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Idrettsklubben Tjalve
Forsiden: Premieutdeling for tre av
de fire Tjalvelagene som løp Holmenkollstafetten 2013.

Asbjørn Bjerke

Gustav S. Thorp

Oscar Fredriksen

Idrettsklubben Tjalve ble stiftet tredje juledag 1890 av tre unge menn, Gustav
S. Thorp, Oscar Fredriksen og Asbjørn Bjerke. Thorp med sine 24 år var den
eldste, 19 år gamle Bjerke den yngste. Alle tre var utbrytere fra Kristiania
Sportsforening, som var blitt dannet i 1847 og ble oppløst allerede i 1893. Etter
en rekke opphissete diskusjoner i Sportsforeningen, blant annet om amatørspørsmålet, trakk de tre seg ut sent i 1890. Om kvelden tredje juledag møttes de i
”den nye bodega i Prinsens gade”, og der ”beseglede” de dannelsen av den nye
klubb med ”et glass vin og et haandtrykk”. I sin beretning om begivenheten 15
år senere konstaterte Gustav Thorp tørt at dette ”var visstnok den mindste forening, baade her i landet og ellers, men vi var til gjengjeld enige og opfylt av
iver for sagen”
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Øverst ser vi kvinnelaget som vant
juniorklassen. Fra venstre; Kaja Norheim Morken, Rebecca Snekkenes,
Louise Mogstad Allum, Anne Xiu
Heide Hoff, Madeleine Heiberg, Ellen
Gleditsch, Kristine Helle, Karianne
Jevne, Nora Ulvang, Annika Tollefsen, Marte Helle Schia, Camilla Brauteset og Maren Vigerust Graff.
Deretter følger en del av jentene som
ble nr. 2 i kvinneklassen. Fra venstre;
Kristine Helle, Julie Haabeth, Agnes
Erlingsdottir, Jenny Gudmundsen,
Tonje Helle Flo og Christina
Toogood.
Nederst ser vi deler av gutta som ble
nr. 2 i menn elite. Fra venstre; Simon
Sandbakken, Stian Flo, Thomas J.
Byrkjeland, Magnus Bordal, Edvard
K. Nygård, Martin Smedbye, Magnus
Husby Rostad, Anders Sørensen og
Anders Hatlelid.
Foto; Alexander Dahlstrøm Winger
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Midtsidene: Til venstre; Fritz Borgen
veksler med Carl Fr. Bunæs og Tjalve
vinner HK-stafetten i 1957.
Tjalve vinner juniorklassen i Holmenkollstafetten 1993. Her representert
ved Morten Aasebø som løp Besserud
etappen. Laget satte også ny løpsrekord i juniorklassen.
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Historiske bilder

Laget som vant Holmenkollstafetten i 1957. Fra venstre; Audun Boysen (mottar pokalen), Erik Sarto, Hallgeir Brenden, Carl Fr. Bunæs, Hans
Hotvedt, Leif Egge, Fritz Borgen, Fredrik Eckhoff, Svein Oseid, Bjørn Bogerud, Bjørn Vade, Ulf Bertil Lundh, Per Ehrnst og Roar Berthelsen.

Laget som vant Holmenkollstafetten i 1975. Første rekke fra venstre; Odd Aksnes, Thorolf Schrøder-Nielsen, Jan Torgersen, Haldor Sesseng,
Svein Olav Haugen, Arne Kvalheim og Erik Evensen. Bak fra venstre; Eystein Enoksen, Knut Kvalheim, Åge Galgerud,, Svein Kolsrud, Leif Inge
Tjelta, Helge Pharo, Ragnar Schie og Arvid Dahm.
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YT Holmenkollstafetten i bilder

Tjalves deltakere i årets Holmenkollstafett. Første rekke fra venstre; Hanne Lyngstad, Gunhild Halle Haugen, Louise Mogstad-Allum, Rebecca
Snekkenes, Annie Bersagel, Siri Grude, Martine Engebretsen, Anne Xiu Heide Hoff, Abdullahi Hassan Ali, Thomas J. Byrkjeland og Alexander
Windjusveen. Andre rekke fra venstre; Siri Kristjanson, Christina Toogood, Veslemøy Hausken, Kristine Helle, Astrid U. Jacobsen, Nora Ulvang,
Camilla Brautaset, Annika Tollefsen, Maren Vigerust Graff, Ellen Gleditsch og Jenny Gudmundsen. Tredje rekke fra venstre; Julie Haabeth, Kajsa
Barr, Ingjerd Mehling, Sivert Ekrem, Karianne Jevne og Kaja Norheim Morken. Fjerde rekke fra venstre; Edvard K. Nygaard, Jon Smedbye, Anders Hatlelid, Martin B. Smedbye, Audun Nordtveit, Anders Sørensen, Andreas Gjesdal, Simon Sandbakken, Martin Kanestrøm, Johannes Bergh,
Torjus Halden, Asbjørn Ellefsen Persen og Stian Flo. Bakerst; Sondre Nyvold Lid, Magnus Bordal, Magnus Husby Rostad, Håkon Brox, Tonje
Helle Flo og Hans Kr. Fløystad. Helt for seg selv: Agnes Erlingsdottir.

Bildet over; Første etappe i kvinner elite. Aurora Dybedokken fra Tyrving drar feltet foran Christina Toogood fra Tjalve. Begge får
samme etappetid og Christina overlater pinnen til Hanne Lyngstad som løper en meget god etappe opp Norabakken (bildet øverst
neste side). I midten ser vi Ellen Gleditsch som løper juniorlaget kvinner inn til seier. Nederst; Edvard K. Nygaard (26) henger godt
med på 1. etappe og veksler kun 3 sekunder bak Thomas Roth fra Ull/Kisa.
Fotos; Eirik Førde
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YT Holmenkollstafetten; lagoppstillinger
Her følger lagoppstillingene:
Menn junior
Lagledere: Eirik Førde og Tonje Helle Flo
1 Abdullahi Hassan Ali
2 Alexander Windjusveen
3 Johannes Bergh
4 Anders Sørensen
5 Sivert Ekrem
6 Martin Breivik Smebye
7 Jon Smebye
8 Andreas Gjesdal
9 Martin Kanestrøm
10 Thomas J Byrkjeland
11 Torjus Halden
12 Ewen Weiglin
13 Anders Hatlelid
14 Edvard Kamperud Nygård
15 Simon Sandbakken

Kvinner elite
Lagleder: Eirik Førde
1 Christina Toogood
2 Hanne Lyngstad
3 Agnes Erlingsdottir
4 Kajsa Barr
5 Julie Haabeth
6 Astrid Uhrenholdt Jacobsen
7 Kristine Helle
8 Veslemøy Hausken
9 Ingjerd Meling
10 Annie Bersagel
11 Gunhild Halle
12. Jenny Gudmundsen
13 Siri Grude
14 Siri Kristjanson
15 Tonje Helle Flo

Kvinner junior
Lagledere: Eirik Førde og Tonje Helle Flo
1 Rebecca Snekkenes
2 Martine Engebretsen
3 Annika Tollefsen
4 Karianne Jevne
5 Louise Mogstad-Allum
6 Kaja Norheim Morken
7 Kajsa Barr
8 Maren Vigerust Graff
9 Madeleine Heiberg
10 Kristine Helle
11 Nora Ulvang
12 Anne Xiu Heide Hoff
13 Camilla Brautaset
14 Marte Helle Schia
15 Ellen Gleditsch
Menn elite
Lagleder: Knut Kvalheim
1 Edvard Kamperud Nygaard
2 Anders Sørensen
3 Sondre Nyvold Lid
4 Audun Nordtveit
5 Martin Breivik Smebye
6 Endre Evensen
7 Asbjørn Ellefsen Persen
8 Stian Flo
9 Thomas Byrkjeland
10 Hans Kristian Fløystad
11 Håkon Brox
12 Magnus Bordal
13 Anders Bredesen Hatlelid
14 Simon Paul Sandbakken
15 Magnus Husby Rostad

Sondre Nyvold Lid fotografert sammen med Andreas Roth, Christian Berg og Tormod Hjortnæs
Larsen etter fullført 3. etappe. Foto; ADW.
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Stafetten; etappe for etappe
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Eystein Enoksen for 50. gang

Eystein Enoksen i tet foran ivrige lagkamerater før Holmenkollstafetten.

11. mai løp han Holmenkollstafetten for 50. gang
Ingen har løpt stafetten flere ganger enn Eystein Enoksen
(68).
- Motiverende, inspirerende, samlende og sosialt. Holmenkollstafetten er idrettskultur på sitt aller beste, mener
professor ved Norges idrettshøgskole, Eystein Enoksen.
Og han vet hva han snakker om. 68-åringen var 17 år
gammel da han debuterte i stafetten for Sandnes IL i
1962.
- Jeg husker godt den lange bussturen fra Sandnes sammen med lagkameratene mine. Og enda bedre den fantastiske folkefesten som møtte oss i Oslo, minnes Enoksen.
11. mai stilte han til start for 50. gang. Bare to ganger
siden debuten i 1962 har det hendt at Enoksen ikke har
brukt våren til å lade opp til favorittstafetten: I 1965, da
han avtjente verneplikten i Nord-Norge. I 1971, da stafetten ble avlyst på grunn av ombygging av Bislett.
- Det finnes ingen andre arrangementer som samler klubber, bedrifter, venner, familie og nabolag fra alle kanter
av landet på en så fin måte som det Holmenkollstafetten
gjør.
– Det er en nasjonal folkefest som ivaretar både eliteløperen og mosjonisten, sier mannen som har viet store
deler av livet til løping. Først som utøver, deretter som
trener, lærer, idrettsprofessor, foreleser, forsker, forfatter
og far.
I dag jobber han for Norges idrettshøgskole, Olympiatoppen og idrettslaget Tyrving.

Foto: Aftenposten

Siden 1928 har Holmenkollstafetten bestått av 15 etapper.
Med 15 løpere på ett lag, får du, ifølge Eystein
Enoksen, frem det beste med idretten: Fellesskap, mestring og mangfold.
- Det er denne miksen som får idrettslag som Tjalve, Gular, Vidar, BUL, Tyrving, Skjalg og Sandnes til å ville
vinne sine klasser. Og det er også fellesskap, mestring og
mangfold som motiverer de mange tusen mosjonister fra
hele Norge til å melde seg på. År etter år, sier den erfarne
idrettsmannen.
Enoksen, som er tidligere norgesmester på 400 meter
hekk, løp mange år i stafettens eliteklasse. De senere årene
har han imidlertid deltatt for bedriftslaget til Norges idrettshøgskole, hvor han er trener og lagleder for ivrige
elever og kolleger.
- Det kribler alltid litt ekstra i oppladningen. Det er ingen
tvil om at dette er vårens vakreste eventyr, sier Enoksen,
som har løpt alle de ulike etappene gjennom sin lange karrière i stafetten.
Aller best trives han på de korte etappene, og i stafetten
jubilerte han med samme distanse som han debuterte med
i 1962: En spurt på 390 meter.
Eystein var med på Tjalves lag som vant Holmenkollstafetten i 1975 (se bildet side 3).
Kilde; Aftenposten
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Åpningsstevnet uten de store resultatene
Det tradisjonelle åpningsstevnet i friidrett ble for første
gang på mange år avholdt på et annet sted enn Bislett.
Grunnen til dette er at SK Vidar har trukket seg fra alle
stevnearrangement i 2013.
Stevnet ble derfor, i følge Ronny Nilsen, lagt ut på anbud. Brandbu trakk det lengste strået og fikk æren av å
arrangere åpningsstevnet, som også var det første i årets
Hyundai Grand Prix. De to andre arrangeres i Florø 8.
juni og Ranheim 1. juli.
Blant de 242 påmeldte til stevnet var det 47 utenlandske
deltagere fra 11 forskjellige nasjoner. Mon ikke arrangøren, som ellers leverte et godt stevne på en aldeles lekker
bane, burde ha spandert et flagg for hver av disse nasjonene langs tribunen, som var godt besatt i det sure og til
dels våte været.
Tjalves tropp til åpningsstevnet var liten, antagelig for å
spare flest mulig til NM i stafetter. Det var allikevel rart å
oppleve både 100m og 200m for menn uten deltakelse fra
Tjalve.
Det ble heller ikke noe av den store duellen i slegge mellom Eivind Henriksen, Matthias Jons fra Sverige og David Østerberg fra Finland. Eivind pådro seg en skade i
kneet for ca. 2 uker siden og vil ikke være klar før til ECup for lag i slutten av juni. I den litt vanskelige vinden
kastet Jons småpene 73.17m.
Sondre Nyvold Lid har ikke konkurrert siden tidlig i fjor
(hvis vi ser bort fra Holmenkollstafetten). Da satte han

norsk juniorrekord på 400m med 46.91 før en skade ødela
resten av sesongen. Tiden ble relativt ordinær til han å
være; 49.78. Sondre ble klart slått av Mauritz Kåshagen
denne gang. Sondre har den siste måneden slitt med både
en øm achilles og sykdom. Dette er grunnen til at han ikke
løper fortere for øyeblikket.
Tjalves eneste seier kom i spyd for kvinner hvor Tove
Beate Dahle vant på 49.77m. Marie-Therese Obst kastet
46.62 og ble nr. 3. Marie-Therese har kastet 52.96 tidligere i år. Det er godt å vite at vi har to kvinnelige spydkastere som kan være med å kjempe om gullet i NM seinere i
år.
Eter å ha løpt noen lengre løp tidligere i sesongen prøvde
Annie Bersagel seg på 3000m. Annie fikk tiden 9.41.63
og ble nr. 8. Annie har en personlig rekord på 9.10.56 satt
i Karlstad 2011. Karoline Bjerkeli Grøvdal ble beste norske på 3. plass med tiden 9.06.70
Christina Toogood har løpt en del sterke løp i det siste
både på 1. etappe i HK stafetten og på 1500m i England.
Denne gang ble det en 2. plass på 800m med tiden
2.14.59. Aurora Dybebakken fra Tyrving vant på 2.12.48.
Edvard K. Nygaard fyller 17 år i år. I fjor løp han 800m
på 1.54.22. I årsdebuten på distansen ble han nr. 6 i Cheatet på tiden 1.55.99.
Det sure været og den sterke vinden får ta skylden for at
tidene ikke ble all verden i dette stevnet. Da får vi håpe på
bedre vær under NM i stafetter i Sandnes.

Bildet over; Sondre Lid Nyvold fotografert i første sving på 400m. Øverst neste side; Tove Beate Dahle tok en klar seier i spyd. I
midten ser vi Marie-Therese Obst som ble nr. 3 i samme øvelse. Nederst; Edvard K. Nygaard fotografert under 800m.
Foto: Eirik Førde
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NM i stafetter ble avholdt i Sandnes 25-26. mai. 119 lag
fra 26 forskjellige klubber hadde meldt sin ankomst.
Tjalve hadde opprinnelig påmeldt 6 lag, men endte opp
med å samle 3 lag til start. I tillegg løp et lag fra Koll
4x100m i 15/16 årsklassen.
For første gang på mange år klarte ikke Tjalve å stille lag
verken på 4x100m eller 4x1500m. Dette var før i tiden
Tjalves paradegrener innen stafett. Sykdom, skader og
eksamener skal være grunnen til det dårlige oppmøte.
Klubben opplever for tiden altfor mange skader. Det er
helt tydelig at det skadeforebyggende arbeid må prioriteres mye høyere.
Etter at Philip Bjørnå Berntsen og Christina Settemsli
Mogstad har lagt opp og Per Arjun Solli er mer eller
mindre ute av bildet er det tynt med sprintere i Tjalve.
Når også Alexander Dahlstrøm Winger sliter med en skade er det vanskelig å stille lag. Hvorfor man ikke klarte å
stille lag på 4x1500m må andre svare på.
Første dag hadde vi kun ett lag på startstreken. Gutta på
4x400m for junior kapret en sølvmedalje etter suverene
Osterøy. Tid; 3.27.00. Laget bestod av Rasmus Stene,
Edvard K. Nygaard, Martin Kanestrøm og Sondre Nyvold
Lid.
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Gutta fra Koll stilte eget lag på 4x100m i klasse 15-16 år
og kapret en meget oppmuntrende sølvmedalje. Tiden ble
45.31, kun 2/10 fra seier.
Tjalve vant både gull og sølvmedaljen på 4x800m KS i
2012. Det viste seg å være en utfordring å samle fjorårets
vinnere til årets stafett NM. Etter en omvei via ungdomsgruppene fikk vi omsider stilt et lag som vant sølvmedalje. Laget bestod av Anne Xiu Heide Hoff, Louise Mogstad
Allum, Helene Tingvold (Heming) og Christina Toogood.
Tjalvejentene løp på 10.16,31.
Helgens kanskje mest spennende og jevne stafett viste seg
å være 4x400m MS. Kåshagen brødrene fra Moelven var
dypt savnet og hadde nok gitt enda mer spenning til stafetten. Det var ellers tettpakket med gode 400m løpere på
flere lag. Tjalve ble nummer fire, men ble oppgradert til
tredjeplass etter at Sandnes ble disket for en feilveksling.
Tjalves lag løp på 3.18,93.
For Tjalve er norgesmesterskapene et prioritert område. Et
stafett-NM er like viktig som et junior eller seniormesterskap. Trenere og lagledere må derfor sørge for at vi til en
hver tid stiller med det beste mannskapet. Med det antall
løpere vi har i klubben må det være mulig å stille lag i
noen flere klasser enn i år.

Laget som vant sølv på 4x400m junior under stafett-NM i Sandnes. Fra venstre; Rasmus Stene, Sondre Nyvold Lid, Martin Kanestrøm og Edvard Kamperud Nygaard. Tid; 3.27.41.
Foto; John Ertzgaard

TJALVISTEN

13

Øverst: Laget som tok sølv på 4x800m KS. Fra venstre; Christina Toogood, Louise Mogstad Allum, Anne Xiu Heide Hoff og Helene
Tingvold. Nederst: Laget som vant bronse på 4x400m MS. Fra venstre; Sondre N. Lid, Edvard K. Nygaard, Alexander D. Winger og
Henrik Johnsen. Tid; 3.18.93.
Foto; John Ertzgaard
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Elixia-løpet i øsende regnvær
Himmelen åpnet seg og slapp ned alt den hadde av vann
(og litt til) da det første Elixa-løpet ble arrangert på
Sognsvann 2. juni. Treningssenterkjeden Elixia har kastet
seg på løpsbølgen og inviterte alle sine medlemmer med
familier til dette arrangementet. Dette er et løp for mosjonister hvor fokus primært ligger på å ha en fin dag for
familie og venner. De 340 som hadde meldt seg på fikk
seg en våt fornøyelse. Alt så bra ut til ca. 1 time før start,
men så var det også slutt på moroa. Det bør legges til at
regnet ga seg 20 minutter ut i løpet, men kom tilbake
igjen da vi skulle rydde sammen.
Hvorfor skriver vi så om dette i Tjalvisten? Grunnen er at
Tjalve ble spurt og tok på seg oppgaven med å være teknisk arrangør. Med solid innsats fra kontoret, EMIT og
Wangen gjennomførte vi et godt arrangement selv under
de vanskelig forholdene. En takk også til Rune Stenersen
som stilte som speaker. Noe dårlig merking på slutten av
løypa trekker noe ned, men det kan lett rettes på til neste
år. Vårt håp er at vi fra neste år skal få med Elixia i
Tjalveløpet (tidligere Norway Cross) som arrangeres på
Ekeberg i september.
Da fotografen (redaktøren) ble sendt ut i skogen for å
være løypevakt har vi dessverre ikke noen bilder fra selve
løpet, kun fra nummerutdeling og felles oppvarming før
start, ledet av Elixias instruktører.

Daglig leder Vegard Henriksen instruerer en av ”harene”, Øyvind Heiberg Sundby før start.

Lange køer for å hente startnummer og løpsbrikke., men ingen
sure miner av den grunn. Dette var før det store skybruddet.

Formann Sletholt hadde for anledningen ny sveis. Forhåpentligvis er den gamle på plass igjen til neste styremøte.

Startportalen på vei ned i søla etter at noen klarte å dra ut
”proppen”

Oppvarming er viktig, faktisk noe av det viktigste man gjør før
et løp. Her ledet av Elixias instruktører.
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Statistikk: 1500m-10 000m kvinner gjennom alle tider
4:07.52
4:09.62
4:13.01
4:13.37
4:15.68
4:28.69
4:31.32
4:32.14
4:32.72
4:34.55
4:37.16
4:38.36
4:38.59
4:39.35
4:40.55
4:41.15
4:42.62
4:43.45
4:44.72
4:45.03
4:45.31
4:45.47
4:45.57
4:47.76
4:48.00
4:49.34
4:49.55
4:50.25
4:50.56
4:51.70
4:52.51
4:52.71
4:54.6
4:54.85
4:57.49
4:57.71
5:00.44
5:01.62
5:01.89
5:03.61
5:04.12
5:05.1
5:07.3
5:07.37
5:08.3
5:08.57
5:09.04
5:12.55
5:13.19
5:15.17
5:16.31
5:16.76

TRINE PILSKOG
INGVILL MÅKESTAD BOVIM
SUSANNE WIGENE
LISBET PEDERSEN
HANNE LYNGSTAD
HEIDI MALTUN
HEIDI VIEN MEIER
YUDELKIS MARTINEZ GENARO ** (CUB)
ANNIE BERSAGEL ** (USA)
MAJ BRITT AASTAD
MARIANNE KVALHEIM
CHRISTINA MARIA TOOGOOD
AGNIESZKA JASKURZYNSKA ** (POL)
SIRI GRUDE
GULLBORG BRUAAS
CECILIE STOKKE
TONJE SEKSE
ANNE MARGRETHE HAUSKEN
HEGE EIKEMO BORGE
VIGDIS THOENGEN
ASTRID UHRENHOLDT JACOBSEN
CELINE BRUN LIE
ODDBJØRG HAUGEN
LINN ERIKSEN
GØRIL FRISTAD
TONJE HELLE
LIV THORSENG
SIV LUND
METTE SØRLIEN
IDA MONN BIRKHAUG
HILDE GJESSING
KRISTINE HELLE
CAMILLA KRISTENSEN
SIRI ROSTOFT KRISTJANSSON
HEIDI EGELAND
INE WIGERNÆS
DAGNY HOVI
ENYA ASPEN
LISBETH (LARSEN) HAMNVIK
INGJERD MELING
RANDI LARSEN
GUNN HULLEBERG
KATIE LE SAUVAGE ** (USA)
LINDA STRANNA
GERD LISE NILSEN
JOHANNE BRYNILDSEN
MARIA JOHANNESSEN
NIINA HÄRKÖNEN
KATE MOANE (ALNES)
KATHRINE MADSEN
KRISTIN ELVERHØY
THEKLA BRUN LIE

01.12.1972
07.08.1981
12.02.1978
20.11.1975
05.12.1975
14.11.1965
31.08.1955
19.09.1979
30.03.1983
14.07.1958
11.04.1969
23.01.1989
02.01.1980
19.12.1983
05.03.1956
19.08.1977
20.10.1974
23.01.1976
27.01.1967
28.06.1964
22.01.1987
18.03.1988
11.03.1980
30.10.1994
25.04.1979
22.04.1987
20.07.1969
28.08.1972
16.11.1964
07.12.1984
02.04.1963
29.03.1994
27.12.1966
09.01.1974
14.03.1994
30.04.1969
15.12.1955
23.12.1989
16.05.1974
11.02.1986
09.04.1970
31.12.1960
1978
27.08.1963
04.10.1959
06.10.1993
23.08.1989
29.07.1974
03.03.1961
06.07.1984
23.07.1953
02.09.1992

ROMA, ITA
HEUSDEN, BEL
FLORØ
HEVERLEE, BEL
NIVELLES, BEL
MOSJØEN
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
KRISTIANSAND
GÖTEBORG, SWE
LILLEHAMMER
MOSS
RAVNANGER
OSLO/STOVNER
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/TRASOP
OSLO/BISLETT
HAUGESUND
KNOXVILLE, TN, USA
GÖTEBORG, SWE
OSLO/BISLETT
TØNSBERG
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
KRISTIANSAND
OSLO/BISLETT
KRISTIANSAND
OSLO/BISLETT
GÖTEBORG, SWE
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
GRIMSTAD
BODØ
OSLO/BISLETT
OSLO/STOVNER
OSLO/BISLETT
LILLEHAMMER
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
NADDERUD

11.07.2003
18.07.2009
04.06.2005
07.06.2003
15.08.2003
16.08.1992
03.09.1981
22.09.2006
21.07.2011
06.06.1988
08.07.1992
26.08.2012
07.07.2012
02.08.2009
19.07.1987
11.08.1996
13.06.2001
30.07.2003
05.06.1991
24.08.1994
17.07.2012
07.08.2005
13.04.2001
03.07.2010
28.09.2000
05.08.2007
11.09.1997
30.09.1998
05.06.1991
17.08.2003
07.06.2006
06.08.2011
25.05.1983
07.07.2012
04.09.2009
30.09.1998
12.08.1980
09.09.2008
31.08.2007
24.09.2012
16.06.1990
1983
26.05.1999
18.06.1991
07.06.1982
28.05.2008
22.06.2006
24.05.2008
22.06.1987
20.05.2003
12.08.1980
19.06.2005

12.02.1978
07.08.1981
01.12.1972
30.03.1983
05.12.1975
27.08.1988
20.11.1975
19.09.1979
14.07.1958
20.10.1974
28.06.1964

ZÜRICH, SUI
OSLO/STOVNER
MILANO, ITA
KARLSTAD, SWE
HELSINKI, FIN
ESBJERG, DEN
KØBENHAVN, DEN
KARLSTAD, SWE
JESSHEIM
HAUGESUND
DRAMMEN

19.08.2005
10.08.2009
03.06.2003
02.08.2011
18.08.2003
01.09.2007
04.06.2010
20.07.2006
26.05.1988
31.05.2001
31.05.1993

3000 METER
8:40.23
8:53.85
9:06.68
9:10.56
9:12.02
9:17.12
9:34.01
9:34.99
9:35.33
9:37.40
9:41.53

SUSANNE WIGENE
INGVILL MÅKESTAD BOVIM
TRINE PILSKOG
ANNIE BERSAGEL ** (USA)
HANNE LYNGSTAD
INGUNN OPSAL
LISBET PEDERSEN
YUDELKIS MARTINEZ GENARO ** (CUB)
MAJ BRITT AASTAD
TONJE SEKSE
VIGDIS THOENGEN

TJALVISTEN
9:46.55
9:48.87
9:50.50
9:54.51
9:54.52
9:57.2
9:58.42
10:10.4
10:10.90
10:17.46
10:17.51
10:19.59
10:20.86
10:23.65
10:24.44
10:28.99
10:29.38
10:35.13
10:35.60
10:35.90
10:36.95
10:47.56
10:47.90
10:51.31
10:51.68
10:54.8
11:02.11
11:03.30
11:09.97
11:15.54

KRISTINE HELLE
ASTRID UHRENHOLDT JACOBSEN
MARIANNE ANDERSEN
ODDBJØRG HAUGEN
JULIE HAABETH
HEIDI VIEN MEIER
MARIANNE KVALHEIM
HEIDI MALTUN
LINN ERIKSEN
INE WIGERNÆS
HILDE GJESSING
HEGE EIKEMO BORGE
AGNIESZKA JASKURZYNSKA ** (POL)
GØRIL FRISTAD
THEKLA BRUN LIE
IDA MONN BIRKHAUG
CELINE BRUN LIE
TONJE HELLE FLO
HEIDI EGELAND
KAJA NORHEIM MORKEN
KATIE LE SAUVAGE ** (USA)
LINDA STRANNA
ENYA ASPEN
INGUNN HUSMOEN
NIINA HÄRKÖNEN
DAGNY HOVI
REBECCA SNEKKENES
KRISTIN OMRENG
KATE MOANE (ALNES)
STINE PAUS * (IK TJALVE)
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29.03.1994
22.01.1987
27.03.1980
11.03.1980
06.07.1988
31.08.1955
11.04.1969
14.11.1965
30.10.1994
30.04.1969
02.04.1963
27.01.1967
02.01.1980
25.04.1979
02.09.1992
07.12.1984
18.03.1988
22.04.1987
14.03.1994
04.04.1995
1978
27.08.1963
23.12.1989
12.05.1970
29.07.1974
15.12.1955
04.01.1994
26.03.1980
03.03.1961
21.03.1979

NADDERUD
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
LEXINGTON, KY, USA
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/LAMBERTSETER
MOLDE
OSLO/LAMBERTSETER
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
NADDERUD
OSLO/BISLETT
NADDERUD
TRONDHEIM/STADION
NADDERUD
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
NADDERUD
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT
BRYNE
RAVNANGER
NESBYEN
OSLO/BISLETT
OSLO/BISLETT

15.06.2012
17.08.2007
24.05.2007
20.04.2001
19.05.2010
23.09.1981
21.07.1992
25.06.1992
05.09.2010
31.08.2004
04.09.2007
02.07.1991
15.06.2012
19.06.2001
28.08.2009
30.07.2004
17.06.2005
17.08.2012
12.09.2009
17.06.2011
23.06.2000
02.07.1991
15.08.2008
25.09.1996
22.09.2008
29.08.1980
31.08.2012
03.08.1997
25.06.1987
21.06.1994

12.02.1978
30.03.1983
27.08.1988
14.07.1958
20.10.1974
29.03.1994
11.03.1980
28.06.1964
19.09.1979
20.11.1975
22.01.1987
14.11.1965
02.01.1980
02.04.1963
29.07.1974
23.12.1989
22.04.1987
04.10.1959
03.03.1961
31.12.1960

BRÜSSEL, BEL
MANCHESTER, UK
ASKIM
SANDNES
BERGEN/FANA
OSLO/BISLETT
LEXINGTON, KY, USA
TØNSBERG
OSLO/BISLETT
ODENSE, DEN
KRISTIANSAND
OSLO/BISLETT
LILLESTRØM
OSLO/BISLETT
ÅS
OSLO/BISLETT
GRIMSTAD
OSLO/STOVNER
OSLO/STOVNER

26.08.2005
01.06.2012
12.08.2007
10.08.1986
07.06.2001
25.06.2012
21.04.2001
01.08.1993
23.09.2006
30.08.2009
26.08.2012
29.09.1998
03.07.2012
04.06.2009
25.06.2008
08.07.2008
21.08.2012
16.07.1986
15.06.1987
1983

12.02.1978
20.10.1974
28.06.1964
29.03.1994
14.07.1958
30.03.1983

GÖTEBORG, SWE
NORRTÄLJE, SWE
JESSHEIM
KRISTIANSAND
KNARVIK
LILLEHAMMER

07.08.2006
20.05.2001
21.08.1994
24.08.2012
04.09.1983
31.07.2009

5000 METER
14:48.53
15:46.16
16:07.04
16:37.01
16:48.42
16:51.2
16:58.93
17:02.28
17:05.88
17:11.35
17:37.62
17:40.70
17:54.68
17:58.25
18:49.01
18:54.86
19:00.31
19:40.7
20:19.0
20:24.2

SUSANNE WIGENE
ANNIE BERSAGEL ** (USA)
INGUNN OPSAL
MAJ BRITT AASTAD
TONJE SEKSE
KRISTINE HELLE
ODDBJØRG HAUGEN
VIGDIS THOENGEN
YUDELKIS MARTINEZ GENARO ** (CUB)
LISBET PEDERSEN
ASTRID UHRENHOLDT JACOBSEN
HEIDI MALTUN
AGNIESZKA JASKURZYNSKA ** (POL)
HILDE GJESSING
NIINA HÄRKÖNEN
ENYA ASPEN
TONJE HELLE FLO
GERD LISE NILSEN
KATE MOANE (ALNES)
GUNN HULLEBERG

10000 METER
30:32.36
35:07.42
35:22.56
35:31.33
35:42.00
36:57.64

SUSANNE WIGENE
TONJE SEKSE
VIGDIS THOENGEN
KRISTINE HELLE
MAJ BRITT AASTAD
ANNIE BERSAGEL ** (USA)
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Gifteklar Pinup

Her poserer Håkon Brox på en måte som nok ingen har sett tidligere. Håkon har hatt en stort ønske om å få være pinup i
Tjalvisten. Det får han lov til i dette nummeret. Bildet er hentet fra hans utdrikningslag 12. mai. 6. juli gifter han seg
med Julie Haabeth. Vi ønsker begge lykke til videre og kommer tilbake med en større reportasje etter bryllupet.
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God innsats i Fornebuløpet

Inger Liv Bjerkreim Nilsen og Håkon Brox (Tjalve) vant
10 km i Fornebuløpet onsdag 29. mai. Hele 1679 fullførte
enten, 3, 5 eller 10 km.
Mennenes 10 km ble et jevnt oppgjør. Håkon Brox lå beskjedent plassert i tetgruppa hele veien og avgjorde løpet
først helt på slutten. Med en pers på 3.44 på 1500 m hadde han ingen problemer med å sikre seg seieren.

Håkon løp Sentrumsløpet på 29.35 i 2011. Vi mistenker
han for at Fornebuløpet kun var nettopp det, - en fin treningsøkt. 33.03 er ganske sikkert langt unna hans kapasitet.

- Slike løp passer fint i oppkjøringen til banesesongen, sa
Håkon etter løpet. - Det er fin trening.

Vår tidligere storløper, Gunhild Halle Haugen, holder
formen etter fylte førti med trening sammen med sønnen
Simen. Det holdt til å slå sterke konkurrenter på 5 km.
Tiden ble 17.07. Gunnhild løp senest på Tjalves lag i Holmenkollstafetten. Siri Rostoft Kristjanson ble nr. 8 i samme klasse med tiden 19.06.

Asbjørn 13.55.56

Annie 15.46.62

Ved et stevne i Oordegem, Belgia 1. juni løp Asbjørn Ellefsen Persen 5000m på 13.55.56. Det er en forbedring av
persen fra i fjor med 15 sekunder! Tidligere bestenotering
var nemlig 14.10.36. Når Asbjørn er skadefri løper han
fort. Antagelig er 10 000m hans beste distanse og vi ser
frem til hva han kan prestere på denne distansen. Personlig rekord fra i fjor på 10 000m er 29.47.03.

I forbindelse med MBC Grand Prix i Manchester 1. juni
løp Annie Bersagel 5000m på 15.46.16. Det er også ny
personlig rekord. Den tidligere rekorden lød på 15.50.59
og ble satt i 2010.
I samme stevne løp Audun Nordtveit 5000m på 14.24.62.
Audun åpnet nok litt for hardt (ca. 13.45 tempo) og ble
straffet mot slutten. Resultatet er allikevel ikke langt bak
persen fra i fjor på 14.16.61.
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Henrik Angell; Tjalves første formann
Henrik Angell ble født i Luster, Sogn og Fjordane, 22.
august 1861. Henrik Angell var en engasjert forkjemper
for nasjonale og militaristiske idealer, og utgav flere bøker om militærhistoriske emner. Han arbeidet også aktivt
for utbredelse av idrett, særlig skiløping. Samme år som
Fridtjof Nansen gikk på ski over Hardangervidda fra Bergen til Kristiania (1884) gikk Angell også over Vidda.
Han var først ute, men det ble Nansen som stakk av med
æren.
Han ble født i Luster der faren var offiser og gårdbruker.
Selv om familien flyttet til Bergen allerede 1870, kom
kontakten med bygdefolk og nærheten til naturen i Luster
til å få stor betydning for ham. Angell fulgte i sin fars
fotspor og valgte en militær utdannelse; han ble premierløytnant 1884 og tok generalstabseksamen 1898. 1890
giftet han seg med danske Gerda de Sérène d'Acqueria og
bosatte seg på Bygdøy ved Kristiania. De fikk to barn.
Selv om Angell allerede 1911 ble oberst og regimentsjef i
infanteriet, var hans virketrang for voldsom til å gjøre en
militær karriere. Hans innsats for forsvaret lå først og
fremst på det ideologiske plan. Angell mente et sterkt
forsvar måtte bygge på en sterk folkelig oppslutning.
Denne hadde gått tapt gjennom unionen med Sverige, og
kunne bare gjenskapes gjennom fedrelandskjærlighet og
fysisk fostring. Den første måtte vekkes til live gjennom
kjennskap til historien, den andre gjennom en organisert
idrettsbevegelse. På begge fronter utviste Angell stort
engasjement. I bøker, artikler og foredrag trakk han frem
begivenheter fra norsk krigshistorie som Skottetoget 1612
og sjuårskrigen 1807–14. Han skrev også om andre nasjoners kamp for selvstendighet. Særlig ble Montenegro
og Serbia trukket frem som forbilder. En skitur gjennom
Montenegro 1893 resulterte i flere bøker om montenegrinernes kamp mot tyrkisk okkupasjon.
Stor innsats gjorde han også som sekretær i Kristiania
krets av Norges Forsvarsforening i arbeidet med å få
Stortinget til å gå inn for en omfattende opprustning fra
begynnelsen av 1890-årene.
Men Angell begrenset seg ikke til å understreke nødvendigheten av et sterkt forsvar. For ham var forsvaret selve
nasjonens ryggrad. Krig var enhver nasjons nødvendige
lutring, og offervilje en nasjonal dyd. Hans forherligelse
av krig og ønske om at militære idealer skulle prege det
sivile samfunnet, gjorde ham til en av de fremste eksponentene for militarisme i Norge.
For Angell var idretten verken tidsfordriv eller underholdning. Den skulle skape bedre soldater. Særlig var det
viktig å stimulere ungdom til å gå på ski. Som foredragsholder for Centralforeningen for Udbredelse av Idræt
gjorde Angell en stor innsats med å organisere lokale skiforeninger rundt i landet.
Også utenfor Norges grenser spredte han skisportens budskap. Under skituren i Montenegro 1893 opprettet han
dette landets første skiskole, og blir ennå regnet som
grunnleggeren av skisporten der. Ti år senere ble han invitert til Alpene for å lære franske soldater å gå på ski.
Som følge av sin innsats for skiidretten ble han i 1905

utpekt som første norske medlem av den internasjonale
olympiske komité (IOC).
På nyåret 1918, i en alder av 57 år, sa Angell opp stillingen i forsvaret og reiste til Frankrike, der han vervet seg
som soldat i den franske Fremmedlegionen. Han var med
under sluttkampene på Vestfronten før han vinteren 1919
fulgte med den allierte krigsstyrken til Murmansk for å
slåss på de hvites side i den russiske borgerkrigen. Under
tjenesten fikk Angell kraftige forfrysninger og ble sendt til
et lasarett i Paris der han måtte amputere deler av foten og
hånden. Sterkt svekket av skadene kom han 1920 hjem til
Kristiania der han døde to år etter.
Angell etterlot seg en rik litterær produksjon. Foruten reiseskildringer og bøker om Serbia og Montenegro skrev
han en rekke militærhistoriske bøker. Mest kjent er praktverket Syv-aars-krigen for 17de mai 1807–1814, som kom
ut i forbindelse med hundreårsjubileet for 1814. Flere av
bøkene hans er oversatt til fransk og serbisk. De fleste av
bøkene er skrevet på riksmål, men noen er også skrevet på
nynorsk, som Angell gikk over til for å støtte målsaken.
Den historiske interessen, beundringen for fjellfolk og skisport, går igjen i Angells forfatterskap og knytter ham an
til romantikken. Både som forfatter og skipioner var han
med på å gi nordmenn bevissthet om sin fortid og egenart
og bidrog dermed til utviklingen av en norsk nasjonal
identitet i slutten av forrige århundre. Politisk stod han på
Venstres program i unionsstriden, og var en sterk tilhenger
av den radikale fløyen i partiet anført av Georg Stang og
Johan Castberg. Men det var sider ved hans nasjonalisme
som på flere områder skilte seg fra den rådende. Det kom
til uttrykk i hans revansjistiske krav om å ta tilbake tidligere norske områder som Grønland, Færøyene og Båhuslen.
Og ikke minst i hans militaristiske svermeri som også førte
til hans skjebnesvangre valg om selv å søke til valplassen
som leiesoldat.
Henrik Angell var formann i Tjalve i 1891 og var dermed
den første som hadde dette ærefulle vervet. I jakten på en
formann hadde de tre initiativtagerne til Tjalve funnet det
hensiktsmessig å gå utover de allerede innmeldte medlemmers rekker. De henvendte seg til den kjente idrettsentusiast, idrettsmann og idrettsentreprenør, premierløytnant Henrik Angell. Han hadde en spesiell forkjærlighet for «fri idrett», som den gang var i sin spede begynnelse i Norge. I
arbeidet med å etablere den nye klubben var det viktig for
de unge initiativtagerne å kunne vise til en formann som
hadde erfaring og som nøt en viss berømmelse hos allmennheten. Henrik Angell var blitt forespurt om å være formann
til tross for at han ikke hadde noe med initiativet å gjøre. Vi
kan også slutte av det tilgjengelige skriftlige materialet i
klubbens arkiv, og fra Angells alt i alt beskjedne administrative innsats, at han heller ikke hadde forpliktet seg til å
være annet enn et symbol i starten.
En minnestatue av Henrik Angell er reist i Holmenkollområdet og står rett nedenfor Holmenkollrestauranten. Det
er kun tre statuer i dette området; de to andre er av kong
Olav og Fridtjof Nansen.
Kilder; Store Norske Leksikon, Helge Pharo; Tjalve 100
år.
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Foto; Bjørn Henriksen
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Smått og stort fra hele verden
Som nevnt i forrige utgave av Tjalvisten har Friidrettsforbundet fått mye kritikk for innføringen av løpslisens.
Forbundet valgte derfor å snu og reduserte avgiften med
50%.
2725 lag var påmeldt til årets utgave av Holmenkollstafetten. Det er omtrent samme antall som i 2012. En meget
bra resultatet når man tar i betraktning at stafetten ble arrangert i Kristi Himmelfartshelgen. Den nye puljen hvor
byggebransjen løp for Kreftforeningen samlet 75 lag. Her
var det blant annet mange nye lag. Byggebransjen kommer til å satse like sterkt i 2014 og har som plan å få med
minst 150 lag.
Marie-Therese Obst kastet hele 52,96m i spyd under
vanskelige forhold i forbindelse med kastmønstringen i
Fredrikstad 4. mai. Flott sesongåpning og nesten 4m over
kravet til U18-VM i Ukraina senere i sommer! Frem mot
kastmønstringen i Fredrikstad hadde Marie-Therese slitt
med noen lettere skader. Samtidig hadde hun sammen
med trener Håvard Johansen jobbet med endring fra femskritts til sjuskritts tilløp. Årets første stevne ga full uttelling. Allerede i første kast demonstrerte Marie-Therese
styrke med et flott kast på 51,99m. I tredje (og dagens
siste) kast økte Marie-Therese til solide 52,96m som gir
en imponerende topp 10-plassering på årets verdensstatistikk for U18. Med dette resultatet er hun også kvalifisert til U18 VM. Vi gratulerer og følger spent med videre!

Annie Bersagel har fått smaken av gull og vant overlegent kvinneklassen under Lillebælt Halvmaraton i Danmark 4. mai. Tiden hennes ble 1.14.01, som er ny løyperekord. Arrangøren melder at dette var et godt resultat
ettersom det blåste mye. Tiden Annie løp på er også ny
klubbrekord. Den tidligere klubbrekorden (1.16.13) ble
satt i 1984 og tilhørte Maj-Britt Nyheim Aastad. Annie
Bersagels personlige rekord er 1.13.16.
Flere Tjalvister deltok i den engelske stevneklassikeren
British Milers Club i Sollihull pinseaften. Christina
Toogood kapret endelig familierekorden på 1500m da
hun vant C-heatet, perset med 8 solide sekunder og løp
inn til 4.30.40. Kristine Helle løp en meget god 5000m
og kom i mål på 16.43.88, også dette en forbedring på 8
sekunder fra i fjor. Svenske Kajsa Barr, som trener med
Team Kvalheim, løp 1500m 4.25.99, drøye sekundet bak
pers, men absolutt en fin sesongåpning for 21-åringen.
Hans Kr. Fløystad løp i A-heatet på 1500m. Farten i
feltet var dessverre for dårlig til å oppnå de helt store
tidene. Hans Kr. kom i mål på 3.48.45. Vinnertid:
3.45.06.

Norgesmesterskapet i mangekamp ble arrangert på Bislett
i pinsehelgen. Tjalve stilte med to deltakere; Annika
Tollefsen i KS og Rasmus Stene i MJ. Rasmus stakk av
med seieren i MJ etter serien, 100m: 11.70, lengde: 6.22,
kule: 12.00, høyde: 1.85. 400m: 52.19, 110mHK: 15.76,
diskos: 23.72, stav: 3.50, spyd: 54.71 og 1500m: 5.10.52.
Poengsum: 6083. I en del øvelser er det mye å hente,
f.eks. i diskos. Vi ser med spenning fram til fortsettelsen.
Annika Tollefsen ble nr. 8 i kvinner senior.

I et intervju med Aftenbladet.no uttrykker Margrethe Renstrøm bekymring for at hele sesongen kan gå i vasken.
Margrethe hadde håpet at mai skulle bli måneden da hun
var tilbake på friidrettsbanen. Det er i stedet måneden
hvor hun fortsatt må dra til muskelterapeut Tom Skjønnhaug i Drammen.
Det er mulig at hele sesongen ryker, men jeg har valgt
å se karrièren i et langsiktig perspektiv. Jeg tenker
mot OL i 2016, sier Tjalvisten, som ødela en sene under
foten fem minutter før hun skulle i aksjon i London-OL i
fjor. Det er en skade det har tatt utrolig mye lenger tid å
lege enn hun hadde håpet. Og det vil fortsatt ta tid. Kanskje kan hun hoppe litt mot slutten av sesongen, men håpet om å komme til VM i Moskva i august er syltynt.
Eivind Henriksen har fått et rift i et leddbånd i høyre
kne. Dette medfører at sesongdebuten er utsatt inntil videre. Forhåpentligvis er Eivind klar til E-cup for lag i slutten
av juni.
Jesper Vestbø hoppet 14.41m i tresteg under KFUMkameratenes nasjonale stevne på Bislett 28. mai. Ellers
merker vi oss at deltakelsen var meget dårlig. På en fin
Bislettkveld skulle man tro at flere var interessert i å prøve seg etter en tøff vinter.
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Den utrolige 5000-meteren i Montreal-OL 1976
Det er vanskelig å vurdere de siste olympiske lekers 5000metere, men nerdene vil nok hevde at 1948-utgaven, den i
1952, 1972 og 1976 er de største. I øsregnet på Wembley i
London-lekene i 1948 rykket belgieren Gaston Reiff nærmest desperat noen runder fra mål, og ristet helt overraskende av seg storfavoritten Emil Zatopek. Zatopek kom
tilbake og vant i Helsinki 1952, det var dobbelt dramatikk
da briten Chataway falt i siste kurve. Virens gull i 1972
kom også etter et tett oppgjør med Gammoudi, Stewart og
Prefontaine, men hans andre 5000-gull i Montreal 1976,
kan vanskelig kopieres.
Det var et mesterstykke i taktisk og rå løping på sluttrundene av "The flying Finn". Lasse Viren hadde innledet
Montreal-lekene med seier på 10 000 meter foran portugiseren Carlos Lopez og briten Brendan Foster.
Hvordan var situasjonen før denne 5000 meteren?
Verdensrekorden tilhørte fortsatt belgieren Emile Puttemans med 13.13.0 satt i 1972, han hadde overtatt den etter
Viren som hadde senket Clarkes 13.16.6 med to tideler
umiddelbart etter München.
Puttemans hadde de beste 5000-tidene i så vel 1972, 1973,
1974 og 1975, men han hadde mest løpt terrengløp for
penger de siste sesongene, det var populært i Belgia. Noen
uker før Montreal hadde kiwiene Quax og Dixon angrepet
belgierens rekord på DN-Galan på Stockholm Stadion,
men bommet hårfint. Men de hadde sesongens beste tider
på distansen. Foster hadde vært den store 5000-løperen i
1974 med seier i EM og sølv i CG på New Zealand. Vinneren derfra Ben Jipcho var ute på alle måter, han hadde
blitt med i et amerikansk løpersirkus som ganske snart
strandet. Dessuten hadde afrikanerne boikottet Montreal,
fordi All Blacks, det New Zealandske rugbylandslaget
hadde spilt i Sør-Afrika. Dermed var også Yifter "The
Shifter" borte. Foster virket ikke så god som i EM-året,
men tok altså bronse på mila. David Bedford var ute, han
ga opp i 1975 etter skader han ikke fant ut av.
Og Viren? Han hadde feiret i 1973, var halvtrent i EMåret '74, men tok bronsen på 5000 meter. I en landskamp
mot GB i Edinburgh 1975 ble han nok en gang slått av
Foster, men hadde glist: "Vent til neste år, da er jeg der".
Og han var der allerede på 10 000. Viren hadde trent i
over 2000 meter i Sør-Amerika og ved Thompson Falls i
Kenya. Han var der han skulle være.
5000-meteren ble innledet med tre forsøksheat. Det første
gikk pent og pyntelig. Quax vinner på 13.30.85. Kiwien
hadde røket ut av forsøket på mila, det gikk rykter om
matforgiftning. Var han tilbake? Det kunne virke slik.
Amerikaneren Paul Geis, Oregon-løper ble nummer to
med 13.32.36, han måtte forsvare Stars and Stripes etter
Pre's tragiske bortgang året før. Treer ble kasakstaneren
(USSR) Boris Kuznezov, 13.32.78 og så gled Viren enkelt
inn til den fjerde sikre plassen med 13.33.39. Han brukte
ikke krefter unødig. Ut røk blant andre rumeneren Floroiu
og briten David Black, han som hadde løpt så bra i CG i
Christchurch to år tidligere.
De som hadde sett fram til Karibiens gjennombrudd på

langdistansene i disse lekene, ble skuffet. Haitis Dieudonne LaMothe sto for en heroisk innsats i første heat og løp
inn til den glitrende tiden 18.50.07. Han må ha blitt
"lapped av Quax & Co fire ganger!!! Men haitieren kunne
trøste seg med en ting, han slo verdensrekordholderen .
Emiel Puttemans gikk ut av løpet, og det var hans internasjonale farvel i mesterskapssammenheng.
Det andre heatet sladret ikke om medaljekandidater. Belgieren Willy Polleunis vant på 13.45.24 foran Pekka
Päivärinta med 13.45.74. Finnene hadde dermed med to i
finalen og hadde en løper til. Den unge tyskeren Klaus
Peter Hildenbrand tok tredje med 13,45,85 mens erfarne
Ian Stewart tok den fjerde direkteplassen med 13.45.94.
Resten var ute her, det hadde gått for sakte. Lopes hadde
ikke kommet til start, han hadde pådratt seg stor vannblemmer under føttene på den harde mila.
Det tredje og siste heatet skulle virkelig bli "dødens pulje". Det var åpenbart etter de to første heatene at her var
det mulig å komme med som femte- og sjettemann, som
"fastest losers".
Foster var som vanlig dravillig, men selv ikke han hadde
tanke om at det skulle gå så fort som det gjorde. Den portugisiske bohemen Aniceto Simoes så imidlertid sjansen
til en finaleplass, og var stadig forbi briten, farten ble
holdt oppe.
Åtte mann var med da klokka ringte og åttendemann ble
belgieren Mark Smet, en av verdens beste terrengløpere.
Han slås ut på 13.23.86! Foster vinner på ny olympisk
rekord, 13.20.34, en hårsbredd foran Dixon på 13.20.48,
deretter Knut Kvalheim med 13.20.60, den unge esteren
Enn Sellik blir nummer fire med 13.20.81, Detlef Uhleman fra BRD går også videre med 13.21.08 og Simoes er
den siste av de to "fastest losers" som kommer med,
13.21.93. Ut ryker den tredje finnen, Lasse Orimus med
13.23.43, han hadde trent mye med Anders Gärderud.
Sveitseren Marcus Ryffel er sjanseløs, han slipper tidlig.
Men dette hadde kostet!
Dixon er rasende på Foster, han mener briten kunne styrt
løpet mer fornuftig. Knut Kvalheim er sårbeint etter løpet,
han hadde i liten grad kunnet trene med piggsko i forkant.
Det er to dager mellom forsøkene og finalen. Viren studerer finalelista sammen med trener Rolf Haikkola. Hvem
kunne de regne med? Først og fremst de to kiwiene, men
det var vanskelig å si hvor Quax sto etter matforgiftningen, slik kunne henge i. Så var det Foster. Han hadde i
likhet med Viren tre løp i beina på få dager, de var de to
eneste i finalen som hadde det. Så var det de andre, Kvalheim, Hildenbrand, Stewart, vanskelig å si! Etter det
Haikkola og Viren resonnerte seg fram til, var det bare
"sitters and kickers" i feltet, med ett unntak, Foster. Han
ville sikkert gå til tet fra start.
Helt fram mot starten gikk det rykter om at Viren ville bli
nektet å starte på grunn av en æresrunde han hadde løpt
med de da ukjente Asics-skoene etter mil-seieren. Finnen
hadde vært til forhør hos IOC-pampene, han blånekta på
at det var et reklamejippo. "Jeg var sårbeint", sa Viren.
Han ble trodd. Men konkurrentene var ikke sikre på grunn
av alle ryktene.
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Nåja. Det var 13 bleike fjes på plass i "venterommet" før
utmarsj til finalen, få minutter igjen, da dukker finnen
opp med et bredt glis:

"Mitt livs mest uhyggelige øyeblikk p friidrettsbanen" sier
Viren etterpå. Men han finner det siste giret, og den svarte
skyggen forsvinner.

"Well, here I am, boys!"

Et mesterlig løp av finnen. Han hadde løpt spurten ut av
kiwiene, Quax og Dixon var "milere" av format. Men Virens fartsøkninger hadde drept spurten hos dem. Siste 200
meter gikk på 27!, siste runde på 55 og siste 800 på
1.58.Slik løper en mester.

Startskuddet smeller for 12 og en halv runde. Feltet
snubler inn i første kurve, det dyttes og brukes albuer.
Viren snubler to ganger, men hele feltet holder seg rutinert på beina.
Foster er i teten med en gang. De første rundene går bedagelig på rundt 68. Viren ligger i "The pack", helt inne
ved lista slik han pleier. Ingen ting skjer fr etter 2200
meter, da går finnen til aksjon. Han spurter fram på oppløpssida og legger seg på skuldra av Foster.
Hvorfor gjør Viren dette akkurat da?
Svar: Han skal være i posisjon dersom Foster setter inn
sine beryktede "killer laps" på under 60, slik han hadde
gjort i Roma-EM to år tidligere - og da Viren var den
eneste som hadde forsøkt å følge. Men Foster drøyer.
Men fem runder fra mål kommer rykket. De antatt hardeste konkurrentene er alle på vakt, de lar ikke briten få
noen luke, da Quax spurter fram på bortre langside og
opp til skuldra på Foster, kikker "Big Bren" til høyre, ser
kiwien, og slakker umiddelbart.
Rykket hadde vart i 200 meter. "Jeg skjønte at dette ville
bli spurt, her gjaldt det å spare på kreftene", skriver Foster i sin biografi. Viren er en stund "boxed", men finner
seg en luke inne ved lista da kiwiene løper i både andre
og tredje bane, Dixon virker usikker, han beveger seg
uten plan i feltet, Quax er derimot tydelig mer skjerpa og
på hugget. Ved passering fire runder fra mål er plutselig
Uhlemann og Kvalheim først, men deretter legger Hildenbrand inn en fartsøkning, nå begynner de bakerste å
få nok, Päivärinta slipper, det samme gjør Geis, som har
brukt mye krefter og løpt delvis i tredje bane. 1100 meter
fra mål starter Viren sin første spurt, det var dette han og
Haikkola hadde planlagt.- Og deretter slipper du ingen
forbi deg, hadde Haikkola sagt.
Nå er det råkjør. De som prøver å passere finnen, får
umiddelbart svaret, Viren krummer nakken, og avviser
angrepene etter tur. det gjenstår to runder og når begynner flere løpere å kjenne fartsøkningen. Kvalheim virker
kjørt, men ligger bra plassert. Kasakstaneren Kuznezov
står imidlertid for dramatikken, midtveis i kurven snubler
han først en gang, men kommer seg videre, tydelig slutt
kjørt, han løper bare et titalls meter til, før han faller.
Knut og Simoes kommer unna, Knut tar tre steg på innersida av lista, mens Simoes hopper over Kuznezov.
Fatalt for nordmannen, for han kommer ut av rytmen,
samtidig som Viren krummer nakken nok en gang i tet,
fra 700 meter før mål er det spurt! Det går fortere og fortere og det ringes for siste runde. De neste 200 går på 28,
ved inngangen til siste kurve "dør" Stewart, men Hildenbrand og Quax går "wide", Viren krummer nakken og
svarer da tyskeren prøver å passere.
60 meter fra mål leder fortsatt finnen, men han skimter
en skygge i øyekroken, Quax, mannen han delvis hadde
avskrevet.

18 timer senere forsøker Lasse Viren på det totalt umulige, han står på startstreken i maratonløpet. 42 195 meter
og dette var hans første maraton. Han bommer på et par
drikkeflasker tidlig, dette er fatalt. Men plutselig kommer
Frank Shorter, tittelforsvareren opp på siden, "Lasse, I'm
here", og finnen blir med Shorter. Noen kilometer senere
er de nummer to og tre. Viren må gi luke og framme løper
Shorter sammen med en tidligere østtysk hinderløper,
Waldemar Cierpinski, som ingen hadde hørt om. Plutselig
siger øst-tyskeren fra, Shorter må slippe, men tar sølvet.
Viren faller tilbake til 5. plass, med 2.13.10 i sitt første
maratonløp noensinne.
"Jeg bare spydde og spydde", forteller Viren.
Fra 23. juli til 1. august hadde Viren løpt 72 195 meter.
Han hadde løpt to 10 000-metere på 28.22 og 27.40, to
5000 metere på 13.32 og 13.24.0 og maraton på 2.13.10.
Ingen andre i OL-historien har gjort noe lignende.
Team Løver, 27.04.2011
Gjengitt med tillatelse fra Hans Werp og Øystein Madsen
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