  2011(Kristiansand). Eivind 

fikk i år pokalen for sitt sleggekast på 72,89m, oppnådd 

under ufyselige forhold på lørdagen. 

Årets junior-NM ble avholdt i Prestfoss, Sigdal 27-29. 

juli. Strålende vær på fredag og søndag, ufyselig på lør-

dag med regn hele dagen. Sigdal skal ha all ære for vel 

gjennomført arrangement, på samme måte som under UM 

i 2008. 

Fredagen startet med en flott 4. plass til Mari Strange Øya 

(U23) i slegge på ny personlig rekord 57,19m. Det var 

meget høy kvalitet i denne øvelsen med alle medaljevin-

nerne over 60m. Deretter fortsatte det med gull til Eivind 

Henriksen i diskos. Med vind bakfra og èn diskoskonkur-

ranse bak seg tidligere i år vant Eivind med resultatet 

50,58m.  

Alvilde Grønneberg (U23) er som tidligere omtalt vårt 

nye sprinthåp på kvinnesiden. Alvilde skuffet ikke og 

kapret sølvmedaljen på 100m med tiden 12,27 (-1,5). Det 

blåste godt på fredag noe som skapte problemer både for 

sprinterne og de som løp langt. 

Den mest spennende øvelsen på fredag ble 3000m  for 

kvinner U20. Etter at Kristine Helle hadde trukket meste- 

Eivind Henriksen fotografert i et av sine sleggekast. 

En meget sliten Fr. Helle etter løpet. 

Lars Frantzen  i lengdegropen. 
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Junior-NM 
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Alvilde Grønneberg, U23 
100m, 12,27  Sølv  
200m, 24,91  Bronse 
 
 
 
 
Jenny Gudmundsen, U23 
200m, 26,51  Utslått  
400m, 58,33  Utslått 
 
 
 
 
Karen V. Graff, U23 
400m, 59,28  Utslått 
 
 
 
 
 
Kristine Helle, U20 
3000m, 9,48,80 Sølv 
 
 
 
 
 
Mari Strange Øya, U23 
Slegge, 57,19m 4. plass 
Kule, 9,54m  6. plass 
 
 
 
 
Lars Frantzen, U23 
100m, 11,68  Utslått 
Lengde, 6,91m Gull 
 
 
 
 
Eivind Hillesund, U23 
110m HK, 19,40 Sølv 
400m HK, 67,82 Bronse 
Diskos, 36,50 6. plass 
Spyd, 50,63m 7. plass 
 
 
Frode Urdal, U23 
200m, 23,38  Utslått 

Eivind Henriksen, U23 
Diskos, 50,58m         Gull 
Slegge, 72,89m         Gull 
 
 
 
 
Rasmus Stene, U20 
Høyde, 1,80m         7. plass 
Lengde, 6,28m         6. plass 
Spyd, 51,00          9. plass 
 
 
 
Jens-Olaf Breivik Lingaas, U20 
800m, 2,00,49         Utslått 
1500m, 4,02,89         8. plass 
2000m hinder, 6,18,11   4. plass 
 
 
 
Martin Smedbye, U20 
400m, 56,27          Utslått 
800m, 2,06,61         Utslått 
 
 
 
 
Eivind Knutsen, U23 
5000m, 16,33,16         6. plass 
 
 
 
 
 
Andreas Gjesdal, U20 
Stav, 3,60m          7. plass 
 
 
 
 
 
Carsten Haugen, U20 
800m, 2,02,61         Utslått 
1500m, 4,14,30         Utslått 
   
 
 
 
Eskild Brennmo, U23 
Høyde, 1,94m         6. plass 
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Junior-NM i bilder  
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Seierspallen 100m kvinner U23. Fra venstre, Alvilde Grønneberg, Siv Krakeli Sneen og Mari Gilde Brubak. 

Kristine Helle (t.v.) fotografert sammen med vinneren Thea Krokan Murud fra Lillehammer og Karoline Egeland Skatteboe fra Tyrving etter 
3000m løpet. 
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Junior-NM i bilder 
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En fornøyd gjeng fra Tjalve før avreise til Oslo. Fra venstre bak, Andreas Gjesdal, Carsten Haugen, Rasmus Stene, Lars Frantzen, Leif-Olaf B. 
Lingaas, Eskild Brennmo, John Ertzgaard og Vegard Henriksen. Foran fra venstre, Karen V. Graff, Martin Smedbye, Jenny Gudmundsen, Alvilde 
Grønneberg, Mari Strange Øya og Frode Urdal. 

Laget på 1000m stafett. Fra venstre, Karen V. Graff, Alvilde Grønneberg, Jenny Gudmundsen og Mari Strange Øya. 
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NM i bilder  
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Tove Beate Dahle var best når det gjaldt som mest og tok gullet i spyd. Her er hun fotografert sammen med bronsemedaljevinner Maria Børstad 
Jensen fra Stjørdal Friidrettsklubb. 

Alexander Dahlstrøm Winger tok en meget oppløftende sølvmedalje på 400m. Her sammen med vinneren Thomas Roth og Mauritz Kåshagen. 
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800m finalen i Melbourne 1956 
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"”Dette var en ny og helt fryktelig erfaring for meg. Jeg 
skal aldri konkurrere igjen". 

"Det var det første den 23 år gamle studenten fra New Jersey, 
Tom Courtney klarte å få ut av seg etter fullstendig utmattet å 
ha konstatert at han hadde klart å knipe 800-metergullet i Mel-
bourne-lekene foran briten Derek Johnson. 

Det hadde kostet Courtney langt mer enn han trodde var mulig 
å presset kroppen. Seierseremonien måtte utsettes en time, for 
amerikaneren gikk ned for telling og var ikke i stand til å ta i 
mot gullmedaljen til oppsatt tid. 

Courtney later wrote: "It was a new kind of agony for 
me....The only thing I could think was, 'If I live, I will never run 
again.'" 

Tom Courtney slo gjenom i 1954 ved å vinne det nasjonale 
mesterskapet på 1000 yards innendørs (boards). Han studerte 
ved universitetet i Fordham. staten New York - et universitets-
lag som hadde godeløpere og nasjonens beste 4x880 yards lag. 

I 1955 vant han det amerikanske mesterskapet på 880 yards. 
1956  og 1957, som skulle bli hans siste sesong, ble hans beste. 

Det var i 1956 at Courtney skrev seg inn i løpingens historie-
bøker for alltid ved å vinne  2 gull i Melbourne-lekene, på 800 
meter og som ankermann på 4x400 meter stafett. 

800 meter var løpsøvelsen nordmenn hadde et forhold til på 
1950-tallet, og den enkle grunnen het Audun Boysen. Boysen 
var et synonym for løping i Norge på 1950-tallet, å løpe rundt 
til ingen nytte var egentlig ikke akseptert, folk skulle bruke 
kreftene på nyttige ting, som å arbe'! 

Men Boysen var så god, at folk altså fikk et forhold til dette. 
Han kjempet mot alle de store ute i Europa på den tiden, han 
reiste til USA og løp innendørs, og dermed visste alle hvem 
hans konkurrenter var. 

Verdensrekordløpet med Moens på Bislett 1955 skrudde for-
ventningen opp foran 1956 - OL-sesongen. Kunne Boysen 
vinne Norges første OL-gull i løp? Moens var skadet den se-
songen - så han var ute av bildet. 

Boysen viste ypperlig form den sommeren. I juli gikk han til 
angrep på Moens' 1.45.7 på Bislett. Arrangørene hadde etter 
ønske fra Boysen fått over briten Derek Johnson som match-
ing. Boysen slo briten, men bommet på Moens' rekord, han 
fikk 1.46.4, hans nest beste tid i karrieren. 

Men, det var et men. OL skulle arrangeres på den sydlige halv-
kule og i månedsskiftet november-desember. Boysen tvilte på 
at han kunne holde formen til den tid, og i utgangspunktet had-
de han bestemt seg for ikke å delta. I siste øyeblikk ombestem-
te han seg. Det var egentlig litt flaks, for det var ikke plass for 
Norges storløper i flyet som resten av troppen skulle reise med. 
Boysen måtte derfor reise en uke tidligere og fikk nødvendige 
dager i Australia til å tilvenne seg sommer og en annen tidsso-
ne. Han brukte tiden godt, trente lett og løp to løp, i det ene 
over 880 yards vant han enkelt på 1.54.2, i det andre fikk han 
kjørt seg mot amerikaneren Sowell og tapte, men det ble en 
nyttig fartsetappe, den fargede amerikaneren var en frontløper. 
Da forsøksheatene startet, var Boysen  "fit for fight". 

Men det var flere som var sultne på 800-metergullet. 

Boysen vant sitt forsøksheat lett på 1.52.0 foran briten Mike 
Rawson, som han skulle stifte ytterligere bekjentskap med i   

Europamesterskapet  to år etter. 

Boysens seminfinale ble vunnet av Sowell etter frisk frontlø-
ping på 1.50.0, nordmannen var rett i kjølvannet og deretter 
sørget Johnson for finaleplass for GBR. Tom Courtney vant det 
andre semifinaleheatet på 1.53.6. Her røk europamesteren fra 
EM i Bern 1954, ungareren Szentgali ut. Dansken Gunnar Niel-
sen kvalifiserte seg for finalen, men trakk seg til fordel for 1500
-meteren der han også nådde finalen, og mislyktes. Det var den 
"danske drængs" siste løp i karrieren. 

En tredje amerikaner, Spurrier, og briten Farrel hadde også tatt 
seg til finalen, men det ble regnet med at kampen ville stå mel-
lom Boysen, Courtney, Sowell og Johnson. Alle visste at briten 
var en innbitt fighter etter sitt hjemlands gode tradisjoner på 
akkurat det. 

Løperne fikk en hviledag, og så var det klart for finalen. Sowell 
tok som ventet føringen, og Courtney kastet seg etter ham i det 
den verste knuffingen var overstått i første sving, det ble ikke 
løpt i delte baner den gangen. Boysen lå fint plassert deretter og 
bak han Johnson, alt var som ventet. Sowell passerte 400 meter 
på 53.0 og med de andre hakk i hæl. 

På nest siste langsiden løp de to amerikanerne side om side og 
Boysen var "boxed". I tillegg gjorde han det som ofte særpreget 
ham i slike oppgjør, han var ikke særlig taktisk smart. Kanskje 
vurderte nordmannen å gå "wide" altså rundt amerikanerne i 
siste kurve, for han lå i bane 2, og dermed smatt Johnson forbi 
på innsiden og hadde dermed ryggen på Sowell.. 

Ut på oppløpssiden "døde" Sowell, Courtney hadde tilsynela-
tende kontroll, men så kom briten Derek Johnson med all sin 
viljestyrke og fighterevne ibane 1, han passerer Courtney, som 
imidlertid finner noen krefter ett eller annet sted, og klarer å 
svare. Men det kostet altså 

 ”"It was a new kind of agony for me....The only thing I could 
think was, 'If I live, I will never run again.'" 

Medaljene ble omsider delt ut, Boysen fikk bronsen og det ble 
en stor norsk kveld på Cricket Ground, for litt tidligere hadde 
hamarsingen Egil Danielsen hivd spydet 85.71, og vunnet gull 
for Hedmarken, seg sjøl og Norge. Tenk det, lille Norge med 
fem deltagere i friidrett, Bjørn Nilsen, Sverre Strandli og Ernst 
Larsen - som tok bronse i hinderløpet, sikret seg tre medaljer i 
det som er OL-idrett nummer en. 

Nå sto det ikke verre til med Courtney en at han lot seg overtale 
til å løpe siste etappe for USA i 4x400 meter stafett. Det gjorde 
han på 45.6 og det ble gull til han og USA. 

 

 

 

 

 

From History of Running, Team Løver 
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Strålende innsats i NM 
Hovedmesterskapet 2012 ble avholdt i Kristiansand 24-
26 august. 

For syvende gang på rad ble Tjalve beste klubb i hoved-
NM på den høyeste poengsummen siden 2004 (179p). 
Vidar på 2. plass hadde 119p. 352 utøvere var påmeldt i 
Kristiansand med 584 starter fra 78 klubber. Disse tallene 
er noe lavere enn fjoråret i Byrkjelo (377-81-623). 461 
starter stilte til start i Kristiansand, hvilket gir en forfalls-
prosent på 21,1, hvilket er lavere enn på Byrkjelo. Der-
med kom man nesten likt ut med en start mer og to utøve-
re færre enn i Byrkjelo. (461-460 og 318-320). Flere var 
kvalifiserte denne gangen til mesterskapet, men det resul-
terte altså ikke i flere som deltok. Her er tabellen over de 
beste klubbene. 

I 2011 var SK Vidar mye nærmere både i medalje og po-
engoversikten. Det bør nevnes at BUL nok hadde tatt to 
gullmedaljer mer hvis Jays hadde stilt på 100m og Ezinne 
på 200m. Tjalve derimot, mistet en gull ved at Margrethe 
ikke kunne stille opp. 

Som forventet ble det programmessige seire til Grete Et-
holm i diskos (gull nr. 12). Mona Holm Solberg i slegge, 
Inger Anne Frøysedal i tresteg, Gaute Myklebust i diskos 
og Eivind Henriksen i slegge. Inger Anne satte like godt 
ny personlig rekord med 13,73m. Eivind hadde denne 
gangen mulighet til å blande seg inn i striden om å vinne 
herrenes kongepokal, men dessverre presterte han sin 
dårligste konkurranse på lenge. Det eneste morsomme 
var at vinnerresultatet (71,83m) var det samme som han 
vant på i fjor. 

Gaute Myklebust var blant en av favorittene også i kule, 
men Stian Andersen fra Urædd ville det annerledes. Stian 
var suveren fra første støt og vant på ny personlig rekord 
18,77m, en forbedring på ca. 1 meter.  

Som forventet ble det en tett duell i lengde mellom Vetle 
Utsi Onstad og Jonas Møgenburg. Som Tjalvisten hadde 
tippet trakk Vetle det lengste strået. Det som nok var litt 
overraskende var at vinnerresultatet ikke ble bedre enn 
7,26m. Grunnet skade hadde Vetle ikke fått hoppet leng-
de på fire uker. Desto mer imponerende var det derfor at 
han klarte å mobilisere såpass mye. 

 

Tove Beate Dahle har tidligere i år ikke prestert i nærhe-
ten av hva hun gjorde i fjor. I NM derimot viste hun seg 
fra sin beste side og vant klart  foran Andrea Bolle. 

I mesterskap vil det alltid være noen overraskelser. Ingen 
hadde vel på forhånd tippet at Hans Kr. Fløystad skulle 
vinne 5000m. I hvert fall ikke undertegnede. Gledelig var 
det også at en Håkon Brox i kjempeform vant sølv og Au-
dun Nordtveit ble nr. 4.  

10000m for menn ble kanskje enda mer spennende. Fire 
Tjalvister stilte til start, med konkurranse fra blant annet 
tre utøvere fra Vidar. Vidar hadde tydeligvis taktikken 
klar; sende en mann i tet, mens de andre lå bak og sørget 
for å holde farten nede. Det ble tidlig klart at verken As-
bjørn Persen Ellefsen eller  Audun Nordtveit hadde da-
gen. Begge måtte bryte ganske tidlig og kunne dermed 
ikke hjelpe Håkon i kampen om mesterskapet. Jan Chr. 
Kaltenborn var også med i feltet, men han lå for langt bak 
til å kunne være med å kjempe i teten.  Håkon taklet situa-
sjonen mesterlig. Sakte med sikkert ble Vidars mann løpt 
inn. I spurten var det ingen som kunne svare da Håkon 
skiftet gir på de siste 80 meterne.  

I Jays fravær ble 100m for menn en spennende affære. 
Med tre mann i finalen lå alt godt an for at det skulle bli 
medaljer på Tjalve. Christian Settemsli Mogstad og Per 
Arjun Solli var aldri med i medaljestriden, mens Philip 
derimot sikret seg sitt andre mesterskap på rad. På 200m 
måtte Philip trekke seg fra semifinalen grunnet kramper i 
leggen. Da Christian i tillegg ble utslått i semifinalen had-
de vi for første gang på mange år ingen med i 200m fina-
len, som lett ble vunnet av Jays. 20,91 var også nok til at 
han fikk kongepokalen. 

En annen positiv overraskelse var Alexander Dahlstrøm 
Winger som debuterte på 400m i NM. Vi så allerede i 
forsøksheatene at dette kunne holde til medalje. Etter en 
imponerende finish klarte Alexander å ta sølvet på samme 
tid som nr. 3. Alexander har planer om etter hvert å løpe 
400m hekk. Vi ser med glede fram til fortsettelsen. 

Da Margrethe måtte melde forfall grunnet skaden hun 
pådro seg i London hadde vi store håp om at enten Oda  
eller Inger Anne skulle vinne lengde for kvinner. Inger 
Anne var tydeligvis utladet etter tresteg konkurransen da-
gen før. Oda gjorde alt hun kunne, men ble dessverre slått 
av Isabelle Pedersen med en fattig centimeter. Sølv ble 
det også til Oda i tresteg. 

Som nevnt tidligere er Alvilde Grønneberg vårt nye store 
sprinthåp på kvinnesiden. Vi hadde på forhånd håpet på 
en finaleplass. Alvilde overrasket nok de fleste med å 
kapre sølvmedaljen i sin NM-debut. Det skal bli spennen-
de å se hvor langt hun kan drive det. Svaret får vi allerede 
neste vår. 

På 1500m for herrer var det på forhånd forholdvis klart at 
Henrik Ingebrigtsen ville sikre seg en klar seier. Redaktø-
ren vil påstå at hvis Hans Kr. Fløystad hadde ligget noe 
nærmere tidligere i løpet kunne han ha tatt skalpen til 
Henrik, som ble meget stiv på slutten. 

Klubb 1 2 3 4 5 6 Øv-
rige 

Po-
eng 

IK Tjalve 10 7  4 5 4 13 179 

Sk Vidar 6 3 5 2 2 2 2 119 

IL Gular 2 4 2 7 2 2 12 104 

IL i BUL 5  4 3  2 22 102 

Sandnes IL 2 2 4 2 1 2 12 75 

Norna-Salhus 3 1 2 2 1 1 14 67 

IL Tyrving 1 3 2 2 2 1 8 60 

Gloppen FIL 1 3 1 2   3 42 

BFG Fana 1 2  1  2 7 41 

Ull-Kisa IL 2  1  1 2 2 35 
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Hoved-NM 
  

Håkon Brox mottar gullmedaljen for sin 10 000m. 

For 12. gang på rad kunne Grete Etholm stige opp på det høyeste trinnet på seierspallen under et NM. Her er hun flankert av Gloppen-jentene 
Elin Isane og Trude Raad.  
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Philip Bjørnå Berntsen 
 
Gull 100m 
DNS semifinale 200m 
 
 
 
 
Christian Settemsli Mogstad 
 
7. plass 100m 
Semifinale 200m 
4. plass 1000m stafett 
 
 
 
Per Magnus Arjun Solli 
 
8. plass 100m 
 
 
 
 
Alexander Dahlstrøm Winger 
 
Sølv 400m 
4. plass 1000m stafett 
 
 
 
 
Magnus Bordal 
 
4. plass 1000m stafett 
 
 
 
 
 
Stian Flo 
 
4. plass 800m 
4. plass 1000m stafett 
 
 
 
 
Hans Kristian Fløystad 
 
Gull 5000m 
Sølv 1500m 
 
 
 
 
Håkon Brox 
 
Gull 10000m 
Sølv 5000m 

Asbjørn Ellefsen Persen 
 
DNF 5000m 
DNF 10000m 
 
 
 
 
Audun Nordtveit 
 
4. plass 5000m 
DNF 10000m 
 
 
 
 
Jan Chr. Kaltenborn 
 
9. plass 10000m 
 
 
 
 
Thomas Rosvold 
 
9. plass diskos 
 
 
 
 
 
Gaute Myklebust 
 
Gull diskos 
Sølv kule 
 
 
 
 
Eivind Henriksen 
 
Gull slegge 
4. plass diskos 
8. plass kule 
 
 
 
Lars Frantzen 
 
6. plass lengde 
Utslått forsøk 100m 
 
 
 
 
Vetle Utsi Onstad 
 
Gull lengde 
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Eskild Brennmo 
 
11. plass høyde 
 
 
 
 
 
Alvilde Grønneberg 
 
Sølv 100m 
5. plass 200m 
6. plass 1000m stafett 
 
 
 
Jenny Gudmundsen 
 
Utslått forsøk 200m 
6. plass 1000m stafett 
 
 
 
Maren Vigerust Graff 
 
Utslått forsøk 400m 
6. plass 1000m stafett 
 
 
 
 
Christina M. Toogood 
 
7. plass 800m 
6. plass 1500m 
 
 
 
 
Kristine Helle 
 
5. plass 10000m 
4. plass 5000m 
 
 
 
 
Astrid Uhrenholdt Jacobsen 
 
9. plass 5000m 
 
 
 
 
 
Øyunn Grindem Mogstad 
 
Ikke resultat høyde 

Inger Anne Frøysedal 
 
Gull tresteg 
5. plass lengde 
 
 
 
 
Oda Utsi Onstad 
 
Sølv tresteg 
Sølv lengde 
6. plass 1000m stafett 
 
 
 
Grete Etholm 
 
Gull diskos 
6. plass kule 
 
 
 
Mona Holm Solberg 
 
Gull slegge 
9. plass diskos 
 
 
 
 
Mari Strange Øya 
 
5. plass slegge 
 
 
 
 
 
Tove Beate Dahle 
 
Gull spyd 
 
 
 
 
 
John Ertzgaard 
 
Hovedleder 
 
 
 
 
 
Arne Foss 
 
Observert på tribunen hver dag 
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  3:38.1   KNUT KVALHEIM     14.06.1950   OSLO/BISLETT   30.06.1976 
  3:38.5   ARNE KVALHEIM     25.04.1945   OSLO/BISLETT   28.08.1968 
  3:38.74    ESPEN BORGE     08.09.1961   ÅRHUS, DEN   01.07.1987 
  3:40.12   BÅRD KVALHEIM     17.09.1973   STOCKHOLM, SWE 25.07.2006 
  3.40.63  HANS KR. FLØYSTAD   03.04.2012  NINOVE, BLE  21.07.2012 
  3:41.35    OVE TALSNES     22.06.1962   GÄVLE, SWE   04.07.1991 
  3:42.1   ULF BERTIL LUNDH    11.10.1932   GÖTEBORG, SWE 28.08.1958 
  3:42.3  STIG REKDAL     08.09.1939   OSLO/BISLETT   10.08.1965 
  3:43.93    BO BREIGAN     17.12.1958   OSLO/BISLETT   20.05.1986 
  3:44.0   LARS MARTIN KAUPANG  18.08.1952   OSLO/BISLETT   20.06.1978 
  3:44.2   AUDUN BOYSEN     10.05.1929   OSLO/BISLETT   03.08.1954 
  3:44.22    EIRIK HANSEN     14.05.1963   VÄSTERÅS, SWE   24.06.1987 
  3:44.3   TERJE SCHRØDER-NIELSEN   29.01.1945   BERGEN/KROHNS. 03.09.1968 
  3.44.43  HÅKON BROX    18.01.1985  OSLO/BISLETT  09.06.2011 
  3:45.7   CLAUS HAGLI     02.04.1950   OSLO/BISLETT   28.06.1977 
  3:45.7   PEDER ARNE SYLTE    16.04.1954   OSLO/BISLETT   06.09.1979 
  3:45.98    RONNY NORDLI     27.10.1966   MOSJØEN    16.08.1992 
  3:46.0   KONRAD YSTBORG    02.05.1941   BERGEN/KROHNS. 03.09.1968 
  3:46.1   MAGNE BJØRDAL    04.08.1946   BERGEN/KROHNS. 03.09.1968 
  3:46.14    BERNT ELTERVAAG    13.10.1962   JESSHEIM    21.08.1994 
  3:46.2   ÅGE HENRIKSEN     05.08.1961   TRONDHEIM/LERK. 14.08.1986 
  3:46.3  RAGNAR SCHIE     20.06.1948   OSLO/BISLETT   09.09.1971 
  3:46.69    TROND SYVERTSEN    30.03.1965   SANDNES    09.06.1988 
  3:46.99    ANDERS AUKLAND    12.09.1972   OSLO/BISLETT   23.07.1996 
  3:47.16    LASSE JENSEN     23.09.1967   BERGEN/FANA   24.08.1993 
  3:47.37    ODDBJØRN SKOGEN    26.04.1966   STJØRDAL    24.07.1993 
  3:47.39    ERIK LODDING     13.06.1967   STJØRDAL    19.08.1989 
  3:47.5   EIRIK BERGE     22.09.1948   OSLO/BISLETT   23.05.1978 
  3:47.6   NILS JEBSEN     12.10.1940   OSLO/BISLETT    28.08.1968 
  3:47.88    JUSSI UDELHOVEN ** (GER)   25.02.1966   JESSHEIM    02.09.1992 
  3:48.30    KÅRE BIRGER HAGEN    26.11.1958   BERGEN/FANA   22.06.1982 
  3:48.54    OVE JOHNNY VALLA    29.11.1959   STAVANGER   26.06.1984 
  3:48.70    PER KRISTIAN MØRK    29.05.1965   OSLO/BISLETT   04.07.1992 
  3:48.8  HALDOR SESSENG    26.04.1950   OSLO/BISLETT   30.07.1975 
  3:49.0   KNUT ØVERBERG    23.06.1959   OSLO/STOVNER   21.06.1982 
  3:49.1   STEPHAN MURYN    14.11.1945   OSLO/BISLETT   29.05.1973 
  3:49.11    LARS KJERENGTRØEN   07.06.1979   STANFORD, CA, USA 26.03.2004 
  3:49.40  STIAN FLO     04.03.1985  OSLO/BISLETT  21.07.2011  
  3:49.4  ODD AKSNES     11.05.1949   OSLO/BISLETT   17.06.1975 
  3:49.8   THOROLF SCHRØDER-NIELSEN 02.04.1948   OSLO/BISLETT   29.05.1974 
  3:49.85    PER HENRIKSEN     21.03.1968   OSLO/BISLETT   15.05.1990 
  3:49.86    ASMUND TAARUD    24.05.1964   ØVRE ÅRDAL   25.08.1984 
  3:50.3   EINAR FØRDE     20.01.1943   TRONDHEIM/LERK. 18.08.1963 
  3:50.3   HANS PETTER HOLMERUD   24.09.1957   OSLO/STOVNER   21.06.1982 
  3:50.3   DAG SOLVOLL     22.05.1961   NADDERUD   26.08.1985 
  3:50.4   ERIK SARTO     07.09.1930   OSLO/BISLETT   02.09.1954 
  3:50.4   LEIF INGE TJELTA    02.09.1949   OSLO/BISLETT   21.05.1974 
  3:50.49    KRISTIAN BRÆKKAN    19.02.1975   HUDDINGE, SWE   04.09.1994 
  3:50.6   ÅGE GALGERUD     23.03.1947   OSLO/BISLETT   21.05.1974 
  3:50.88    TORSTEIN BROX     11.06.1959   OSLO/BISLETT   30.06.1992 
  3:51.1  ERIK EVENSEN     04.03.1948   OSLO/BISLETT   04.07.1975 
  3:51.2   AARSTEIN REBNE    05.10.1952   OSLO/BISLETT   29.06.1977 
  3.51.32  AUDUN NORDTVEIT   08.06.1988  SANDNES   22.08.2010 
  3:51.5   SVEIN ARVE PEDERSEN   15.04.1952   OSLO/BISLETT   20.06.1978 
  3:51.5   BÅRD SOLVOLL     29.04.1959   OSLO/BISLETT   12.07.1983 
  3:51.65    BEN ØVERLAND     11.02.1963   OSLO/BISLETT   01.07.1985 
  3:51.8   HELGE PHARO     29.12.1943   BRYNE    08.08.1969 
  3:51.83    LARS KRISTIAN TVETER   14.07.1978   OSLO/BISLETT  04.07.2000 
  3:52.50    ENDRE EVENSEN    16.04.1973   GÖTEBORG, SWE 05.07.2003 
  3:52.6   BJØRN BOGERUD    18.07.1928   GÖTEBORG, SWE 07.08.1952 
  3:52.6   FREDRIK ECKHOFF    12.02.1928   GÖTEBORG, SWE 07.08.1952 
  3:52.70    NUR JAMA ADEN ** (SOM)   05.05.1985   TRONDHEIM/STADION 20.07.2008 
  3:52.9   BJØRN RAVLO     05.08.1941   TRONDHEIM/STADION 03.06.1965 
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  7:42.4   KNUT KVALHEIM     14.06.1950   OSLO/BISLETT   04.07.1974 
  7:44.8   ARNE KVALHEIM     25.04.1945   OSLO/BISLETT   04.07.1974 
  7:53.15    EIRIK HANSEN     18.05.1963   OSLO/BISLETT   27.07.1985 
  7:56:41    ESPEN BORGE     08.09.1961   JESSHEIM    24.05.1989 
  8:01.6   EIRIK BERGE     22.09.1948   LIDINGÖ, SWE   29.05.1978 
  8:02.84    OVE TALSNES     22.06.1962   STJØRDAL    27.07.1991 
  8:03.46  HÅKON BROX    18.01.1985  MÔLNDAL, SWE  04.08.2012 
  8:03.54    PEDER ARNE SYLTE    16.04.1954   PORSGRUNN   08.09.1979 
  8.04.27  HANS KR. FLØYSTAD   03.04.1989  OSLO/BISLETT  24.05.2012 
  8:06.4   TERJE SCHRØDER-NIELSEN   29.01.1945   SANDEFJORD/BUGÅR. 15.07.1970 
  8:06.51    ENDRE EVENSEN    16.04.1973   HELSINKI, FIN   18.08.2003 
  8:07.94    BÅRD KVALHEIM     17.09.1973   PRAHA, CZE   18.06.2006 
  8:08.6  LEIF INGE TJELTA    02.09.1949   OSLO/BISLETT   10.06.1975 
  8:10.0   CLAUS HAGLI     02.04.1950   LARVIK/LOVISENLUND 13.05.1978 
  8:10.20    PER KRISTIAN MØRK    29.05.1965   OSLO/BISLETT   22.06.1993 
  8:10.5   PER HAGA      05.03.1948   KIL, SWE    14.08.1977 
  8:10.74    ODDBJØRN SKOGEN    26.04.1966   OSLO/BISLETT   22.06.1993 
  8:11.0  TOR TORGERSEN    20.03.1928   OSLO/BISLETT   07.07.1959 
  8.12.38  ASBJØRN ELLEFSEN   19.05.1987  OSLO/BISLETT  24.05.2012 
  8:12.4   INGE LUNDEBY     08.01.1944   OSLO/BISLETT   13.06.1968 
  8:12.8  THOROLF SCHRØDER-NIELSEN 02.04.1948   OSLO/BISLETT   08.06.1972 
  8:12.8   SVEIN ARVE PEDERSEN   15.04.1952   OSLO/BISLETT   20.07.1981 
  8:13.2  STIG REKDAL     08.09.1939   OSLO/BISLETT   07.09.1965 
  8:13.4   MAGNE BJØRDAL    04.08.1946   VÄSTERÅS, SWE   11.08.1968 
  8:14.2   LEIF EGGE      26.06.1928   GÖTEBORG, SWE 06.08.1956 
  8:14.92    TORE VENÅS     03.06.1957   OSLO/BISLETT   22.05.1984 
  8:16.00    ANDERS AUKLAND    12.09.1972   OSLO/BISLETT   09.07.1996 
  8:17.6   STEPHAN MURYN    14.11.1945   OSLO/BISLETT   04.08.1973 
  8:18.0   ARNT ERIK HOLTER    23.02.1952   OSLO/STOVNER   15.06.1977 
  8:18.03    FREDRIK NAALSUND    05.06.1978   OSLO/TRASOP   23.08.1999 
  8:18.19    TESFAYE BEKELE ** (ETH)   05.02.1971   TØNSBERG    15.07.1995 
  8:18.2  ODD AKSNES     11.05.1949   PORSGRUNN   31.05.1975 
  8:18.24    KETIL EVJEN HANSEN    11.03.1965   OSLO/BISLETT   21.06.1994 
  8:18.66    TORE NEBY     10.05.1955   OSLO/BISLETT   16.06.1982 
  8.18.88  AUDUN NORDTVEIT   08.06.1988  OSLO/BISLETT  19.08.2012 
  8:19.0   JOHAN KAGGESTAD    12.10.1943   OSLO/STOVNER   15.06.1977 
  8:19.6  AUDUN BOYSEN     10.05.1929   OSLO/BISLETT   04.10.1954 
  8:19.94    RONNY NORDLI     27.10.1966   OSLO/BISLETT   05.06.1991 
  8:21.4  RAGNAR SCHIE     20.06.1948   OSLO/BISLETT   04.10.1971 
  8:22.7   ASMUND TAARUD    24.05.1964   OSLO/STOVNER   27.06.1984 
  8.22.91  JAN CHR. KALTENBORN  05.04.1980  OSLO/BISLETT  26.07.2011 
  8:22.99    BÅRD SOLVOLL     29.04.1959   OSLO/BISLETT   05.09.1989 
  8:23.0  REIDAR HJERMSTAD    10.10.1937   OSLO/BISLETT   22.07.1964 
  8:23.97    RUNE HØIGAARD     23.02.1962   OSLO/LAMBERT.   14.05.1985 
  8:23.98    PER HENRIKSEN     21.03.1968   OSLO/BISLETT   11.09.1990 
  8:24.02    JON ANDRÉ PRESTSTULEN  30.01.1976   NADDERUD   17.06.2005 
  8:24.49    TOM OLE DALSRUD    29.04.1975   OSLO/BISLETT   23.06.2002 
  8:24.5   ANTERO RINNE     21.11.1959   OSLO/STOVNER   13.08.1987 
  8:25.6   NILS JEBSEN     12.10.1940   OSLO/BISLETT   22.08.1968 
  8:26.17    KENTH JENSEN ** (DEN)    1968   OSLO/BISLETT   13.07.1993 
  8:27.0  TRYGVE SOMMERFELDT   29.03.1941   OSLO/BISLETT   09.06.1965 
  8:27.8  OLE HERMANN BERGER   26.02.1941   OSLO/BISLETT   09.06.1965 
  8:27.8   HANS PETTER HOLMERUD   24.09.1957   OSLO/BISLETT   23.08.1982 
  8:27.95    EGIL REIDAR OSNES   11.10.1978   OSLO/BISLETT  17.08.2008 
  8:28.6   BJØRN BOGERUD    18.07.1928   BORÅS, SWE   14.08.1952 
  8:28.8   LARS MARTIN KAUPANG   18.08.1952         1977 
  8:28.89    ØYVIND LILAND     14.05.1960   OSLO/BISLETT   14.05.1987 
  8:29.0  ERIK EVENSEN     04.03.1948   OSLO/BISLETT   09.09.1975 
  8:29.4   SVEIN OLAV HAUGEN    25.07.1951   OSLO/STOVNER   14.06.1978 
  8:29.91    MORTEN AASEBØ    17.05.1973   OSLO/BISLETT   13.07.1993 
  8:30.4  JOHN MIDTBØ     05.08.1928   BERGEN/KROHNS.  20.09.1953 
  8:30.99    TERJE GAUTVIK     05.11.1961   OSLO/BISLETT   14.07.1992 
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 16-19 august var det igjen klart for Norway Games på 
Bislett. Stevnet har blitt arrangert på Bislett hvert år siden  
1994, bortsett fra 2005 da stevnet gikk på Lambertseter 
(Bislett stengt grunnet ombygning). I en årrekke ble stev-
net arrangert på våren (mellom Tyrvinglekene og Veidek-
kelekene), inntil Tjalve ble anmodet av forbundet om å 
flytte stevnet til høsten. Om det var det lureste man har 
gjort kan  sikkert diskuteres. Ca. 1500 starter er vel sånn 
noenlunde det samme som de siste årene. 

Strålende vær torsdag, fredag og søndag. Grisevær store 
deler av lørdag. Som vanlig ble stevnet åpnet med slegge 
på torsdag. Siden starten for noen år siden har interessen 
dabbet noe av. Det var klart færre deltakere i år enn vi har 
sett de siste årene. Bortsette fra Eivind Henriksens 
73,62m i herreklassen var det ellers ikke mye å skrive 
hjem om.  

Martin Smedbye hadde i år fått jobben med å være 
speaker på indre bane, noe han løste på en glimrende må-
te. Martin tok seg også et par pauser for å kunne stille opp 
i noen av øvelsene. På 800m ble han nr. 2, bare slått av 
klubbkamerat Jens-Olav B. Lingaas. Begge satte ny per-
sonlig rekord med henholdsvis 1,55,74 og 1,55,94.  

Norway Games er i utgangspunktet et ungdomsstevne 
med innlagte øvelser for senior. På 800m fikk vi et meget 
spennende løp hvor Hans Kr. Fløystad og Stian Flo kjem-
pet side om side fram mot mål. Hans Kr. fikk kastet seg 
foran og slo Stian med 2/100. Tidene ble 1,52,44 og 
1,52,46. Viktigere var det at de slo Morten Velde som 
kom inn på 1,53,02. (han som mener at ledelsen i Tjalve 
bare består av sure gamlinger). 

Hva så med selve arrangementet. Skal vi fortsette å ar-
rangere stevner av dette format må vi ha mer hjelp. Det er 
flere i klubben som bør føle et stikk av dårlig samvittig-
het. År etter år er det de samme ansiktene som tar i et tak 
for klubben. Hva om disse en dag går lei? Da er det ikke 
lenger mulig å arrangere dette stevnet. Hva med domme-
re? Som vanlig er det ganske mange som ikke møter opp 
og som ikke sier i fra at de ikke kan komme. Her har vi 
og Oslo Friidrettskrets en formidabel jobb med å rekrutte-
re flere dommere. I kast var det så ille at de samme to 
dommerne måtte være med på alle seks øktene. Unge er 
de heller ikke. En oppfordring til ungdommen må være. 
Meld dere på kurs og gjør en innsats for  friidretten i 
Oslo! 

Navnet Norway Games ble valgt i 1994 som en motvekt 
mot Norway Cup på Ekeberg. Nå er tiden kommet til å 
gjøre noe med navnet og hele arrangementet. Først og 
fremst bør det flyttes tilbake til våren hvor utøverne er 
interessert i å konkurrere. Vi bør velge et navn som er 
norsk og som knytter arrangementet til IK Tjalve. Forhå-
pentligvis kan vi få satt sammen en prosjektgruppe som 
får dette arrangementet som hovedoppgave. Det skal ikke 
som vanlig være styret i klubben, men andre medlemmer 
av klubben som ønsker å lage et godt friidrettsstevne ut 
fra et spennende konsept. 

 

 

  

 

Martin på jobb som speaker. 

Noe seinere er han i tet på 800m foran Jens-Olav. 

Innspurten på 800m senior. Hans Kr. Fløystad slår så vidt Stian Flo. 
Morten Velde blir slått klart. 

Hyggelig gjensyn med Paul Solberg, som vi ikke har sett for mye av i 
år. 
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Sjefen sjøl, Kjetil Myrtun på plass i sekretariatet. Kjetil har gjort en kjempeinnsats i de årene han har hatt ansvar for store deler av arrangementet.  
Nå bør han få mer hjelp. 

Arne Foss er alltid på plass og gjør en kjempeinnsats for klubben. 

Selv om mange av våre medlemmer ikke stilte opp for å 
ta i et tak var det mange som gjorde en formidabel jobb.  
Uten dere hadde vi ikke klart å ro arrangementet i land. 
Ha i minne at alle inntekter kommer medlemmene til go-
de. Neste år skal vi satse enda mer på det sportslige. Det 
klarer vi ikke uten en solid økonomi. Snart er det tid for 
Norway Cross. Da håper vi å se mange av dere på Eke-
berg 8. september 
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Rasmus Stene fra Lambertseter valgte å stille opp i ganske 
mange øvelser. Hans beste resultat var muligens 4. plas-
sen i lengde med 6,51m. Det var kun 6 cm fra å ta bronse-
medaljen. Det er lenge siden noen fra Lambertseter har 
vært såpass nær  klubbrekorden til Bjørn Henriksen fra 
1970. 

En fjerdeplass ble det også i spyd med resultatet 52,72m. 
Og kule med resultatet 11,50m. I diskos ble det 7 ugyldige 
kast før han i 6. omgang fikk opp 33,14m. Rasmus stilte 
også opp i høyde hvor han rev tre ganger på åpningshøy-
den 1,76m.  Alt i alt en meget respektabel innsats av Ras-
mus. 

Hvis Tjalve i årene framover ønsker å være beste klubb i 
junior-NM har vi en formidabel utfordring foran oss. Det-
te må derfor på mange måter være en hovedoppgave for 
Idrettslig utvalg. 

Dimna ble beste klubb med åtte gull, tre sølv og to bron-
semedaljer, samtlige gull signert Karsten Warholm, ble 
Dimna beste klubb i helgens UM. Nærmest fulgte Sand-
nes med like mange gull, men en sølv og en bronse mind-
re. Tyrving endte på tredjeplass på den individuelle me-
daljestatistikken med seks gull, syv sølv og fem bronse-
medaljer. Norna-Salhus fulgte med seks gull, seks sølv og 
åtte bronse. Også BUL og Laksevåg endte på seks gull, 
men hadde henholdsvis seks sølv, tre bronse og to sølv, 
tre bronse. 

Årets Ungdomsmesterskapa ble arrangert på Askøy uten-
for Bergen i dagene 31.08 til 02.09. Tjalve hadde en me-
get beskjeden tropp med kun 4 utøvere. Sammen med 
Tjalve reiste også noen få utøvere fra samarbeidsklubbene 
Koll og Lambertseter. 

Etter det vi har funnet ut ble det en medalje på Tjalve i 
dette mesterskapet.  Den tilfalt Rebecca Snekkenes som 
kapret bronsemedaljen på 3000m i J18/19. Rebecca var 
også påmeldt på 2000m hinder, men valgte ikke å stille 
opp etter at hun hadde løpt 3000m på fredag. I tillegg tok 
Andreas Gjesdal fra Koll sølv i stav G17 med resultatet 
3,76m 

Jens-Olaf Breivik Lingaas og Martin Smedbye startet fre-
dagen med å løpe 3000m. Muligens var det litt overras-
kende at Martin plasserte seg best av disse to. Martin ble 
nr. 6 på tiden 8,59,95, mens Jens-Olaf ble nr. 10 med ti-
den 9,07,57. 

Lørdag var det 2000m hinder for Jens-Olaf . Han løp inn 
til en fin 5.plass på tiden 6,35,57. 

Søndag stile begge to opp på 800m sammen med Abdulla-
hi Ali Omar. Denne gang var det Jens-Olaf som var best 
med tiden 1,57,19. Det holdt til en 9. plass. Martin ble nr. 
11 med 1,57,79. Abdullahi løp inn til en 22. plass med 
tiden 2,06,83.  
 
 

Rebecca Snekkenes fra Tjalve (til høyre), mottar bronsemedaljen for sin innsats på 3000m i J18/19. 
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Erling Kaas. 4. plass i stav 
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Stein Johnson. 8.plass diskos 



  

 

 
 

 

OL i London 1948 

 

 

Bjørn Vade. Utslått i mellomheatene på 400m og 800m. 


