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Kondolanse til Boston 

I morges våknet vi til nyhetene om at to bomber eksploderte i målområdet på det 117. Boston Marathon. Over 
100 ble skadet og tre er bekreftet omkommet. Det meldes om at også barn er blant ofrene. Ingen Tjalvister var 
tilstede, men vi er sterkt påvirket av denne tragedien alle sammen.  

Løpsmiljøet strekker seg over landegrenser, og løperne i Boston ser vi på som våre utenlands kollegaer. Blant 
Tjalves medlemmer finnes det også utøvere fra flere nasjoner, inkludert USA.   

Det tradisjonsrike Boston Marathon skulle vært en feiring av idrett på sitt beste. I år ble det i stedet gjenstand 
for et feigt angrep mot idrettsutøvere, dugnadsarbeidere, og publikummere som heiet sine kjære inn til mål. 

Vi i Idrettsklubben Tjalve ønsker med dette å uttrykke våre kondolanser til ofrene i Boston. Våre tanker går til 
alle dere som er berørt av denne tragiske hendelsen.  

Annie Bersagel, 16.04.2013                   Foto: Bjørn Henriksen 



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” 

Asbjørn Bjerke         Gustav S. Thorp         Oscar Fredriksen 
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Leder: Per Sletholt    90779536 per@pssport.no         
Nestleder: Bjørn Henriksen  91793453 bjorn-he@online.no 
Styremedlem: Svein Søndenå        95232321 
Styremedlem: Ole Petter Sandvig 90081518              
Styremedlem: Egil Reidar Osnes  99040599        
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Daglig leder: Vegard Henriksen  90968371 vegard@tjalve.no 
Sportslig leder: John Ertzgaard  92899929 ertzgaard@tjalve.no       
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Redaktør: Bjørn Henriksen            91793453       bjorn-he@online.no 

 
Midtsidepikene: Siri Grude og Annie 
Bergsagel 
Foto; Eirik Førde og Bjørn Henriksen 
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IK Tjalve fikk også nye treningsdresser i 1940, her representert ved Holger Albrechtsen (formann) og Sverre Leversen 
(sekretær). Tjalve feiret sitt 50-års jubileum det året. 



En påske med mye trening (og litt drittvær) 
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Årets påsketreningsleir for mellom og langdistansegruppa 
i Tjalve brøt med «gamle» tradisjoner. Vi bytta ut skogen 
i Viareggio, den italienske pizzaen i «kirka»», leiligheten 
til Francesca, Auresti på den lokale matbutikken, og Inti-
missimi. Påskens kilometere ble istedenfor sanket i ter-
rengløyper, på grusveier og på klipper i Portugal. Bosted 
var Alfamar, med Sergio i spissen som tilrettelegger. For-
uten en gjeng utøvere var også trener og fotograf Eirik 
Førde med, samt fysio Vegard Henriksen, trener Knut K 
og Grethe. I bagasjen hadde vi, som de fornuftige løperne 
vi er, med oss «treningsleirvettreglene»: 

1. Legg ikke ut på langtur uten trening. 

2. Meld fra hvor du løper. 

3. Vis respekt for været og værmeldingene og kle deg        
 deretter. 
4.    Vær rustet mot uvær og sandstorm, selv på korte tu-

rer. Ha alltid med drikkeflaske og det utstyret en          
treningsleir krever. 

5.    Lytt til erfarne trenere og utøvere. 
6.    Bruk laktatmåler og pulsklokke. 
7.    Løp ikke alene. 
8.    Vend i tide – det er ingen skam å snu. 
 

Spar på kreftene, men gå i kjelleren om nødvendig. Det 
var ikke bare Tjalvister som hadde tatt turen til Portugal. 
Utøvere fra Gular, Tyrving, Laksevåg, Gloppen og deler 
av det russiske og kinesiske landslaget hadde også funnet 
veien til samme matsal, eller foringsområde som det til 
tider kunne minne om. Her fikk vi tatt bilde sammen med 
OL-vinner på 800m fra 2004, Yuriy Borzakovskiy (eller 
en russer som ligna?) til stor glede for Borzakovskiy selv. 

Flere av kvalitetsøktene ble løpt i terrengløypa ved hotel-
let, en ca. 2 km kupert løype. KIF arrangerte terrengløp i 
denne løypa en av dagene, et supert tiltak! Christina T. 
mente at testløpet var hardt, men en fin gjennomføring før 
terreng NM «Jeg har lagt ned mer trening denne vinteren 
og er bedre trent for lengre distanser enn før. Jeg tar NM-
terreng som en god trening før banesesongen starter». 
Hans Kristian og Audun brukte terrengløypa blant annet 
til en solid morgenøkt med Henrik Ingebrigtsen. Økta på 
5 x 2 km ble gjennomført på 6.29 - 6.22 - 6.19 - 6.17 og 
6.19. «Jeg og Henrik dro to drag hver og Audun dro ett 
(det raskeste, noe han skulle få svi for når vi målte lakta-
ten..)». (red.anm.: Suksessen lot ikke vente på seg, med 
gull for Hans Kristian og bronse til Christina under ter-
reng-NM!). 

Ingen treningsleir uten utallige diskusjoner om lagoppsett 
og hvem som skal ha hvilke etapper på årets Holmenkoll- 
lag. Knut har gjort seg noen tanker rundt årets stafett: «Vi 
bør ha et langt sterkere jentelag enn i fjor. Å bli nummer 
2 bak Vidar som nok er suverene, bør vi klare. For herre-
laget ser vi et generasjonsskifte ved at mange unge loven-
de høyst sannsynlig vil kvalifisere seg til laget og være  
gode kort. På de tunge etappene er stammen fra de siste 
årene stort sett bra i rute. Å vinne igjen er et klart mål 
som jeg tror vi skal klare.» Om bare noen uker får vi fasi-
ten. Mange kilometer ble løpt, laktat ble testet, litt vekter 
ble løfta og årets første bad og soling ble gjennomført.  

«…og alle dro hjem fornøyde og var enige om at det had-
de vært en fin tur». 
 
Snakkes til vårens vakreste eventyr i mai! 
Siri Grude 

 

Øverst; Hotellet i Alfamar hvor alle bodde. I midten; Gjengen 
samlet til kveldskos. Nederst; Christina Toogood gjennomfører 
en ekstra styrkeøkt med svære vannflasker.  
Private bilder levert av Siri Grude 
 
Neste side øverst;  Hans Kr. Fløystad, Henrik Ingebrigtsen og 
Audun Nordtveit fotografert under en tidlig morgenøkt. Videre 
ser vi Håkon Brox, Øyvind Heiberg Sundby og Christina 
Toogood under en av sine økter.         
Foto; Eirik Førde 
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Bildet øverst viser Hans Kr. og Øyvind under en intervall økt. 
Øverst og nedover til venstre; Siri Grude i fint driv. Midten: 
Martin Smedbye, Annie Bergsagel, Knut Kvalheim, mamma og 
pappa Toogood. Nederst Ingjerd Meling legger inn litt ekstra 
trening i sengen. Til høyre; Kristine Helle, I midten; starten på 
testløp. Nederst; Siri Grude etter løpet sammen med Finn Kol-
stad. 
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Øverst; Siri Grude og Ingjerd Meling sammen med mannen som vant 800m under de olympiske leker i 2004; russeren Yurie 
Borzakovskiy. Nederst; Daglig leder Vegard Henriksen var med som fysioterapeut. Her fotografert ved benken. 

Neste side, øverst; Audun og Knut etter at Audun har fullført en økt  under relativt grisete forhold. Til høyre; en solbrent Ingjerd. 
 
Noen av våre kastere hadde også lagt påskeleiren til Alfamar.  Øverst; Eivind Henriksen i kjent stil. Nederst; Gaute Myklebust, 
Marte Rygg Årdal (Gloppen) og Eivind Henriksen.           Foto; Eirik Førde 
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Philip Bjørnå Berntsen vs. John Ertzgaard 

 TJALVISTEN 

Som man kan se av linjediagrammene er utviklingen vel-
dig lik på 100m fram til begge er 19 år. Fram til da er Phi-
lips tider en smule bedre. Her stopper Philips utvikling, 
mens John utvikler seg videre fram til han er 22 år.  

På 200m har Philip de beste tidene fram til de er 16 år. 
For Johns vedkommende finner vi hans første notering i 
15-årsklassen. I 17-årsklassen har John adskillig bedre tid. 
John har også en tilbakegang i 18-årsklassen sammenlik-
net med 17-årsklassen. Som 19-åringer er forskjellen liten, 
men herfra og til de fyller 22 år har John de beste tidene. 
Med tiden 20.47 vinner John U23 EM i 1999. 

Philip har de siste årene slitt med en prolaps i ryggen, noe 
som nok er den største årsaken til at han oppnådde sine 
beste tider som 19-åring I tillegg har han prioritert studie-
ne og kan regnes nesten som en hobbyløper.  

Redaktøren har bevisst valgt å ikke ta med en sammenlik-
ning på 60m (plassmangel), men det kan nevnes at Philip 
har aldersrekordene på 60m i G16, G17 og G18 med tide-
ne 6.98, 6.86 og 6.91. Han har også 60m rekorden i U20 
med tiden 6.81. Han har også bestenoteringene på 100m i 
G16 og på 200m i G18 (10.93 og 21.53). 

John er innehaver av bestenoteringen i G17 på 100m med 
tiden 10.73 og 200m i samme klasse med 21.21. John har 
også U20 rekorden på 200m med 21.21 og både 100m og 
200m rekordene i U23 med 10.27 og 20.47. 

Philip har to ganger blitt norsk mester på 100m. (2010 og 
2012). John har også vunnet to mesterskap på 100m (2000 
og 2001), men han har i tillegg fire titler på 200m (2000, 
2001, 2003 og 2005). 

Selv om ingen av dem var typiske barnestjerner har de 
allikevel satt sitt preg på norsk sprint i dette århundre. En 
ting er sikkert, kjekke var de i sine yngre dager. 
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   13       14     15      16      17     18       19      20      21      22  
Philip 12,65 11,68 11,51 10,93 10,76 10,73 10,50 10,69 10,67  10,63 
John           12,25 11,44 11,05 10,73 10,78 10,53 10,49 10,48  10,26 

 13      14      15       16    17  18      19      20       21      22  
Philip 25,47 24,25 23,56 22,24 21,97 21,53 21,25 21,58 22,03  21,58 
John       23,9   22,86 21,41 21,81 21,21 21,25 21,13  20,47 

Som nevnt i mars utgaven av Tjalvisten har Philip Bjørnå 
Berntsen bestemt seg for å legge opp/trappe ned i forkant 
av sesongen 2013. Philip skal ta en master i anvendt ma-
tematikk ved to universiteter i Sveits og har funnet ut at 
dette ikke lar seg kombinere med videre satsing. 

Tjalvisten har på grunnlag av dette sett nærmere på Phi-
lips utvikling siden han startet med friidrett. Vi har også 
gjort en sammenlikning med utviklingen til vår sportslige 
leder, John Ertzgaard, som Philip har hatt mye å gjøre 
med opp gjennom årene. Philip har norsk/sveitsisk bak-
grunn og John norsk/afrikansk bakgrunn. Begge har hatt 
Leif Olav Alnæs som trener. 

Mange vil nok hevde at Philip var en barnestjerne, men 
var han egentlig det?  Går vi inn på årsstatistikkene til 
Norges friidrettsforbund vil man se at dette nok ikke er 
helt korrekt. Her vil man finne at Philip er nr. 34 på 
100m gjennom alle tider med tiden 12.65 i 13-årsklassen. 
Philip er født sent på året (desember), noe som medførte 
at han måtte konkurrere med utøvere som var nesten et år 
eldre. Philip slå for alvor igjennom som 16-åring. Når det 
gjelder John finner vi første resultat på 100m da han var 
14 år. Resultatet 12.25 holder til en 77. plass på statistik-
ken pr. 01.01.2013. Vi har gjort en sammenlikning mel-
lom Philip og John som vist i diagrammene under (100m 
og 200m). 
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Philip og John fotografert i sine yngre dager. Det bør legges til 
at Philip var 17 år da bildet ble tatt, mens John nok ikke var 
mer en 13. 
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Treningsleir Tenerife 
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På grunn av at påsken var tidligere i år søkte Tjalves 
sprintere varmere strøk utenfor Afrikas kyst på vulkanøya 
Tenerife. Dette hadde tydeligvis flere europeiske klubber 
tenkt på og det var til tider svært kaotiske tilstander på 
friidrettsbanen. Første uken var det opp til 2-300 utøvere 
helt ned i 14-årsalderen som daglig trente på anlegget der 
blant annet Idrottslaget BUL var representert med 60 ut-
øvere. Utrolig nok så løste det seg tålelig bra, men under-
tegnede måtte daglig gå flere runder for å finne hekker til 
oppvarming. Totalt var det ni utøvere fra Koll og Tjalve 
som var på leir og var ledsaget og trent av undertegnede 
og første uken av Christian Settemsli Mogstad. Jostein J. 
Fossøy (Florø) og Nadia Akpana Assa (BUL) var også 
med i Tjalvegruppen. 

Moldegutten Sondre Nyvold Lid ser frem til å ha en se-
song uten de store skadeproblemene han strevde med i 
2012. En delvis avrevet hamstring medførte til at store 
deler av høsttreningen gikk til å rehabilitere skaden. 
Sondre kom i gang for fullt på treningsleiren i 
Potchefstroom januar 2013. Det har likevel vært noen 
små avbrekk her og der grunnet kramper, men per dags 
dato er langsprinteren i god form og vil løpe sin 
første konkurranse for Tjalve 9. mai i Drammen der han 
løper 100m og 200m. 

Sesongens store mål er junior Europamesterskapet i Rieti, 
Italia. Moldegutten har også fortsatt til gode å vinne 
400m i et hovedmesterskap. 

Alexander Dahlstrøm Winger har blitt en rendyrket sprin-
ter og blir nå trent av John Ertzgaard. Alexander hadde 

 
 

en svært god treningsfase i høst der nivået på den daglige 
treningen økte uke for uke. Målet for 2013 er å kvalifisere 
seg til landslag og forsvare sølvmedaljen på 400m fra NM 
2012 i Kristiansand. 

Dessverre måtte Alexander fjerne en blindtarm sent i de-
sember noe som medførte til at treningen ble amputert en 
god stund ut i mars. Treningsleiren i Tenerife har dog vist 
seg å gi Alexander et løft. Alexander starter sin første 
konkurranse 9. mai i Drammen. 

Nordstrandjenta Alvilde Grønneberg viste muskler i 2012 
der hun kom fra håndball og løp inn sølvmedaljen på 
100m bak Ezinne Okparaebo under NM 2012. Det natur-
lige målet for 2013 har vært å kvalifisere seg til U-23 EM 
i Finland denne sommeren. Overgangen til å bytte idrett 
har likevel ikke gått så smurt som håpet på i vinter. Den 
ivrige sprinteren har tatt med seg sterk pågangsmot og 
kampinnstilling fra håndballen. Dette har medført at tre-
ningsbelastningen har vært noe for stor i perioder da mye 
av den nye treningen har vært uvant. Treningsleiren i Te-
nerife ble en god leir og et steg i riktig retning. Resepten 
for Alvilde blir  ikke å trene for mye fremover og sørge 
for at bena henger med. 

Årets leirer har for Tjalves utøvere vært et godt  bidrag til 
sesongens forberedelser. Det er ønskelig fra undertegnede 
å forøke å samkjøre hele klubben til en felles samling i 
2014 og vil bli drøftet som sak på neste møte i Idrettslig 
utvalg. For nå så er det en knapp måned igjen til vårens 
vakreste eventyr Holmenkollstafetten skytes i gang og 
starten på en ny friidrettssesong. 

John Ertzgaard 

Fra venstre; John Ertzgaard og Alexander Dahlstrøm Winger. I midten ser vi Alexander  kaste Liakov. Til høyre har fotografen 
fanget opp en fornøyd Jenny Gudmundsen.  
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Stilstudie av Sondre Nyvold Lid og Alvilde Grønneberg. Nederst; Sondre trener med fallskjerm og Agnes Erlingsdottir 
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Strålende innsats i terreng-NM, kort løype 

 12 

     
 
 
              
  

 
NM i terrengløp, kort løype ble avholdt i Hønefoss 13-14. 
april.  Grunnet den sene våren var løypa mange steder 
dekket med snø. Andre steder var det heller vått. Løypa 
var 1 km lang og kontrollmålt i følge arrangøren.  

Tjalve hadde påmeldt 11 deltakere, hvorav 9 stilte til 
start. 

Størst forhåpninger hadde vi nok til Hans Kr. Fløystad i 
menn senior. Hans Kr. har løpt bra inne i vinter og rap-
porteres å være i god form. Hans Kr. kom dårlig ut fra 
start og måtte forandre litt på opplegget underveis. Ørjan 
Grønnevig lå lenge i tet , men hadde ikke noe å stille opp 
med da Hans Kr. økte farten på siste runden. Tiden ble så 
god som 8.00.6. Dette er Hans Kr. beste tid på 3000m, 
men han uttalte til friidrett.no at løypa antagelig var noe 
for kort. I følge arrangøren var løypa kontrollmålt og 
skulle ha riktig lengde. Hans Kr. er litt usikker på når han 
skal sesongdebutere på bane, da han har en viktig eksa-
men to dager etter åpningsstevnet på Brandbu. Målet for 
2013 er likevel klart.: løpe fortere enn han noen gang har 
gjort på 1500m.  

Ellers savnet vi Audun Nordtveit i feltet. Audun var på-
meldt, men lagledelsen valgte å spare han til seinere an-
ledninger. Audun har vært mye preget av skader de siste 
årene, noe man vil unngå i år.  

Lørdagen startet med at Thomas Jefferson Byrkjeland løp 
inn til en sterk sølvmedalje i G15 klassen. Tiden ble 
5.43.8 på de to kilometerne. Han var bare 5.4 sekunder 
etter vinneren.  

I G17 klassen stilte vi med to utøvere som har dominert 
1996 klassen de siste årene, i hvert fall på bane. Edvard 
K. Nygaard er ny i Tjalve dette året. Det var ingen som 
kunne gjøre noe med Edvard som løp inn til en klar seier. 
(5.26.8). Anders Sørensen ble nr. 4 denne gang, slått av 
Edvard med ca. 12 sekunder. Anders har nettopp avsluttet 
skisesongen og trenger nok noe mer løpetreningen før 
han er der han skal være. 

I kvinner junior ble det bronse til Kristine Helle som løp 
inn til tiden 6.23.3, 8.4 sekunder bak vinneren. Bronse 
ble det også til Christian M. Toogood i kvinner senior 
med tiden 6.14.3. Christina var bare 5.4 sekunder bak 
vinneren Ingeborg Kristine Lind, noe som lover veldig 
bra for banesesongen.  

Vi fikk også med oss en medalje i kvinner veteran 35-39, 
hvor Siri R. Kristjansson vant på tiden 7.06.7. 

 

 

 

Ovenfra og nedover; Hans Kr. Fløystad, Thomas Jefferson Byr-
kjeland, Edvard K. Nygaard, Christina Toogood og Kristine 
Helle.            Foto; Eirik Førde 
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Proletarenes egen Holmenkollstafett 
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Østkantstafetten var arbeiderungdommens svar på 

Holmenkollstafetten som gikk vest i byen. Propagan-

daløpet hadde eksistert fra 1926 til krigen kom i 1940. 

Fra midten av 1920-tallet og fram til den tyske okkupa-

sjonen av Norge var det to idrettsforbund her i landet. 

Stadige konflikter mellom Norges Landsforbund for Id-

rett og idrettsungdom fra arbeiderklassen, førte i 1924 til 

dannelsen av Arbeidernes Idrettsforbund (AIF). Det var 

tydelig politisk spenning mellom de to forbundene, spesi-

elt i begynnelsen, og begge arrangerte stevner med til 

dels de samme øvelsene på programmet. Landsforbundet 

var Norges offisielle idrettsforbund og sendte deltakere til 

internasjonale stevner og turneringer, olympiske leker 

o.a. Medlemmer av lag tilknyttet AIF var avskåret fra slik 

deltakelse. AIF ble derfor med i et internasjonalt samar-

beid som arrangerte sine egne stevner. Et eksempel på 

dette er Arbeiderolympiaden i Antwerpen i 1937. 

Etter mønster av Holmenkollstafetten, som IK Tjalve 

(tilsluttet Landsforbundet) hadde arrangert siden 1923, 

satte AIF Østkantstafetten ut i livet i 1926. Mens Tjalves 

stafett holdt seg til Bislett Stadion, anvendte AIF idretts-

plassene Jordal og Dælenenga i sitt arrangement. Den 

holdt seg på østsiden av byen og var en del av AIFs  pro-

paganda på 1920– og 1930-tallet. Det var Østkantstafet-

ten som åpnet AIFs propagandadager hvert år. Starten   

gikk fra Jordal idrettsplass og stafetten hadde innkomst 

Dælenenga. Bildet som ledsager denne teksten er tatt i 

Kjølberggata på Kampen under ett av løpene i slutten av 

1920-åra. Løperne i tet er Adelsten Haugen og Oscar Ol-

sen. De er på vei mot 1. veksling ved Sørli plass. 

Østkantstafetten hadde 12 etapper . Etappelengdene vari-

erte mellom 650 meter og 1300 meter. Løypa gikk i ve-

sentlig grad gjennom bydelene i Oslo sentrum øst. Den 

krysset riktig nok Akerselva og hadde tre vekslinger vest 

for elva, men det var i hovedsak arbeiderbydelene som ble 

besøkt. Stafetten var en del av Oslo Arbeideridrettskrets’ 

propagandauke og gikk av stabelen første gang Kristi 

himmelfartsdag 1926. Det var en suksess og arrangemen-

tet vokste i omfang år for år. Det første året deltok 16 lag, 

mens det 12 år senere, i 1938, var 103 lag med. Stafetten 

gikk for siste gang i 1939, for i 1940 ble de to forbundene 

i praksis slått sammen til Norges Idrettsforbund. Den for-

melle sammenslutningen skjedde like etter frigjøringen. 

Østkantstafetten hadde start på Jordal Idrettsplass og inn-

komsten var på Dælenenga etter at lagene hadde tilbake-

lagt en distanse på 11.75 kilometer. 1.veksling var på Sør-

li plass. Deretter var stafetten innom Rodeløkka, Grüner-

løkka, Torshov, Sandaker, Bjølsen og Sagene. 

Jeg har ikke klart å bringe på det rene hvilke lag som del-

tok fra Østre Aker, men i 1939 deltok Kampens IL og  

Kjølberggata: Situasjon fra Kjølberggata under en østkantstafett i slutten av 1920-åra. (Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og biblio-
tek). 
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 Sørli fra Kampen. Sørli vant kampen for fotballag i 1937 

og 1938. Som en kuriositet kan nevnes at forfatteren Dag 

Solstad i boka ”Svik Førkrigsår” fra 1977 lar gutta fra 

Rathkesgate ved Schous plass trene for Østkantstafetten. 

Solstad kaller klubben AIL Energi og lar det være stor 

debatt gutta imellom om det er bra for beina å løpe på  

brostein og asfalt. Man kan godt tenke seg at det ble en 

hard påkjenning for legger og ledd å løpe gatelangs gjen-

nom arbeiderstrøkene på Oslos østkant, iført datidens  

løpesko, i ”de harde trettiåra”. 

 

Mens den ”borgerlige” Holmenkollstafetten fortsatt lever 

i beste velgående, avgikk arbeideridrettens Østkantstafett, 

med mottoet ”Frihet-Sunnhet-Kultur”, ved døden da kri-

gen kom i 1940. Den gjenoppsto ikke etter frigjøringen. 

Denne artikkelen stod på trykk i avisen ”Østbyen” 4. ok-

tober 2012 og er skrevet av lokalhistoriker Bjørn H. Syv-

ersen. 

Kart: Løypekart over Østkantstafetten. (Illustrasjon fra boka ”Med AIF-stjerna på brystet” av Petter Larsen) 

Fra et av de første ”Arbeiderstevner” som fra og med 1917 ble arrangert på Dælen-
engen Sportsplads. Her leder Alf Halstvedt 1500m under stevnet i 1918 foran Eivind 
Rasmussen. Rasmussen vant løpet på 4,15,3. Begge representerte Tjalve.. 
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Bjørn Berglund (til venstre) fotografert på 200m under en kretskamp 
mellom Oslo og Värmland i 1962. 

Margrethe Renstrøm og Eivind Henriksen  er tatt ut i 
forbundets nye DnB elitelag. Laget består av totalt 10 
utøvere. Resten av laget består av Ezinne Okparaebo, Ka-
roline Bjerkeli Grøvdal, Ingvill Måkestad Bovim, Tonje 
Angelsen, Jays, Henrik Ingebrigtsen, Andreas Thorkild-
sen og Runar Steinstad. 

Mads Bigum Johansen vant halvmaraton i Fredrikstad-
løpet med tiden 1.12.41. Julie Haabeth trives godt i 
hjembyen og ble nr. tre på kvinnenes 5 km. 

Vår eminente statistiker Kjetil Myrtun fikk problemer 
med PC’en i forrige uke. Dette er grunnen til at det ikke 
finnes noen statistikker i dette nummeret. 

Artikkelen på sidene 30-35 er hentet fra ASBMB Today. 
Tidsskriftet er offisielt organ for ”American Society for 
Biochemistry and Molecular Biology”. Artikkelen stod på 
trykk i juni 2012, rett før de olympiske leker i London. 
Selv om stoffet er 10 måneder gammelt er det fortsatt 
høyaktuelt. Selv om stoffet nok ikke er av det enkleste 
håper jeg at noen vil ha glede av å lese artikkelen. 

 

Vår nyervervelse, Marie-Therese Obst har fått norsk pass! 

Under UM på Askøy sist høst imponerte Marie-Therese med et 

kjempelangt spydkast. 49.55 var suverent lengst av samtlige 16-

åringer i Norge i 2012. 

- Jo, det stemmer nok at jeg har blitt norsk statsborger, ja. Nå er 

det fullt kjør med trening, så jeg satser på mange gode resultater 

denne sesongen, også med tanke på VM U18, opplyser Marie-

Therese, som også har byttet ut den sorte trøyen til Moss med 

Tjalves hvite i løpet av vinteren. 

I tillegg til sin suverene posisjon blant spydkasterne, presterte Ma-

rie-Therese 11.94 i kule og 31.10 med diskosen, begge plasserte 

henne på fjerdeplass på den norske statistikken. 

Som fersk 17-åring – rundet 17 den 7. januar – varsler hun at 

”formen er virkelig bra, ja! Jeg kom nettopp hjem fra en lærerik 

og fantastisk treningsleir på Tenerife! Forutsetningene til en kjem-

pebra sesong er der, og nå gjelder det bare å fortsette med knall-

hard trening og forbli skadefri!” 

Planene om norsk statsborgerskap ble aktuelle allerede sist høst. 

Da meldte Marie-Therese at hun hadde vært på treningsleir i Tyr-

kia. 

”Angående norsk pass så skal jeg og mamma dra til Tyskland i 

julen, så da skal vi snakke med dem der borte hvordan det ligger 

an hittil. Jeg gleder meg også til 2013!” var beskjeden. 

Nå er formalitetene i orden og Marie-Therese kan representere 

Norge. (Klippet fra friidrett.no)  

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble norsk mester på 30 km 

under NM på Løten 6. april. Astrid var 33 sek. foran Hei-

di Weng. Astrid vant også en spurtpremie etter 15 km 

som bestod av et visst antall kg med elgkjøtt. Ikea, der-

imot, har i løpet av april måtte trekke 17 600 pakker med 

elg-lasagne fra sine butikklokaler over hele Europa da 

elgkjøttet viste seg å inneholde svin. La oss håpe av elg-

kjøttet il Astrid ikke inneholdt noe svineri. 

Bjørn Berglund vant klasse M75 i årets Birkebeinerrenn. 
Bjørn var helt suveren i sin klasse å slo nummer to med 
flere minutter.  Ikke dårlig av en tidligere sprinter. I 1959 
løp nemlig Bjørn 100m på 10.4. Sammen med Carl Fred-
rik Bunæs har han den beste manuelle tiden i Tjalves his-
torie. 

Smått og stort fra hele verden 

Mads Bigum Johansen i aksjon under halvmaraton løpet i Fredrikstad. 
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Alt klart for en ny Holmenkollstafett 
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Når dette skrives nærmer vi oss Holmenkollstafetten med 

stormskritt. Stafetten arrangeres i år lørdag 11.mai, dvs. i 

den såkalte Kristi Himmelfartshelgen. Mange har nok 

etter hvert fått med seg dette, noe som innebærer at vi 

nok ikke når opp til rekorden fra i fjor på 2700 lag. Styret 

har på grunn av dette valgt å budsjettere med noe færre 

lag enn i fjor for ikke å gå på en smell. Tjalve har for 

2013 sesongen en meget ambisiøs sportslig satsing, som 

er budsjettert til 3,1 millioner kroner. 

I år er det 90 år siden den første stafetten ble arrangert. 

Året var 1923 og 10 lag løp den første stafetten som be-

stod av 10 etapper. Tjalve vant den første stafetten, noe vi 

også håper å gjenta i år. 

Vi har også i år vært nødt til å gjøre noen endringer på 

etappene. Dette gjelder 4. og 5. etappe. Endringene har 

blitt gjort for å unngå å løpe igjennom Vinderen krysset. 

Dermed slipper man problemet med å måtte stoppe T-

banen på denne stasjonen. 

Illustrasjonen øverst på siden ble laget til stafetten for 20 

år siden, og har blitt tatt i bruk igjen i år. Bildet vil bli  

trykket på de T-skjortene og genserne som dommere og 

funksjonærer skal bruke. T-skjorten og genseren vil også 

bli lagt ut for salg og vi håper på en skikkelig ekstrainntekt 

i år. 

Som nevnt i en tidligere utgave av Tjalvisten  har Kreftfo-

reningen og Backegruppen utfordret byggebransjen. Dette 

har så langt medført påmelding fra en del nye lag. Som 

dere kan se av artikkelen på s. 24 og 25 har Tine utfordret 

Dagligvarehandelen til å ta del i stafetten. 

Holmenkollstafetten har etter hvert blitt et mosjons-

arrangement hvor mye vi liker det eller ikke. Det vi nå 

kanskje bør se på er hvordan vi skal kunne få mer blest 

rundt eliteklassene slik at vi blir mere interessante for TV-

selskapene. Dessverre blir det ikke noe av sendingen på 

NRK som annonsert tidligere, men en sending på TV2 

Sport.. En god nyhet er at Canal Digital og TV2 endelig 

har kommet til enighet om distribusjon av TV2’s nisjeka-

naler. Dette medfører at flere husstander nå vil ha mulighet 

til å se stafetten direkte. 

Da får vi håpe på bra vær og mange påmeldte lag rett før 

det første skuddet smeller. 
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Spis riktig; YT mer 
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sportsdrikk. Hun forteller at tørste ikke er et godt mål på 
væskebalanse under trening, da tørstefølelsen først inntrer 
etter at du allerede har tapt en betydelig mengde væske 
gjennom pust og svette.  
Inntak av vann vil tilfredsstille tørsten før væsketapet er 
erstattet. Sportsdrikk som inneholder elektrolytter gjør at 
tørstefølelsen opprettholdes bedre.  

I svette tapes både væske og elektrolytter. Drikker du noe 
som inneholder elektrolytter vil det bidra til å erstatte ta-
pet, og til å holde på væsken i kroppen. Uten elektrolytte-
ne vil en større mengde av væsken du tilfører skilles ut 
som urin. Hvis dette går for langt kan du risikere å bli så-
kalt «vannforgiftet».    

Sportsdrikker har en tilpasset mengde elektrolytter og kan 
være en enkel måte å få dekket behovet på. I tillegg bidrar 
elektrolyttene til å fremme væskeopptaket i tarmen. 

- Hvis du inntar drikke med for høyt karbohydratinnhold 
(>10 % sukker), vil væskens passasje fra magesekk til 
tarm bli forsinket og ofte skape ubehag under trening. 
Høykonsentrerte karbohydratdrikker, for eksempel brus, 
vil som oftest gi en høy osmolalitet (hyperton løsning) 
noe som også medfører forsinket opptak. YT sportsdrikk 
er lett hypoton og vil tas raskt opp i kroppen. Dette kan 
forhindre ubehag under treningsøkten. 

-I tillegg til å drikke energi, kan du også spise rosiner, 
frukt eller energibarer under trening. YTs energibarer er 
basert på korn, frukt og bær, og kan gi ekstra karbohydrat-
påfyll i tillegg til, eller i stedet for sportsdrikk, føyer hun 
til. 

Det viktigste etter treningsøkten 

Brandstadmoen forteller at kroppen er ekstra mottakelig 
for karbohydrater rett etter trening.  Dette gjør at du har en 
gylden mulighet til å fylle opp glykogenlagrene dine. Rik-
tig påfyll rett etter trening kan derfor bidra til at du restitu-
erer deg raskere. Forskning har også vist at et inntak av 
protein med god kvalitet legger til rette for muskelvekst- 
og vedlikehold etter treningsøkten, og bidrar dermed også 
til restitusjonsprosessene. Et restitusjonsinntak bør også gi 
væske og elektrolytter til rehydrering.  

Melkeprotein har vist seg å være spesielt gunstig i forhold 

til stimulering av muskelproteinsyntese. Sammen med 

melkens innhold av karbohydrater (laktose) og elektrolyt-

ter, har melk den siste tiden fått status som en naturlig 

restitusjonsdrikk. YT restitusjonsdrikk er derfor melk med 

ekstra innhold av karbohydrat og protein for å tilfredsstille 

ernæringsbehovet rett etter trening. YT restitusjonsbar 

inneholder også tilpassede mengder karbohydrater og pro-

teiner, men bidrar ikke til væskerestitusjon.  

Skrevet  av Tines informasjonsavdeling 

Riktig påfyll før, under og etter trening er viktig for å 
yte maksimalt på hver treningsøkt.  På markedet fin-
ner du flere spesialprodukter og YT fra TINE er en av 
dem. For å finne ut av hva som ligger bak sammenset-
ningen av disse produktene har vi snakket med klinisk 
ernæringsfysiolog Lise Marie Brandstadmoen, som 
jobber med utvikling og kommunikasjon av YT pro-
duktene i TINE. 

YT er en serie treningsmat- og drikke utviklet av TINE i 
samarbeid med Toppidrettssenteret. Produktene er tilpas-
set kroppens ernæringsbehov før, under og etter trening. 
De er satt sammen basert på den siste forskningen innen 
idrettsernæring og etter innspill fra toppidrettssenterets 
erfaringer med idrettsutøvere. Noen av de viktigste forbe-
redelsene du gjør før en treningsøkt er at du drikker og 
spiser riktig, understreker Brandstadmoen.  

Først og fremst trenger du nok karbohydrater for å fylle 
glykogenlagrene i musklene og lever, og proteiner av god 
kvalitet for å legge til rette for muskelvekst og -
vedlikehold. Spis gjerne vanlig mat, men måltidene du 
spiser før trening bør ikke inneholde mye fett, ettersom 
dette fordøyes saktere.  

- Ideelt sett bør du spise et godt måltid 2-3 timer før tre-
ning. Om du ikke rekker dette, eller trenger et ekstra på-
fyll for å toppe glykogenlagrene, kan du spise et tilpasset 
mellommåltid ca. 1 time før treningen. YTs mellommålti-
der passer godt til dette formålet og er basert på vanlig 
mat som melk, korn, frukt og bær.  De er rike på melke-
protein, og inneholder en miks av karbohydrater for å hol-
de blodsukkeret oppe, forteller Brandstadmoen. 

Det viktigste under treningsøkten 

Under trening er det først og fremst viktig å fylle på med 
væske. For de aller fleste treningsøkter som varer en time 
eller kortere, er vann som regel tilstrekkelig som væskepå-
fyll. Men varer treningsøkten lenger, eller man ikke har 
sørget for fulle glykogenlagre på forhånd, vil sportsdrikk 
være et godt alternativ, sier ernæringsfysiologen. 

-Under lange og harde økter bør man tilføre ny energi til 
musklene, fortsetter hun. Karbohydrater er musklenes vik-
tigste energikilde ved middels til høy intensitet. Ideell 
mengde karbohydrat i en drikk vil avhenge av øktens in-
tensitet og varighet, men en løsning med 4-6 % karbohyd-
rat vil passe for de fleste treningsøkter. Ved hard trening 
trenger man et påfyll av 30-60 g karbohydrat per time som 
tilsvarer ca. 1 liter tradisjonell sportsdrikk. Tidligere antok 
vi at et inntak på ca. 60 g karbohydrat ville tilføre kroppen 
den maksimale mengden karbohydrat som musklene kun-
ne omsette per time. En riktig miks mellom glukose og 
fruktose med et forhold på henholdsvis 2:1 har imidlertid 
vist seg å kunne øke musklenes kapasitet til å forbrenne 
karbohydrater på opptil 90 g per time. En slik blanding av 
glukose og fruktose som finnes i YTs sportsdrikk vil der-
for være gunstig siden påfyll av mer energi til musklene 
vil gjøre at man kan holde på enda lenger, forteller Brand-
stadmoen. 

Hvorfor er sportsdrikken deres hypoton? 

Ernæringsfysiologen fremhever også flere fordeler ved  
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Vegard og ”Kongen” 
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Under oppholdet i Alfamar fikk Vegard møte sitt store idol, Virgilijus Alekna. Alekna ble olympisk mester i diskos i 2000 og 2004. 
Han tok bronse i 2008 og ble nr. 4 i 2012. Hans personlige rekord er 73.88m. Alekna fyller 41 år i 2013 og rapporteres å være i 
meget god form. I midten ser vi Camilla og Melina. Til orientering: Camilla og Vegard gifter seg 31. august. 
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Hay understreker at han ikke er imot løp for folkehelsa, 
og at ordningen med å gi deler av overskuddet til velde-
dighet gjerne kan fortsette selv om løpet arrangeres av en 
friidrettsklubb. Hele poenget er at det er imot lovverket til 
idretten at en privatperson arrangerer et maraton uten et 
avtaleforhold med en idrettsklubb, sier han. 

Pinås støttes av idrettsjurist 
Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner avviser at Friidretts-
forbundet har rett til å nekte Pinås å arrangere mosjons-
løp.– Neida, han kan arrangere hva han vil. Det er ikke 
noe forbud mot å lage idrettsarrangementer i norsk lov. 
Den eneste sanksjonsmuligheten Friidrettsforbundet har, 
er å gi startnekt i deres løp til de som har deltatt i private 
løp, fastslår han. 

Kondis-president Bennett sier at han har forståelse for at 
forbundet frykter for kommersielle aktører, men mener 
likevel denne saken er et feilgrep. I dette løpet går penge-
ne til en god sak og mange er med og løper som kanskje 
ikke hadde vært aktive uten. Det burde være viktigere enn 
hvem som har eiendomsretten til maraton, sier han. 

 

Friidrettsforbundet beklager overfor Pinås 
Norges Friidrettsforbund legger seg flate etter en iretteset-
telse fra Norges Idrettsforbund. De har ikke rett til å stan-
se arrangementet til Tomas Pinås. 

Tomas Pinås er lettet over at maratonkonflikten ser ut til å 
løse seg. «De siste dagene har debatten gått rundt Holme-
strand maraton. Utgangspunktet var en henvendelse fra 
Vestfold friidrettskrets som nok var litt i krasseste laget, 
må vi innrømme». Slik innleder friidrettsforbundet bekla-
gelsen overfor Tomas Pinås. 

Onsdag 24. april publiserte Norges Idrettsforbund en pres-
semelding hvor de presiserer at friidrettsforbundet har 
tolket loven feil. 

«Vårt lovverk regulerer ikke arrangementer i regi av pri-
vate. Det omtalte maratonarrangementet i Horten er såle-
des ikke omfattet av NIFs lov. I brevet fra friidrettskretsen 
til arrangøren er NIFs lov ikke korrekt anvendt», skriver 
idrettsforbundet.  

Denne saken vil bli en veileder for alle som tar initiativ til 
å arrangere private løp. Jeg tror nok friidrettsforbundet 
har misforstått litt. Mitt mål har aldri vært å skape kon-
kurranse til friidretten, men å jobbe for folkehelsa og å 
samle inn penger til kreftsaken, uttaler Pinås 

Jan Olav Hay, kretsleder i Vestfold Friidrettskrets, sier at 
forbundet fortsatt håper å kunne få til et samarbeid. 

– Vi satser på å få til samarbeidet. Vi har dialog med Pin-
ås og ordførerne i Vestfold, hvor vi klart understreker at 
vi støtter arrangementet, men vi har et ønske om å få til et 
samarbeid. Hvor også noe av midlene, om så en liten an-
del, kan gå til den lokale idretten i Holmestrand, sier Hay. 

       Kilde: nrk.no 

  

 
  

I to år har Tomas Pinås arrangert maraton til inntekt for 
kreftsaken på privat initiativ. Det mener Friidrettsforbun-
det er ulovlig, og krever at løpet blir arrangert gjennom 
dem. – Her er det noen som vil melke løpebølgen vi er 
inne i og skattlegge den. Jeg synes det er utidig og kom-
mer ikke til å rette meg etter kravene, sier Tomas Pinås til 
NRK.no.  

Tomas Pinås er grunnlegger av Holmestrand Maraton, et 
veldedighetsløp hvor overskuddet skal gå til organisasjo-
nen «Aktiv mot Kreft». Da løpet ble arrangert søndag 14. 
april, deltok 1500 løpere. 

Vil ha enerett på å arrangere maraton 
Noen dager etter løpet fikk Pinås e-post fra friidrettskret-
sen i Vestfold med beskjed om at de mener han bryter den 
norske idrettsloven. Pinås arrangerer nemlig maratonløpet 
som privatperson. 

Friidrettsforbundet mener imidlertid de har enerett på å 
arrangere maraton, og at alle slike løp må legges under 
deres organisasjon. Det står indirekte i lovverket til Nor-
ges Idrettsforbund at maraton er en friidrettsøvelse, og det 
har norsk idrett rettighetene til å arrangere. Det må i alle 
fall skje i samarbeid med idretten. Altså at løpet blir ar-
rangert gjennom en friidrettsklubb, sier Jan Olav Hay, 
kretsleder i Vestfold Friidrettskrets. 

Vil ikke ha kommersielle aktører 
Friidrettspresident Svein Arne Hansen bekrefter overfor 
NRK.no at Hay har hans fulle støtte. 

– Vi er veldig imot at private arrangører lager idrettsar-
rangement. Det skal holdes innen idretten, sier Hansen.  

Reagerer på mosjonsavgift 
Saken forundrer også Kondis-president Tim Bennett, som 
representerer 14.000 løpere. Friidrettspresident Svein Ar-
ne Hansen er klar på at ingen private arrangører skal ha 
ansvaret for idrettsarrangement. 

– Dette er bare ett av mange private løp som finnes i Nor-
ge, og sånn har det vært i årevis. Man kan spørre seg 
hvorfor forbundet plutselig har bestemt seg for å få slutt 
på det akkurat nå, sier Bennett, som tror mange arrangører 
vil gjøre løpene sine private hvis forbundets nye lisens går 
utover antall deltakere. På årets friidrettsting ble det be-
stemt å innføre en ekstraavgift på mosjonsløp som skal gå 
til forbundet. Fra 2014 må alle ikke-medlemmer betale 20 
prosent mer i startkontingent (maks 100 kroner) per løp 
man deltar i. 

Det får Pinås til å reagere enda kraftigere på det private 
forbudet. – Det kan bety en hundrelapp ekstra per delta-
ker. Hvorfor skal man det? Hvor skal den gå, og hvem 
skal nye godt av den? Er det ikke bra nok å få folk ut av 
sofaen? spør Pinås. 

Generalsekretær Kjetil Hildeskor har tidligere påpekt at 
den nye mosjonsavgiften blant annet skal brukes til ar-
rangementsutvikling og forsikring. 

Prinsippsak 
Både Hay og friidrettspresident Hansen forklarer at det er 
blitt en prinsippsak for friidretten å få kontroll over løps-
arrangement. 
 

http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Eierskap_til_arrangementer.aspx
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Eierskap_til_arrangementer.aspx
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Eierskap_til_arrangementer.aspx
http://www.nrk.no/sport/na-blir-de-dyrere-a-lope-mosjonslop-1.10979461
http://www.nrk.no/sport/mener-mosjonslisensen-er-unodvendig-1.10986263
http://www.nrk.no/sport/mener-mosjonslisensen-er-unodvendig-1.10986263
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Annie Bergsagel suveren i Sentrumsløpet 

Strålende vær og nærmere 10 000 løpere på startsstreken 

var rammen om Sentrumsløpet 2013. Sentrumsløpet ble 

arrangert første gang i 1981, med KFUM –kameratene 

som arrangør. 1860 løpere stilte til start. Sentrumsløpet 

nådde en topp i 1988 med 18 000 på startsstreken. Selv 

om IL i BUL hadde som mål å få med 12 000 tror vi alli-

kevel at 100-årsjubilanten var meget fornøyd med dagen. 

Dagen startet med det tradisjonsrike barneløpet hvor La-

keri Ertzgaard løp inn til en sterk 2. plass i klasse 9-11år, 

bare slått av en gutt. Det skal bli spennende å følge utvik-

ling til jentene til John. 

Tjalve stilte med tre herrer (gutter) og EN kvinne i Sen-

trumssprinten med start ved slottet og inngang ved Stor-

tinget. Jentene startet første med gutta halsende ca. 12 

sek. etter. Christina Toogood har løpt bra i det siste og vi 

var spente hva hun kunne prestere. Christina ble nr. 5 

med tiden 2.11.9, men uttalte etter løpet av beina føltes 

tunge. Frida Thorsås fra Urædd var best med tiden 

2.06.6. 

Edvard K. Nygaard er ny i Tjalve fra 2013, men har alle-

rede markert seg med seier i sin klasse i NM-terrengløp. 

Edvard var med i teten helt fra første stund og ble tilslutt 

nr. 2 med tiden 1.51.4, kun slått med 0.5 sek. Martin 

Smedbye ble nr. 15 med tiden 1.59.3.  

Grunnet skader valgte Asbjørn Ellefsen Persen, Audun 

Nordtveit og Øyvind Heiberg Sundby og stå over hoved-

løpet over 10 km. Helt sikkert lurt med tanke på resten av 

sesongen. Best av gutta ble derfor Mads Johansen som 

kom inn på tiden 32.16. Det holdt til en 23.plass totalt. 

Jentene våre derimot, hadde en meget god dag på jobben. 

Etter å ha holdt følge med de andre jentene i ca. 1 km løp 

Annie gå fra de andre. Annie kom i mål som klar vinner 

på den sterke tiden 33.21. Gledelig var det også at Kristi-

ne Helle ble nr. 3 med tiden 34.32. Annie ble faktisk nr. 

45 totalt (kvinner og menn) og Kristine nr. 75. 

 
 
  

Lakeri Ertzgaard i det hun passesser målstreken.  

Øverst og nedover; Kvinnefeltet i Sentrumssprinten på vei ned-
over Karl Johan, etterfulgt av gutta. I midten; pallen for gutta 
med Edvard til venstre. Nederst; Annie passerer ved Rådhuset 
etterfulgt av premieutdeling på Karl Johan.  Foto; Bjørn  
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