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Tove Beate Dahle 56.74m  

 Tove Beate Dahle satte en flott ny personlig rekord da 
hun kastet spydet 56.74m under Tyrvinglekene på Nad-
derud. Det var en forbedring på over 2 meter sammenlik-
net med resultatet hun oppnådde under NM i Byrkjelo 
2011. Tove er i år mer stabil teknisk enn hun har vært 
tidligere. Dette har resultert i flere kast over 50 meter. 
Kvalifiseringskravet til EM i Zürich neste år er 57.00m. 
Det håper Tove å klare i løpet av sesongen.  

Det gledeligste så langt i år er at to av våre yngre utøvere 
har kvalifisert seg til U18 VM i Donetsk, Ukraina. Både 
Marie-Therese Obst i spyd og Edvard K. Nygård har  

klart kravene satt opp av Norges Friidrettsforbund. Mes-
terskapet arrangeres i perioden 10-14 juli. Vi kommer til-
bake med reportasje i juli-nummeret av Tjalvisten.  I til-
legg har Sondre Nyvold Lid klart kravet på 400m til U20 
EM i Rieti 18-21. juli og Kristine Helle til samme mester-
skap på 5000m.  

Så langt i sesongen ser det ut til å bli dårlig med Tjalvister 
under VM i Moskva. Margrethe Renstrøm blir neppe klar, 
og Eivind Henriksen ble skadet under oppkjøringen til 
sesongen. Flere har vi ikke for øyeblikket som kan kvalifi-
sere seg.  



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 

 
IK Tjalve 

Underhaugsveien 1 
0354 Oslo 
Postboks 5905 Majorstua 
0308 Oslo 
Telefon: 22 60 43 40 
Telefaks: 22 56 70 35 
E-post: mail@tjalve.no 
 
Web: www.tjalve.no 
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Styret 2013 
 
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        
Styremedlem: Andreas Høiby  90588223        
Styremedlem: Eirik Førde   91121195         
Styremedlem: Annie Bersagel            98603664                                
Styremedlem: Marte Helle Schia  95076760 
         
Daglig leder: Svein Lilleberg  99296254 mail@tjalve.no  
Daglig leder: Vegard Henriksen  90968371 vegard@tjalve.no 
Sportslig leder: John Ertzgaard  92899929 ertzgaard@tjalve.no       
 
Tjalvisten 

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

Midtsidene: Svein Lilleberg 

 

Svein Lilleberg og Ola Syse 1961/1962. 
Foto fra Jan Hemsviks private samling. 



Historiske bilder 
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Øverst: Defilering Holmenkollstafetten 1962. Svein Lilleberg ses midt i første rekke. Nederst: Defilering Holmenkollstafetten 1963. 
Svein Lilleberg ses helt til venstre i tredje rekke.       Foto fra Jan Hemsviks private samling 



Svein Lilleberg trer tilbake 
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Svein Lilleberg fylte 70 år 8. mai. 1. juli trer han tilbake 
som daglig leder i Tjalve etter å ha sittet i jobben siden 
august 2000. 

Svein vokste opp i Oslo i området rundt Ola Narr, og 
kom til Tjalve fra Oslo Idrettslag høsten 1960. Allerede i 
gutteklassene var han en av Norges mest lovende sprinte-
re og redaktøren husker mange harde oppgjør mellom 
Svein, Lasse Woldseth fra Lambertseter og Wang Norde-
rud brødrene fra Njård. Enten det var på Bislett eller Jor-
dal var det alltid meget god deltagelse på 100m. Som of-
test måtte man løpe både forsøk, mellomheat, kvartfinale 
og semifinale før man evt. var klar for en finale. 

Svein hadde sin storhetstid på 60-tallet og oppnådde sin 
bestenotering i et løp på Røros 12.06 1965. Tiden ble så 
god som 10,7 (hundredeler var ikke oppfunnet den gang-
en). Det er ellers verdt å merke seg at man løp på grus, 
noe som er en stor ulempe sammenlignet med dagens 
tartandekke. 

Samtidig med Svein hadde Tjalve en lang rekke sprintere 
i norsk toppklasse. Hvem husker ikke løpere som Bassen 
Bunæs, Ivar Saunes, Bjørn Berglund, Svein Johnsen og 
Helge Svaar. 
Svein oppnådde sin beste plassering i et norsk mesterskap 
i 1969 da han tok bronse på 100 m med tiden 10,9. 

Svein har ellers vært med og vunnet 4 gull og 3 sølvme-
daljer i 4x100 m stafett og 3 gull og 2 sølvmedaljer i 
1000 m stafett for Tjalve. 

På bildet nederst til høyre ser vi laget som vant 1000m 
stafett under NM i Haugesund i 1965. I 1964 satte det 
samme laget ny nordisk rekord med tiden 1.54.2. 

Svein er opprinnelig cand.mag. fra UiO. Han har grunn-
fag i latin og mellomfag i tysk og historie. Etter en lang 
karriere som lærer ved Nordseter skole (nærmere bestemt 
30 år) ble Svein ansatt som daglig leder i Tjalve fra 2000.  

Sammen med styret i Tjalve har han vært med på å snu 
den negative trenden i Holmenkollstafetten. Fra å ha vært 
nede i 788 lag i 2005 nådde vi 2720 lag i 2013. Dette i 
tillegg til at vi har vært beste klubb både i senior og ju-
nior NM de siste årene gjør Tjalve til den desidert beste 
friidrettsklubben i landet. 

Vi takker for innsatsen så langt og ønsker Svein lykke til 
videre. 

 

Svein vant bronsemedalje på 100m under NM  på Fana stadion 
i 1969. Svein ses til venstre sammen med vinneren Nils Petter 
Guldseth fra Ranheim (10.8) og sølvmedaljevinner Ole Bernt 
Skarstein fra Stålkameratene (10.8). Svein fikk tiden 10.9. Det 
skilte 3/10 mellom  vinneren og nr. 6 i finalen.  
Det er også vært å merke seg at Arne Kvalheim vant kongepo-
kalen under samme mesterskap. 

Laget som vant 1000m stafett i NM 1964. Fra venstre; Svein 
Lilleberg, Svein Johnsen, Helge Pharo og Carl Fredrik Bunæs.  
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Øverst: Laget som vant 4x100m for junior i 1963. Bakerst; Svein Lilleberg og Ro-
ger Becklund. Foran; Ola Syse og Per Bjørn Bjørge. 

Midten: Roger Becklund og Svein Lilleberg fotografert under samme mesterskap. 

Nederst: Laget som vant 4x100m i 1964 og 1965. Fra venstre; Ola Syse, Svein 
Lilleberg, Carl Fredrik Bunæs og Svein Johnsen. 

Til høyre: Resultatliste fra Aftenposten 20.06 1965. 



Hyundai Grand Prix Florø 
 

6                  TJALVISTEN 

På 200m løp Henrik Johnsen på tiden 22.28. Sondre Ny-
vold Lid løp også 100m som oppvarming til 400m. Han 
fikk tiden 11.15. 

Arrangøren hadde på forhånd satset på å få til den beste 
sleggekonkurransen i Norge noen gang. Olympiamesteren 
fra Sydney 2000, polakken Szymon Ziolkowski var der. 
Det var også fjorårsvinneren Lukas Melich og Matthias 
Jons fra Sverige. Disse var først og fremst invitert for å 
kunne gi Eivind Henriksen god konkurranse. Eivind var 
på plass i Florø, men på grunn av en kneskade som ikke 
helt er leget, fikk han ”startnekt” av Olympiatoppens fy-
sioterapeut.  

For Eivinds vedkommende er mye av sesongen ødelagt. 
Hovedmålet i år blir derfor å levere en knall konkurranse i 
Tønsberg under NM i slutten av august.   

Det andre stevnet i årets Hyundai Grand Prix ble arrang-
ert i Florø 8. juni (Florø Friidrettsfestival). Svært få Tjal-
vister deltok i stevnet. Det positive var at flere viste klar 
framgang fra tidligere stevner i år. 

Den som imponerte oss mest var Tove Beate Dahle som 
vant spyd med resultatet 53.29m, kun en meter bak hen-
nes personlige rekord fra Byrkjelo 2011. Marie-Therese 
Obst nr. 3 med resultatet 46.24m. 

Sondre Nyvold Lid og Alexander Dahlstrøm Winger stil-
te til start på 400m. Sondre viste klar framgang fra Hyun-
dai Grand Prix stevnet på Brandbu og kom i mål på 
48.17. Sondre er dermed kvalifisert til U20 EM som ar-
rangeres i Rieti, Italia seinere i sommer. Alexander fikk 
tiden 49.50. 

Etter at Philip Bjørnå Berntsen har lagt opp og Per Mag-
nus Arjun Solli har flyttet til Bergen er Henrik Johnsen 
Tjalves gjenværende kortsprinter. Han var å finne på 
startstreken på 100m og 200m. Henrik klarte ikke å avan-
sere til finalen på 100m. Han løp på tiden 11,01 i heatet 
der det må nevnes at han hadde en fantastisk start. I bil-
det på neste side ser vi Henrik en god meter foran Darius 
Kuc (POL) som vant heatet på 10.46.  

Starten på 400m herrer. Vi ser Alexander Dahlstrøm Winger i bane 2 og Sondre Nyvold Lid i bane 3.              Foto: John Ertzgaard 



 7 

 

 

 

 

 TJALVISTEN 

Bildet øverst: Spydjentene på pallen i Florø. Tove Beate i midten og Marie-Therese til høyre. Nederst: Henrik Johnsen i starten på 
100m. Foto: John Ertzgaard 
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 Bislett Games tilhører den eksklusive gruppen av stevner 
som utgjør Diamond League. Stevnet er i seg selv en 
diamant for norsk friidrett, og vi gjør vårt ytterste for å 
utvikle det videre. Det har ikke bare Bislett Alliansen og 
de tre eierklubbene BUL, Tjalve og Vidar glede av. Vi 
føler at også Norges hovedstad nyter godt av det vi har 
skapt. 

I år vises stevnet i 130 land. Sendingen innledes med 
flotte bilder av Oslo før det zoomes inn på arenaen som 
ligger i hjertet av sentrum, med en unik posisjon i inter-
nasjonal friidrett. Da Sport Illustrated ved årtusenskiftet 
rangert verdens mest kjente idrettsarenaer, kom Bislett 
på 5. plass. Jeg skal ikke begi meg inn på en vurdering 
av reklameeffekten Bislett Games har for Norge og Oslo, 
men er sikker på at stevnet gir ett bidrag til å gjøre byen 
attraktiv.  
 
I løpet av noen døgn tiltrekker vi oss mange besøkende. 
Våre viktigste gjester er selvsagt verdensstjernene, med 
Usain Bolt i spissen. Han og de andre skaper et utstil-
lingsvindu for internasjonal friidrett i Norge. Mange vil 
hevde det er en floskel at topp skaper bredde, men vi i 
norsk friidrett mener å ha belegg for en slik påstand når 
det gjelder Bislett Games. Stevnets stigende popularitet 
er en av  grunnene til at vi har økt med mer enn 30.000 
medlemmer til 81.000 i løpet av de fem siste årene. 

Hvordan har vi klart å bruke Diamond League, der bare 
en håndfull norske utøvere får være med, til å utvikle 
norsk friidrett? I korthet handler det om å utnytte at idrett 
er en sterk arena for fellesskap. I friidrettsfamilien opple-
ver vi at noe av vår identitet knyttes til Bislett Games. 
Den er en del av vår historiefortelling. Mange har et for-
hold til Ron Clarkes verdensrekord på 10.000 i 1965, de 
legendariske løpene til Sebastian Coe og Steve Ovett, og 
de fantastiske løpene til Grete Waitz og Ingrid Kristian-
sen. Om de ikke var der selv, er historiene blitt gjenfor-
talt. 
Som andre store idrettsbegivenheter ser vi at Bislett Ga-
mes inspirerer, bygger samhold og tilhørighet for nye 
generasjoner utøvere, ledere og trenere. De ønsker å 
være en del av denne kulturen – og vi er med årene blitt 
mer bevisst på å involvere organisasjonen i festdagen for 
friidretten. Alle 100 ungdom som er en del av vårt utdan-
ningsprogram for unge ledere, inviteres i kveld til Bislett 
for å få inspirasjon. På samme måte får våre mange dom-
mere som helg etter helg er opptatt på små og store stev-
ner, en bonus ved å bli hentet inn til et arrangement med 
verdensstjerner. De takler den utfordringen med glans,  

slik også de øvrige i korpset av frivillige gjør.  

Til sammen bidrar dette til å heve kompetansen hos de 
som driver norsk friidrett, og ikke minst stimulere til yt-
terligere innsats for at barn og unge skal få et best mulig 
tilbud. Vi trenger flere og bedre ledere som følge av at 
stadig flere strømmer til arenaene våre. Også her har vi nå 
en bevisst plan for å utnytte Bislett Games. Med utgangs-
punkt i torsdagens stevne har vi skapt et festivalpreg som 
strekker seg gjennom hele helgen. Fredag går de tradi-
sjonsrike Donald Duck-lekene for barn i alderen 10-13 år. 
Dagen etter avvikles Bislett-Mila, et mosjonskonsept vi 
tar opp igjen etter noen års fravær og som har hatt gledelig 
god påmelding. På Bislett avsluttes det hele søndag med 
familiedag og massevis av barneaktiviteter. Parallelt med 
dette avvikles Tyrvinglekene i Bærum, landets største fri-
idrettsarrangement på bane med mer enn 1.700 utøvere og 
minst 4000 individuelle starter. 

I løpet av noen dager får vi vist mangfoldet. Og da har jeg 
ikke nevnt at vi allerede tirsdag arrangerte Race Against 
Malaria på Karl Johan i form av en bedriftsstafett. På den 
måten ønsker Bislett Alliansen å ta et samfunnsansvar. 
Den økende populariteten rundt friidretten har gitt oss mu-
ligheten til å gjøre det.  

Denne populariteten er det ikke bare et stort stevne i Oslo 
som skal få æren av alene. Norsk friidrett pusses og slipes 
gjennom hele året av frivillige verdifulle ildsjeler, av gode 
klubber, dyktige trenere og flotte utøvere så barn og unge 
kan drive friidrett, mosjonister skal få et inspirerende til-
bud og topputøveren skal få muligheter til å ta steget inn 
på Bislett Stadion en juni-kveld. Den verdifulle diamanten 
Bislett Games står igjen som inspirasjonen som skal blin-
ke over Oslo noen timer i kveld. 
 
Svein Arne Hansen 
President i Norges Friidrettsforbund 
 
Skrevet i forkant av årets Exxon Mobil Bislett Games 
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Mange personlige rekorder på Bislett 
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For friidrettsentusiaster er Exxon Mobil Bislett Games et 
av vårens definitive høydepunkt. Årets stevne ble arrang-
ert torsdag 13. juni, og her ble det levert god idrett i fler-
foldige timer.  

Om det var litt tynt med tjalvister (les: ingen) i Diamond 
League-øvelser, satte desto flere av våre beste løpere far-
ge på forøvelsene. 

Først ut var Sondre Nyvold Lid på 400m. Han så defini-
tivt ut til å være på rett vei etter en litt trøblete forsesong, 
selv om Andreas Roth fikk noen ekstra meter på opp-
løpssiden. 48.24 og 2. plass ble fasiten til slutt. 

I B-heatet på 800m stilte vi med tre mann, inkludert Mar-
tin Smebye som hare i 500m, en jobb hvor det vanske-
ligste så ut til å være å komme først til 200m. Jobben ble 
i alle fall godt utført, med personlig rekord på halve fel-
tet. 

Heatet  ble på imponerende vis vunnet av Sondre Skogen 
fra Gular, som kvalifiserte seg til U18-VM med 
1.52.79. På fjerdeplass fulgte Edvard Kamperud Nygaard 
på ny pers, 1.53.84 og to plasser bak han Simon Sand-
bakken på 1.55.98, også det ny pers. 

Neste øvelse ut var 1500 m for kvinner, og her skulle 
utlendingene våre levere sterke løp. Vårt svenske alibi 
Kajsa Barr satset mot U23-kravet på 4.20, og var veldig 
nær med den nye persen 4.20.35 og 5.plass i feltet som 
ble vunnet av hennes landskvinne Meraf Bahta på 
4.11.  På 8. plass fulgte Annie Bersagel, også hun på ny 
pers, 4.23.44. Den forrige ble satt som collegeløper så 
langt tilbake som 2003. Det er godt å se at noen bare blir  

bedre med årene. Christina Toogood var etter eget utsagn 
tung i beina, men kom inn som nr.11 like bak persen satt i 
Solihull i forrige måned. Tiden ble 4.31.37. Kristine Helle 
perset på det som må kalles underdistanse for henne med 
tiden 4.42.51, en forbedring med nærmere 10s fra junior-
NM i 2011. At hun kom rett fra muntlig eksamen i Kjemi 
2 gjør ikke prestasjonen noe dårligere. 

På mennenes 1500 m ville de aller fleste av de 20 starten-
de komme ut først, så det ble endel slåssing de første 50 
meterne. Noen kom heldigere ut enn andre, men ingen 
klarte å følge Filip Ingebrigtsen. Audun Nordtveit kan 
løpe gode løp også på hverdager og perset for første gang 
på tre år med 3.50.77. Anders Sørensen vant den interne 
slåsskampen mot Audun i starten, men fikk det tungt etter 
passering 2.01 på 800m. En 1500m i riktigere åpningstem-
po og han er på god vei mot U18-VM. Fløystad viste at 
han var på rett vei etter noen trøblete uker med 3.44.64 og 
4. plass. Like bak han kom det tre imponerende perser på 
rad, signert Vegard Ølstad, Sindre Løchting og Erik Udø 
Pedersen på 3.46-47. Nært kravet til EM-U23 på de to 
førstnevnte, og EM-U20 med god margin for sistnevnte. 
Norsk mellomdistanseløping er på vei opp med god fart. 
Håkon Brox viste at ny jobb og bryllupsforberedelser ikke 
har satt han særlig tilbake og snek seg på riktig side av 
3.50 med 3.49.73 i sesongdebuten. 

Egil Reidar Osnes 

 

Kajsa Barr på vei mot ny personlig rekord på 1500m.                      Foto: Eirik Førde 
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Bislett Games 
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Øverst: Hans Kr. Fløystad og Håkon Brox fint plassert i feltet under 1500m. 
Nederst: Innspurten på 800m. Edvard Nygård tar nesten igjen Sondre Skogen fra Gular på oppløpet.                  Foto: Eirik Førde 
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Øverst: Sondre Sandbakken i fint driv på 800m.  Nederst: Annie Bersagel fotografert under sin 1500m.  Foto: Eirik Førde 
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DNB Tyrvinglekene ble arrangert på Nadderud stadion 
for 64. gang 14-16. juni. Tyrvinglekene er Norges desi-
dert største friidrettsarrangement med 1792 deltakere for-
delt over  mer enn 5000 starter.  

Det er ingen tvil om at Tyrving har gjort en kjempeinn-
sats for å få til et arrangement av denne størrelse. Tyrving 
har den fordelen at de i første rekke er en klubb for barn 
og ungdom og dermed har masse foreldre å ta av når det 
gjelder dugnadsarbeid. En helt annen ting er at det stilles 
krav til foreldre/utøvere om å gjøre en innsats for klub-
ben. Her har vi nok mye å lære.  

Tyrvinglekene er først og fremst et arrangement for de 
aldersbestemte klasser, selv om mange øvelser for kvin-
ner og menn senior har kommet til de seneste årene. 

Tjalve hadde påmeldt 34 utøvere fordelt over 48 starter. 
Av disse stilte 27 til start i 35 starter. 

Vi har tidligere i dette nummeret nevnt Tove Beate Dah-
les fine nye personlige rekord i spyd, men det var flere 
som oppnådde meget gode resultater under dette stevnet.  

En av dem er 11 år gamle Lakeri Ertzgaard som løp 60m 
på 8.84 i 3.1 m/s motvind og vant sin klasse klart. Blir 
hun bedre enn pappa John? Det blir interessant å se. Vi 
tror ikke John var like rask da han var 11 år, men vi har 
dessverre ikke funnet noen resultater for John i denne 
årsklassen. En annen ung dame det er verdt å nevne er 
Lea-Celin Conteh som løp 60m på 8.32 i J14 og vant sitt 
heat. Det holdt ikke helt til finaleplass, men det var ikke 
langt unna. Det som er gøy er at Tjalve har flere utøvere i 
de yngre klassene som utmerker seg for øyeblikket. To-
bias Windjusveen er også bare 11 år og vant 60m i sin 
klasse med tiden 9.11. 

Edvard Kamperud Nygård (G17) har løpt en del gode 800 
metere i det siste og mange ventet spent på når han ville 
løpe under kravet til U18 VM (1.53.00). Edvard presterte 
et meget godt løp og kom inn til tiden 1.52.94. Edvard 
løp i MS og ble nr. 6 totalt. Edvard reiser derfor til Do-
netsk i Ukraina hvor U18 VM arrangeres 10-14 juli.  

Vi må også nevne Marie-Therese Obst som vant spyd i 
J17 meds det flotte resultatet 51.68m (500g). Marie-
Therese er også klar til å forsvare Norges ære i Donetsk. 

Thomas Jefferson Byrkjeland er bare 15 år, men er allere-
de en meget lovende 800m løper. På Nadderud løp han 
for første gang under 2 blank da han oppnådde tiden 
1.59.11. Det skal bli spennende å følge Thomas videre. 

Henrik Johnsen begynner å få fart på beina etter noen 
magre år. På Nadderud ble det 2. plass i 100m finalen 
med tiden 10.89. Astrid Uhrenholdt Jacobsen stilte til 
start på 3000m og kom i mål på den anstendige tiden 
9.48.88. Tiden holdt til en klar seier. Jesper Vestbø er for 
øyeblikket den eneste av våre hoppere som ikke er skadet. 
Han ble nr. 2 i tresteg med resultatet 14.54m. 

I klassen for funksjonshemmede var Torger Helle Schia 
suveren både på 60m og 200m. Tidene ble henholdsvis 
9.43 og 31.70. 

Alle resultatene fra stevnet finnes på Tyrvings hjemmesi-
der for Tyrvinglekene.  

 

Det har vært vanskelig å fremskaffe bilder av våre utøvere fra 
Tyrvinglekene i år. Vi har allikevel funnet noen på friidrett.no. 
De to øverste er tatt av Thore-Erik Thoresen og viser Tove Bea-
te Dahle i det hun slenger avgårde spydet il ny pers. I midten er  
hun fotografert sammen med trener Paul Andre Solberg, som 
nok var like fornøyd. Nederst ser vi Frode Urdal i det han går i 
mål på 200m til tiden 23.00 (bildet fra Tyrvings hjemmesider). 



        13  TJALVISTEN 

Advarer mot ”planken” 

Påtroppende rektor ved Norges idrettshøgskole, Kari Bø, 
advarer mot «planken».  

Bildet litt lenger ned i denne saken viser magen til en veltrent, 
slank kvinne som har født to barn. Hun har vært turner og har 
god kontroll på musklene. Men når hun utfører planken, heng-
er magen ned. 

- Planken er kun bra for unge, slanke og sterke mennesker. For 
kvinner som har født barn, eller for andre som har/har hatt stor 
mage, er det bare å droppe den øvelsen, sier Kari Bø. 

Årsaken er, ifølge professoren som begynner som rektor ved 
Norges idrettshøgskole til høsten, at de rette magemusklene til 
denne kvinnen gled fra hverandre da hun var gravid. Det er 
svært vanlig. Men ikke bare gravide rammes av dette. Det 
samme skjer hos menn og kvinner som får store mager av 
andre grunner. 

Lite funksjonell 
- Det er også flere grunner til at planken ikke er en god øvelse, 
sier Kari Bø. 

- Det er en lite funksjonell øvelse. Riktignok kan du, hvis du 
utfører den riktig, få utholdende styrke i magemusklene. Men 
når har man bruk for det? Dessuten gjør de fleste øvelsen feil. 
Det er bare å ta en titt rundt omkring på treningssentrene. En-
ten skyter de rumpa i været, eller henger ned med magen. 
Øvelsen er for vanskelig for de fleste, rett og slett, sier Kari 
Bø. 

Hun taler dermed mange andre eksperter midt imot. For plan-
ken er ofte en gjenganger i aviser og ukebladers tips fra eks-
perter. 

Lite forskning 
- Noen hevder også at planken kan virke forebyggende på 
korsryggsmerter, men uansett hva de sier så finnes det lite 
forskning på dette. Vi vet det rett og slett ikke, sier Kari Bø. 

- Hvilke øvelser vil du da anbefale for magen? 

- Jeg har trenet mye planke og inndragningsøvelser selv, Men 
ikke nå lenger. Crunch, som er Situps med korsryggen i gulvet, 
i forskjellige former er mye bedre, og særlig på skrå. Også å 
tippe bekkenet inn under kroppen er en god øvelse. Det er vik-
tig med variasjoner, sier Kari Bø. 

Kjendistrenere er uenige 
Kjendistrenerne Martin Norum og Yngvar Andersen har begge 
anbefalt planken for VGs lesere. De er uenige med Kari Bø. 

- Jeg mener planken er en god øvelse for mange. Det er viktig å 
ha en god statisk stabilisering av magen. Og styrken man får er 
god å ha når man skal gjøre situps. At mange gjør øvelsen feil er 
ikke øvelsen skyld, men at de ikke har fått god nok innlæring. 
Om den er funksjonell avhenger av hva man gjør til daglig og 
hva målet med treningen er, sier Norum. 

NRKs treningsekspert, Yngvar Andersen, er enig at «planken» 
ikke er den beste øvelsen. 

- Jeg er enig i at planken ikke er den beste øvelsen. Men det er 
en forholdsvis enkel øvelse. Og jeg er overbevist om at det er 
bedre å gjøre den enn ikke å gjøre noe. Når vi gir råd er det ret-
tet mot grupper. For utrente er det en fin måte å komme i gang 
på. Men for veltrente er det mange teknisk vanskelige øvelser 
som er mye bedre og for de ville jeg ikke gitt planken som en 
øvelse, sier Andersen. 

Kari Jaquesson mener følgende om «planken»: 

- Kari Bø har rett i at planken ikke er en funksjonell øvelse. Men 
det spiller ingen rolle, fordi de fleste trener for å se bedre ut. Det 
er mange øvelser som ikke er funksjonelle som former kroppen. 
Personlig liker jeg å gjøre andre ting når jeg tar planken, arm-
hevninger for eksempel. Det er også er variant av planken. Plan-
ken er også en utmerket øvelse fordi du merker fremgangen så 
fort, sier Jaquesson. 

Egil Svendsby, VG. Trykket med tillatelse fra VG. 

 

RIKTIG ELLER IKKE RIKTIG: Friidrettsutøver Ingvild Måkestad 
Bovim og fysioterapeut Knut Jæger viste frem planken som en øvelse 
for å forebygge ryggsmerter i VG i 2013. Ekspertene strides om dette 
er riktig. Foto: Roger Neumann 

KLARER IKKE Å HOLDE 
INN MAGEN: Kvinnen på 
bildet er slank og veltrent, 
men klarer ikke holde magen 
inne når hun tar planken. 
Foto: Kari Bø  

Bildene til høyre: Martin No-
rum, akademiet for personlig 
trening. FOTO: MATTIS 
SANDBLAD/VG  
 
Nederst: Yngvar Andersen, 
eier av «Mykje Meir» og pro-
gramleder i NRK. Foto: Frode 
Hansen  
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Bildet til venstre; Laget som vant 4x100m under stafett NM for junior 1961.Fra venstre; Egil Hansen, Helge Svaar, Svein Lilleberg 
og Roger Becklund. Øverst, denne side. Laget som vant Olavsstafetten i 1964. Svein Lilleberg står helt til venstre. Nederst. Svein 
Lilleberg vinner 100m under et propagandastevne i Elverum 1965. Svein løper i 5. bane.  
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100 METER HEKK:  
13.87     SALLY GUNNELL ** (GBR)   29.07.1966   OSLO/LAMBERTSETER   14.05.1985 
13.95  +1.2    NINA JOHANNESSEN    08.12.1975   DRAMMEN     07.07.2001 
13.99   -1.1    LENE ESPEGREN     08.05.1971   LILLEHAMMER    18.08.1995 
14.14   -2.3    HILDE FREDRIKSEN    31.03.1960   SANDNES     09.08.1986 
14.29  +2.0    BARBRO SYVERTSEN    19.01.1963   ØVRE ÅRDAL    25.08.1984 
14.45    0.0    MARGRETHE RENSTRØM   21.03.1985   BERGEN/FANA    23.07.2006 
14.74   -0.1    SISSEL ANDERSEN    30.01.1963   NESBYEN     16.09.1984 
14.85  +1.9    TURID AGNETE TEIGEN   10.08.1978   LILLEHAMMER    08.08.1998 
15.02   -1.8    MARGIT KATRINE STRAND   22.01.1978   BYRKJELO     17.08.1997 
15.13   -0.4   SUE LONGDEN ** (GBR)   22.01.1950   OSLO/BISLETT    20.06.1985 
15.20   -0.1    BENTE LILAND     02.06.1962   DRAMMEN     14.09.1988 
15.20   -0.8    TINA KARP      27.03.1968   STAVANGER    20.06.1990 
15.47   -0.1    TOVE BEATE DAHLE    06.04.1988   ELNESVÅGEN    20.09.2008 
15.49    0.0    INGER ANNE FRØYSEDAL  25.04.1989   VEJLE, DEN     23.06.2007 
15.53  +0.2    MARTE BERGH     10.06.1974   SKIEN     07.08.1994 
15.82      INGER-CECILIE ØSTENSEN   02.10.1971   VIDEOTON, HUN    01.07.1990 
16.75   -0.1   GUNN HULLEBERG    31.12.1960   OSLO/BISLETT    20.09.1986 
17.65   -0.5    SILJE ØVSTEDAL     20.02.1981   OSLO/BISLETT    21.05.2002 
MANUELLE TIDER:         
14.9   -0.5   BENTE LILAND     02.06.1962   OSLO/STOVNER    24.07.1985 
15.2   -2.0   TRUDE ROSØ     02.03.1965   OSLO/STOVNER    14.05.1986 
15.5     ANNE HEMSTAD     01.04.1961   OSLO/SOGN     27.09.1985 
15.9  +1.0   GUNN HULLEBERG    31.12.1960   OSLO/SOGN     24.09.1986 
17.3   -0.3    KIRSTEN SCHLÜTER ** (GER)   16.03.1976   OSLO/BISLETT    06.09.1995 
17.6  +1.2   HEIDI MALTUN     14.11.1965   OSLO/SOGN     24.09.1986 
 
200 METER HEKK:     
31.10  +0.7    KIRSTEN SCHLÜTER ** (GER)   16.03.1976   OSLO/BISLETT    27.09.1995 
MANUELLE TIDER:         
30.7   -2.1    INGER-CECILIE ØSTENSEN   02.10.1971   MOSS      07.09.1991 
31.8      GUNN HULLEBERG    31.12.1960   KRISTIANSAND    07.10.1983 
33.2      HEIDI VIEN MEIER    31.08.1955   RAUFOSS     03.10.1981 
 
300 METER HEKK:      
44.64      BARBRO SYVERTSEN    19.01.1963   OSLO/LAMBERTSETER   12.05.1990 
46.39      INGER-CECILIE ØSTENSEN   02.10.1971   TØNSBERG     20.05.1990 
46.96      KATRINE GULLESTAD  (IL KOLL) 06.11.1979   OSLO/BISLETT    01.09.1994 
47.86      ASTRID UHRENHOLDT JACOBSEN 22.01.1987   NADDERUD     14.06.2002 
47.87      RAGNHILD H.WALDAHL  (IL KOLL) 21.02.1977   OSLO/BISLETT    01.09.1994 
48.65      MARIANNE SLÅTTEN    10.03.1978   OSLO/BISLETT    30.08.1995 
48.90      KATRINE VETLESEN  (IL KOLL) 27.12.1979                   1996 
 
400 METER HEKK:      
58.51      MARGIT KATRINE STRAND   22.01.1978   RAUFOSS     17.08.2003 
58.73      BENTE LILAND     02.06.1962   FLORØ     08.09.1985 
59.61     ANNE HEMSTAD     01.04.1961   NADDERUD     02.08.1985 
60.12      BARBRO SYVERTSEN    19.01.1963   SANDNES     08.08.1986 
61.04      SISSEL ANDERSEN    30.01.1963   ØVRE ÅRDAL    24.08.1984 
61.18     GUNN HULLEBERG    31.12.1960   OSLO/BISLETT    14.08.1986 
61.73      INGER-CECILIE ØSTENSEN   02.10.1971   BERGEN/FANA    03.08.1991 
65.28      RANDI NYMOEN     05.05.1968   OSLO/BISLETT    25.08.1998 
66.41      KIRSTEN SCHLÜTER ** (GER)   16.03.1976   OSLO/BISLETT    16.09.1995 
66.43      MARTE BERGH     10.06.1974   OSLO/BISLETT    29.06.1993 
67.19      NINA JOHANNESSEN    08.12.1975   NADDERUD     11.06.2004 
68.12      MARTE HELLE SCHIA    08.10.1994   RAVNANGER    06.08.2010 
70.75     KATE MOANE (ALNES)    03.03.1961   OSLO/LAMBERTSETER   17.07.1984 
70.95      ANNE-SOFIE DREYER SKRE   02.02.1966   OSLO/TRASOP    23.05.1990 
MANUELLE TIDER:         
66.8     HEIDI MALTUN     14.11.1965   OSLO/BISLETT    03.10.1985 
71.9      CHRISTINA MARIA TOOGOOD 23.01.1989   OSLO/BISLETT    25.10.2012 
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HØYDE:     
1.90      MIMI STORM-HANSEN    06.08.1974   RAVNANGER    02.08.1998 
1.90      ØYUNN GRINDEM    11.11.1987   OSLO/BISLETT    20.08.2011 
1.78      MONA ANDREASSEN    24.06.1981   OSLO/BISLETT    10.07.1999 
1.75      HANNE SKEI LØVSTAKKEN   17.11.1970   RAVNANGER    02.08.1998 
1.74      LENE ESPEGREN     08.05.1971   LILLEHAMMER    23.06.1996 
1.72      INGER ANNE FRØYSEDAL  25.04.1989   ASKER     03.06.2007 
1.65      THERESE KOLSRUD    11.03.1981   SANDEFJORD    11.07.1998 
1.62      LIV BERIT HÆG     13.09.1978   OSLO/BISLETT    13.06.1998 
1.61      JORUNN HEGLE  (BSK)    29.09.1979   LILLEHAMMER    24.06.1995 
1.58      ANNE HEMSTAD     01.04.1961   OSLO/BISLETT    29.09.1987 
1.58      KATRINE VETLESEN * (IL KOLL) 27.12.1979   PARTILLE, SWE    05.06.1995 
1.56      SILJE FLO * (IL KOLL)    19.04.1978   TØNSBERG     30.05.1993 
1.55      ANGELA T.BJANES ** (USA)   24.02.1979   OSLO/BISLETT    26.09.2002 
1.55      AGNES ERLINGSDOTTIR ** (ISL) 17.06.1990   PARTILLE, SWE    05.06.2005 
1.54      MARGIT KATRINE STRAND   22.01.1978   DRAMMEN     07.06.1997 
1.53      TOVE BEATE DAHLE    06.04.1988   ELNESVÅGEN    20.09.2008 
1.52     GUNN HULLEBERG    31.12.1960   OSLO/SOGN     24.09.1986 
1.52     HILDE FREDRIKSEN    31.03.1960   OSLO/SOGN     25.09.1986 
1.51      TURID AGNETE TEIGEN   10.08.1978   TØNSBERG     24.05.2003 
1.50      BENTE LILAND     02.06.1962   OSLO/SOGN     22.09.1988 
1.50      ANN-SOFIE STENER ** (SWE)   15.03.1962   LILLEHAMMER    16.08.1997 
1.47      ANDREA BERGERSEN    07.11.1988   NADDERUD    04.09.2004 
1.45      SIRI INGEBRIGTSEN    27.02.1967   MÅLSELV     08.08.1987 
1.43      ANDREA BACKSTRØM    25.08.1990   OSLO/BISLETT    18.09.2003 
1.40     BARBRO SYVERTSEN    19.01.1963   OSLO/SOGN     27.09.1985 
 
STAV:      
3.23      MARGIT KATRINE STRAND   22.01.1978   OSLO/BISLETT    30.07.2003 
3.02      ELISE LEHRE     19.01.1985   OSLO/SOGN     30.07.2000 
2.85      ELIN DØLØR     16.10.1965   ÅRHUS, DEN    25.07.1996 
 
LENGDE:     
6.68  +1.3    MARGRETHE RENSTRØM   21.03.1985   BARCELONA, ESP    27.07.2010 
6.40  +1.1    HILDE FREDRIKSEN    31.03.1960   LUZERN, SUI    21.06.1986 
6.34  +0.5    LENE ESPEGREN     08.05.1971   PULA, CRO     06.06.1999 
6.22  +0.4    ODA UTSI ONSTAD   12.05.1990   LILLESTRØM    26.05.2012 
6.12  +1.4    INGER ANNE FRØYSEDAL  25.04.1989   FLORØ     29.05.2010 
5.86  +1.3   SUE LONGDEN ** (GBR)   22.01.1950   OSLO/LAMBERTSETER   14.05.1985 
5.83  +1.6    NINA JOHANNESSEN    08.12.1975   BYRKJELO     07.08.1999 
5.65  +2.0    STINE HOLMSTUL OLSEN   22.02.1987   OSLO/BISLETT    27.08.2005 
5.55  +0.7    RANDI NYMOEN     05.05.1968   RENA      20.06.2000 
5.53  +1.3    MARGIT KATRINE STRAND   22.01.1978   OSLO/BISLETT    14.09.1999 
5.50  +0.6    ANN-SOFIE STENER ** (SWE)   15.03.1962   NESBYEN     22.06.1991 
5.35   -0.2    TURID AGNETE TEIGEN   10.08.1978   LILLEHAMMER    07.08.1998 
5.33   -0.7    SISSEL MARGRETHE SØRENSEN 23.09.1978   LILLEHAMMER    07.08.1998 
5.31     BARBRO SYVERTSEN    19.01.1963   NADDERUD     26.08.1985 
5.31     BENTE LILAND     02.06.1962   OSLO/BISLETT    05.09.1985 
5.27  +1.6    TONE JAKOBSEN     06.07.1966   OSLO/BISLETT    19.09.1987 
5.25  +1.3    ANNE KRISTIN HÆG    02.07.1976   OSLO/BISLETT    14.06.1997 
5.18  +2.0   ANNE HEMSTAD     01.04.1961   OSLO/SOGN     25.09.1986 
5.17  +0.6    ØYUNN GRINDEM    11.11.1987   OSLO/BISLETT    20.08.2011 
5.14      MONA KARIN RIISNES    14.04.1966   OPPDAL     03.09.1995 
5.14  +2.0    ELIN DØLØR     16.10.1965   ÅRHUS, DEN    16.07.1996 
5.11   -0.3    JORUNN HEGLE     29.09.1979   OSLO/BISLETT    15.05.1997 
5.09     ANNE GRO HARBY    13.10.1955   OSLO/BISLETT    21.07.1982 
5.09  +1.6   MONA HOLTVEDT    14.11.1962   OSLO/BISLETT    05.07.1984 
5.06  +1.5   GUNN HULLEBERG    31.12.1960   OSLO/BISLETT    21.09.1985 
5.01  +0.8    SILJE FLO * (IL KOLL)    19.04.1978   OSLO/BISLETT    24.08.1993 
4.98  +1.8    BODIL WIIG BERGE    15.03.1958   KRISTIANSAND    24.06.1988 
4.95   -0.3   HEIDI MALTUN     14.11.1965   OSLO/BISLETT    21.09.1985 
4.87      KATE MOANE (ALNES)    03.03.1961   DRAMMEN     14.09.1988 
4.79  +0.4    MARTE HELLE SCHIA    08.10.1994   OSLO/BISLETT    05.09.2011 
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TRESTEG:      
13.83  +1.2    LENE ESPEGREN     08.05.1971   PULA, CRO     05.06.1999 
13.71    0.0    INGER ANNE FRØYSEDAL  25.04.1989   KRISTIANSAND    24.08.2012 
13.32  +0.7    NINA JOHANNESSEN    08.12.1975   TØNSBERG     02.06.2002 
13.25  +0.5    MARGRETHE RENSTRØM   21.03.1985   OSLO/BISLETT    28.07.2006 
13.06    0.0    ODA UTSI ONSTAD   12.05.1990   KRISTIANSAND    24.08.2012 
12.11  -0.6    ANNE KRISTIN HÆG    02.07.1976   STJØRDAL     16.08.1998 
11.84   +2.0    LIV BERIT HÆG     13.09.1978   OSLO/BISLETT    14.06.1998 
11.72  +1.9    ØYUNN GRINDEM    11.11.1987   OSLO/BISLETT    21.08.2011 
11.57    0.4    MARGIT KATRINE STRAND   22.01.1978   DRAMMEN     25.08.2001 
10.89  -0.7    JORUNN HEGLE     29.09.1979   BERGEN/FANA    09.07.1997 
10.77    1.6    KATRINE VETLESEN * (IL KOLL) 27.12.1979   RAVNANGER    10.08.1996 
10.41  +1.6    MATHILDE SKAARE    21.06.1988   OSLO/BISLETT    28.08.2005 
10.30  +0.3    ASTRID UHRENHOLDT JACOBSEN 22.01.1987   OSLO/BISLETT    22.06.2002 
10.29   -1.2    KATRINE GULLESTAD * (IL KOLL) 06.11.1979   BERGEN/FANA    12.08.1995 
10.18  +0.9    AGNES ERLINGSDOTTIR ** (ISL) 17.06.1990   PARTILLE, SWE    05.06.2005 
10.17  +0.6    MARIANNE SLÅTTEN    10.03.1978   OSLO/BISLETT    22.08.1995 
10.05  +1.5    SILJE FLO * (IK TJALVE)   19.04.1978   OSLO/BISLETT    13.06.1994 
10.01  +1.0    ANE OTTESTAD * (IL KOLL)   12.07.1979   OSLO/BISLETT    22.08.1995 
  9.87  +1.9    KARI HÅNSNAR     14.06.1975   OSLO/BISLETT    10.07.1999 
  9.83   -0.5    MARTE BERGH     10.06.1974   OSLO/BISLETT    29.09.1994 
  9.64  +1.7    INGRID SANDBAKKEN    06.09.1988   NADDERUD     14.06.2003 
  9.54   -2.9    EBBA SOPHIE REIMERS    07.04.1998   NADDERUD     17.06.2012 
  
KULE:       
15.66      MONA HOLTVEDT    14.11.1962   KVITESEID     28.07.1985 
13.40      GRETE ETHOLM SNYDER   25.01.1976   GEITHUS     03.09.2004 
12.58      GUNHILD HOLE     11.02.1955   SÆTRE     20.08.1979 
12.11      TURID AGNETE TEIGEN   10.08.1978   TØNSBERG     24.05.2003 
11.84      LAILA SKJÆVESLAND    19.05.1972   KONGSVINGER    24.07.1992 
11.77      MONA HOLM     05.08.1983   BYRKJELO     13.08.2011 
11.73      ARNHILD HOLTVEDT    19.11.1963   HOKKSUND     11.06.1984 
11.67      TOVE BEATE DAHLE    06.04.1988   BODØ     14.08.2009 
11.31      MARGRETHE RENSTRØM   21.03.1985   OSLO/BISLETT    16.08.2008 
11.27      AGNETE JOHANSEN    11.02.1981   OSLO/BISLETT    24.06.2000 
11.07      MARY-ANN SVINDAL    15.01.1959   ARENDAL     08.09.1981 
11.05      KARI WENCHE HAGBY    20.04.1959   NESBYEN     05.08.1984 
10.98      INGER ANNE FRØYSEDAL  25.04.1989   HYEN      18.07.2007 
10.94      HILDE FREDRIKSEN    31.03.1960   OSLO/BISLETT    28.09.1991 
10.62      ANNE-SOFIE DREYER SKRE   02.02.1966   OSLO/BISLETT    29.09.1990 
10.50      ANNE GRO HARBY    13.10.1955   LØRENFALLET    20.09.1980 
10.21      KARI HÅNSNAR     14.06.1975   OSLO/BISLETT    10.07.1999 
10.04      MARGIT KATRINE STRAND   22.01.1978   DRAMMEN     25.08.2001 
  9.54      MARI STRANGE ØYA   17.02.1990   PRESTFOSS     27.07.2012 
  9.40      RAGNHILD HOLMEN WALDAHL 21.02.1977   OSLO/BISLETT    27.09.2001 
  9.23      SVANHILD HAGEN    17.11.1979   OSLO/BISLETT    04.09.1997 
  9.22      BENTE LILAND     02.06.1962   TØNSBERG     17.09.1991 
  9.12      RANDI NYMOEN     05.05.1968   BJØRKELANGEN    18.06.1998 
  9.03     HEIDI MALTUN     14.11.1965   OSLO/SOGN     24.09.1986 
 
DISKOS:     
59.48      GRETE ETHOLM     25.01.1976   HELSINGBORG, SWE   13.07.2003 
51.40      AGNETE JOHANSEN    11.02.1981   OSLO/SOGN     09.09.2000 
48.92     GUNHILD HOLE     11.02.1955   SPIKKESTAD    05.08.1979 
48.06      KARI WENCHE HAGBY    20.04.1959   SPIKKESTAD    30.05.1986 
45.61      MONA HOLM     05.08.1983   SANDNES     22.08.2010 
43.32      MONA HOLTVEDT    14.11.1962   FREDRIKSTAD    12.05.1984 
39.78      LAILA SKJÆVESLAND    19.05.1972   OSLO/BISLETT    08.07.1992 
37.90     MARY-ANN SVINDAL    15.01.1959   OSLO/BISLETT    21.05.1980 
36.50      ANNE GRO HARBY    13.10.1955   SPIKKESTAD    14.09.1980 
35.81      VIVI REKDAL     13.04.1980   OSLO/SOGN     16.08.2006 
34.38      TOVE BEATE DAHLE    06.04.1988   OSLO/SOGN     18.09.2010 
33.67      TURID AGNETE TEIGEN   10.08.1978   DRAMMEN     30.08.2003 
31.60      RAGNHILD HOLMEN WALDAHL 21.02.1977   LILLEHAMMER    22.06.1996 
26.90      KARINA B. KLEPPER    27.03.1978   OSLO/STOVNER    17.08.1997 
25.48      RAGNA MATEA JENSEN  09.11.1975   GREVERUD     09.08.2010 
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 SLEGGE:      
70.43      MONA HOLM     05.08.1983   BYRKJELO     13.08.2011 
60.56      EVA DANIELSEN     16.07.1981   ALICANTE, ESP    06.04.2002 
57.19      MARI STRANGE ØYA   17.02.1990   PRESTFOSS     27.07.2012 
42.36      RAGNA MATEA JENSEN  09.11.1975   TRONDHEIM/STADION   19.07.2008 
42.07      GRETE ETHOLM     25.01.1976   EYDEHAMN    20.07.2002 
41.75      AGNETE JOHANSEN    11.02.1981   NADDERUD     10.08.2001 
40.51      LAILA BERGSKÅS    04.12.1978   SKI      27.05.2002 
38.51      TOVE BEATE DAHLE    06.04.1988   OSLO/SOGN     18.09.2010 
31.13      TURID AGNETE TEIGEN   10.08.1978   DRAMMEN     30.08.2003 
24.36      KARINA B. KLEPPER    27.03.1978   OSLO/STOVNER    15.08.1997 
24.30      KATE MOANE ALNES    03.03.1961   RAVNANGER    30.06.2000 
 
SPYD:       
54.23      TOVE BEATE DAHLE    06.04.1988   BYRKJELO     14.08.2011 
52.58      LAILA BERGSKÅS    04.12.1978   OSLO/BISLETT    02.07.2002 
47.94      IDA TANGEN     06.01.1982   OSLO/BISLETT    05.09.2006 
43.49      KARI HÅNSNAR     14.06.1975   OSLO/STOVNER    16.08.1999 
42.79      INGER ANNE FRØYSEDAL  25.04.1989   CAPE GIRARDEAU, MO, USA 04.04.2009 
41.22      JEANETT VASSKOG    19.08.1987   NADDERUD     17.06.2006 
40.76      INGUNN SKÅDEN VIKSE   13.06.1980   OSLO/BISLETT    23.09.2003 
38.87      CAMILLA TANGEDAL NORBYE 14.12.1992   LISLEBY     27.08.2011 
38.69      TURID AGNETE TEIGEN   10.08.1978   OSLO/LAMBERTSETER   09.06.2005 
38.24      LENE KRISTIANSEN    03.01.1983   OSLO/BISLETT    24.05.2000 
36.45      INGVILD SÆTHRE    04.06.1986   OSLO/BISLETT    31.05.2007 
36.15      MARGIT KATRINE STRAND   22.01.1978   OSLO/BISLETT    14.09.2000 
35.77      ANITA KRISTIANSEN    03.01.1983   OSLO/BISLETT    30.05.2000 
35.12      AGNETE JOHANSEN    11.02.1981   FLORØ     14.08.1999 
32.50      MONA HOLM     05.08.1983   OSLO/SOGN     18.09.2010 
29.29      MARIA PELVÉN * (IL KOLL)  (SWE) 27.10.1983   OSLO/BISLETT    01.09.1999 
29.18      GRETE ETHOLM (SNYDER)   25.01.1976   DRAMMEN     30.08.2003 
GAMMEL TYPE (FØR 1999):         
55.42      ANNE GRO HARBY    13.10.1955   PORSGRUNN    14.08.1982 
54.02      LAILA BERGSKÅS    04.12.1978   ODENSE, DEN    23.08.1998 
38.23      KARI HÅNSNAR     14.06.1975   JESSHEIM     11.07.1998 
35.56      MARGIT KATRINE STRAND   22.01.1978   DRAMMEN     08.06.1997 
33.50      LISA LOVEN KONGSLI * (IL KOLL) 23.09.1979   LARVIK/LOVISENLUND   19.08.1995 
33.48      AGNETE JOHANSEN    11.02.1981   LILLEHAMMER    28.06.1998 
32.82      LENE ESPEGREN     08.05.1971   SKI      15.09.1996 
31.54      CATHRINE ENOKSEN    21.11.1971   OSLO/BISLETT    30.09.1992 
31.36      ANNE-SOFIE DREYER SKRE   02.02.1966   OSLO/BISLETT    29.09.1990 
29.98      HILDE FREDRIKSEN    31.03.1960   OSLO/BISLETT    28.09.1991 
 
VEKTKAST (9,08 KG):  
15.95      MONA HOLM     05.08.1983   OSLO/SOGN     18.09.2010 
14.39      GRETE ETHOLM     25.01.1976   DRAMMEN     30.08.2003 
12.42      TOVE BEATE DAHLE    06.04.1988   OSLO/SOGN     01.10.2011 
11.55      TURID AGNETE TEIGEN   10.08.1978   DRAMMEN     30.08.2003 
11.46      RAGNA MATEA (JENSEN) BULL 09.11.1975   GREVERUD     05.08.2012 
11.01      AGNETE JOHANSEN    11.02.1981   OSLO/SOGN     24.07.1999 
  8.48      KATE MOANE ALNES    03.03.1961   SANDEFJORD    31.05.2002 

 
 

Anne Gro Harby Mimi Storm-Hansen (midten) Inger Anne Frøysedal 
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European Athletics Team Championship 
European Athletics Team Championship ble avholdt i 
Gateshead, UK 22-23 juni. Syv Tjalvister ble plukket ut 
til å representere Norge under dette viktige mesterskapet. 
Norge rykket opp til Super League for to år siden. At det 
ville bli vanskelige å forsvare plassen i denne gruppa var 
det ingen tvil om. Noe bedre ble det ikke med forfallene 
fra brødrene Ingebrigtsen, Sindre Buraas og Elisabeth 
Slettum. Tilslutt viste det seg at oppgaven ble for stor. 

Lørdagen startet som vanlig med slegge for menn hvor 
Eivind Henriksen møtte mange av de beste i verden. Ei-
vind hadde ikke konkurrert siden mars da han har slitt 
med en skade i kneet. 6 uker med minimal trening og 
bare 3 kastøkter viste seg å bli for lite. I henhold til års-
beste kunne vi i utgangspunktet kun forvente oss en 11. 
plass. Eivind kastet 71.24m i første omgang. De to neste 
kastene var totalt mislykkede. Det holdt allikevel til en 
8.plass og 5. poeng. Fadjek fra Polen vant på 77.00m. 

Den neste av våre på startstreken (eller rettere sakt i bu-
ret) var Grete Etholm i diskos for kvinner. Grete har tidli-
gere i år kastet 52.34m og det var ikke å forvente at hun 
skulle hevde seg i teten. Det ble en 11. plass på Grete 
denne gang med resultatet 50.29m. Robert-Michon fra 
Frankrike vant på 63.75m. 

Kristine Helle gjorde sin debut på landslaget da hun ble 
tatt ut til å løpe 3000m hinder. Kristine har tidligere kun 
løpt 2000m hinder. Kristine var fornuftig og løp sitt eget 
løp på 10.54.36. Det ble til slutt en 12. plass. Klubbrekor-
den til Susanne Wigene lyder på 9.45.21. Løpet ble vun-
net av Aristarkhova fra Russland på 9.30.64. 

Asbjørn Ellefsen Persen var tatt ut til å forsvare Norges 
ære på 5000m. Asbjørn har tidligere i år satt pers med 
13.55.56. Som ventet ble det et lureløp hvor Asbjørn 
lenge hang med i feltet. Da farten ble skrudd opp noen få 
runder fra mål var det dessverre slutt. Asbjørn kom inn 
som nr. 11 på tiden 14.30.28 Mo Farah fra Storbritannia 
vant på tiden 14.10.00. Det er verdt å merke seg at Farah 
løp de siste 400 meter på 50.89.  

Siste kvinne ut første dag var Tove Beate Dahle, som for 
en uke siden kastet 56.74m i spyd under Tyrvinglekene 
på Nadderud. Spydkasterne slet med en kraftig motvind 
noe som medførte at alle kastet adskillig kortere enn sitt 
beste. Tove endte tilslutt med resultatet 50.07m som 
holdt til en 9.plass. 

Etter første dag lå Norge sist med 67 poeng. Tyskland var 
i ledelsen med 195 poeng, 1 poeng foran Russland. 

Det som gledet mest første dag var innsatsen til Øyvind 
Strømmen Kjerpeset (Florø) på 400m hekk. Øyvind løp i 
B-heatet som han vant klart på ny norsk rekord; 49.98. 
Resultatet holdt til en 4. plass totalt. Dermed var Atle 
McAdams rekord historie, og Tjalve en norsk rekord fat-
tigere. Allikevel var det meget gledelig at den norske re-
korden endelig ble senket til under 50 sekunder. 

Søndagen hadde Tjalve kun to utøvere på startstreken. 
Hans Kr. Fløystad ble flyttet opp til å løpe 3000m da 
Sindre Buraas måtte melde forfall. Farten var heller ikke 
stor til å begynne med i dette feltet, men da farten ble 
skrudd opp to runder før mål var det slutt for Hans Kr. 
Det ble ikke bedre enn en 11. plass med tiden 8.16.43. 

Det rapporteres at Hans Kr. har slitt med en strekk i lys-
ken. Det kan være noe av årsaken til at han ikke presterte 
opp mot vanlig nivå. Øvelsen ble vunnet av franskmannen 
Bouabdellah Tahri på tiden 8.05.31. 

Sistemann ut av Tjalvistene var Sondre Nyvold Lid som 
var tatt ut på 4x400m laget. Sondre løp ingen god 1. etap-
pe og Norge lå langt etter allerede da. Det ble tilslutt en 
11. plass med tiden 3.13.36. Den norske rekorden for land-
slag lyder på 3.06.67 og ble satt så langt tilbake i tid som 
1971. Storbritannia vant stafetten på tiden 3.05.37, heller 
ikke det noen stor tid. 

Alt i alt ikke noen toppresultater fra Tjalvistene  under 
denne landskampen. For mange var dette første møte med 
et landslag. I tillegg møtte man kremen av friidrettsutøvere 
fra Europa. 

Generelt var det heller ikke mye å glede seg over siste dag 
av landskampen. Jays tok en 2. plass på 200m og Andreas 
klarte en 4. plass i spyd. Ellers var det syltynt. Veldig 
mange regner med at det blir lett match å rykke opp til 
Super League igjen neste år. Spørsmålet man da må stille 
seg er følgende: Har vi egentlig noe der å gjøre? Slik si-
tuasjonen er nå har vi ikke det. Problemet er bare at nivået 
i First League ikke er bedre enn at vi antagelig rykker opp 
igjen neste år.  

I år ble vi slått av Russland med 218 poeng. Vi var 15 po-
eng bak Hellas som kom på 11.plass. Det er alt for dårlig 
hvordan vi enn vrir og vrenger på det. 

Øverst: Grete Etholm i et luftig sprang foran diskos konkurran-
sen. Nederst: Kristine Helle på vei mot pers på 3000m hinder. 
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At en bilulykke kan føre noe godt med seg, skjer vel 
ikke ofte, men ulykken som Jo Nesse var involvert i, i 
1987 har vært en lykke for Norsk friidrett.  

Jo ble sykmeldt og daværende landslagssjef Bjørn Guld-
brandsen benyttet anledningen til å spørre om den rapp-
kjefta bæringen kunne ta mikrofonen under et stevne på 
Bislett.  

Snart tretti år etter, er det få om noen, som har satt sitt 
preg på norsk friidrett på samme måte som Jo.  Og ingen 
kjenner vel bedre til grasrota i friidretts- Norge, både når 
det gjelder klubber, perser og støtteapparat. Og Jo trek-
ker frem den ene etter den andre, når sjansen byr seg.  

-Det er viktig å ikke bare være entusiastisk når de beste 
løper, også de som kommer bak fortjener oppmerksom-
het og kjenne på følelsen av at stadion koker litt når de er 
i aksjon, sier Jo. 

Dette er nok den store styrken til speaker Jo Nesse, han 
er ikke bare speaker, men like mye en entertainer. Om 
det er Tyrvingleker, Bislett Games eller et eller annet 
mesterskap, Jo er den som skaper stemning og holder 
publikum oppdatert på alle detaljer.  Tidene til de for-
skjellige utøverne fosser ut som av ei mitraljøse, og gjer-
ne krydret med litt slektskap i generasjoner bakover, og 
selvfølgelig hvordan vedkommende ligger an til et eller 
annet krav, om det er til VM eller UM, Jo har hundre 
prosent oversikt.  

-Akkurat her er jeg nok litt sykelig sier Jo, tall og sta-
tistikk sitter som spikret, om det er fra VM på skøyter i 
50 åra, eller om det er UM i friidrett på nittitallet. 

Medisinen som holder meg oppe koster 1.4 mrd. pr kg 
Når vi er inne på sykelig, er det naturlig å skrive noe om 
det som mange har hørt om, men som få vet noe om. Jo 
lider nemlig av en alvorlig og meget sjelden syk-
dom. Den heter Fabry’s sykdom, og rammer en av 
117.000 personer på verdens basis. Ca. 60 personer i 
Norge er rammet. Pasienter med Fabry’s sykdom har for 
lite av enzymet α-galaktosidase A eller mangler det helt, 
og dette medfører skader på indre organer og pasientene 
dør som regel i 40-50 årsalderen. Medisinen som skal til 
for å holde meg noenlunde oppegående, har altså en kg 
pris på 1,4 milliarder. Så at Jo kan feire 60 årsdag om 
noen dager, har altså ikke vært en selvfølge.  

Jeg har besøkt 116 land. 
Jo er bereist og verdensvant, hele 116 land har han besøkt. 
En stund hadde jeg planer om å gjøre som en annen nord-
mann  ( Gunnar Garfors) nemlig besøke alle 198 land i 
verden, men sykdommen satte en stopper for de planene. 
Av de mest eksotiske landene jeg har besøkt er Anguilla, 
Swaziland, Maldivene og Brunei.  

Nestenkollisjoner med neshorn og giraffer, og rask kjøring 
med sinte elefanter på slep og svømming med to hvalhaier 
på 8 meter midt ute på havet er noen av opplevelsene Jo 
har kost seg med på reisene der snorkling, dykking og sa-
fari i egen bil som regel står høyest på listen av aktiviteter. 
Og ikke å forglemme Everest Base Camp på 5300 m o.h.  

Jeg må ha betenkningstid 
Det er vel ikke så mange som har hørt Jo Nesse be om 
betenkningstid. Undertegnede opplevde imidlertid det når 
jeg ba han beskrive sitt beste minne fra Tyrvinglekene.  
- Det er så mange flotte minner. Innsatsen og gleden blant 
10 åringer som kanskje ikke har vært med på 600m før, og 
som blir heiet frem på oppløpssida av en entusiastisk heia-
gjeng på tribuna, til Norgesrekorden til Steinar Hoen i 
høyde.  

Det er altså hele spekteret. Og det er ikke så mange av 
opplevelsene Jo ikke har kommentert.  Alltid på indre ba-
ne, fra tidlig morgen til sen kveld, og tar seg tid til å svare 
på alle spørsmål som dukker opp underveis, selv om neste 
heat på 100m har fått beskjed om å «ta av»  

Vi må være venner med lokalavisa 
Jo har selvsagt mange meninger om Norsk Friidrett.  
-Vi må få bort noen av disse tullereglene, som for eksem-
pel forbudet mot å heie fra indre bane under løp.  

Også en oppfordring til alle klubber: -Bruk lokalavisa po-
sitivt.  Ikke klag på at fotballen tar all plass, selv om de 
spiller i 5. divisjon, men send inn bilder og gjerne med 
ferdig tekst fra friidrettsstevner, og gi de positive tilbake-
meldinger, selv om du gjerne skulle sett saken litt større. 
Da spiller de på lag med oss, og får kanskje litt større 
plass neste gang.  

Det er gode råd å ta med seg, fra den som kanskje kjenner 
Norsk Friidrett aller best, både som trener, speaker, sta-
tistikker, og ikke minst som MR Tyrving.  Jeg vet jeg har 
hele Friidretts Norge med meg, når jeg gratulerer Jo med 
den kommende 60 årsdagen og uttrykker et stort håp om 
at vi får gleden av å høre den entusiastiske, gode og beha-
gelige stemmen på friidrettsstadioner i mange år til. 
  
Dag Kåshagen   

Akershus Friidrettskrets    

 

Jo Nesse fotografert på Nadderud under årets Tyrvingleker. 
Foto: Dag Kåshagen 
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Ulf Bertil Lundh (1932-2013) 

 TJALVISTEN 

  En av Norges beste mellomdistanseløpere i 1950-årene, 
Ulf Bertil Lundh, døde brått i sitt hjem i Florida lørdag 
15. juni, vel 80 år gammel. 

Ulf Bertil vil av mange best huskes som Audun Boysens 
parkamerat på datidens nærmest uslåelige landslagspar på 
800m. 

Han ble i 1958 norsk mester på 1500m og deltok senere 
samme år på distansen for Norge i EM i Stockholm før 
han med sin Lollo dro til USA for videre studier ved det 
velrenommerte Stanford University i California. 

Etter sin master der ble han i dataalderens spede begyn-
nelse ansatt i Minneapolis-baserte Control Data, etter 
hvert som leder for en stor gruppe systemprogrammerere. 

Han ble satt på for å utvikle Control Data i Norge, men da 
selskapet i 1960-årene ikke fikk leveransen av en storma-
skin til NTH, ble han trukket tilbake til USA, der han i 
resten av sitt yrkesaktive liv forble Control Data tro. 

Ulf Bertil Lundh opprettholdt i alle år god kontakt med 
Norge og familie og venner her. Han og Lollo holdt et 
nærmest åpent hus i Sunnyvale for gamle venner, og en 
gruppe Tjalve-venner hadde i 1993 en uforglemmelig 
minneuke der borte, som deres gjester. 

Ulf Bertil var gjennom alle år sine venners-venn og vi 
minnes ham med stor takk og ærbødighet. 

På vegne av idrettsvenner i Norge 

Bjørn Bogerud 

Øverst e: Ulf Bertil Lundh og Audun Boysen vinner dobbelt på 
800m under landskampen mot Sverige i Gøteborg 1958.  
Nederst: Siste forberedelser før 4x400m stafett i NM på Bislett 
1959.  Se lagbilde side 25. 

Født: 11.10.1932 i Halden 
 
Personlige rekorder 
 
400m: 49.9  Sarpsborg   26.08.1959 
 
800m: 1.47.8  Oslo/Bislett   17.07.1958 
 
1500m: 3.42.1 Gøteborg   28.08.1958 
 
Meritter 
 
Europamesterskap 
  
Stockholm  1958                   1500m: 3.44.7 (9) 
 
Norgesmesterskap  
 
Oslo 1955            800m: 1.55.2 (3) 
Stavanger 1956           800m: 1.51.9 (2) 
Bergen 1957            800m: 1.53.5 (3) 
           1500m: 3.49.6 (3) 
Trondheim 1958           800m: 1.50.3 (2) 
           1500m: 3.48.5 (1) 
Hamar 1959            800m: 1.54.0 (2) 
 
Han har vunnet 3 gull i 4x400m stafett, 2 gull i 4x1500m stafett 
og 1 gull i 1000m stafett for Tjalve. I tillegg har han 3 sølvme-
daljer i de samme stafettene. Alle oppnådd i perioden 1957-
1959.          
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Hvor mange nordmenn har løpt 1500 meter i en interna-
sjonal 1500-meterfinale? 

Svaret er tre. Arne Hamarsland, som på en imponerende 
måte tok seg til finalen i Roma-OL 1960, for i likhet med 
resten av feltet å bli "massakrert" av Elliott. Gular-
løperen hadde en mann bak seg, USAs Jim Grelle - 10. 
plass. 

Den andre er Ulf Bertil Lundh, Fredrikstad IF og Tjalve. 
Lundh kom seg helskinnet gjennom forsøksheatet på 
1500 meter under EM i Stockholm 1958, og endte på en 
pen 9. plass. 

Den tredje er Henrik Ingebrigtsen som løp finale både i 
EM i Helsingfors 2012 og OL i London 2012. 

Det er hele norgeshistorien på 1500 meter i internasjonale 
mesterskap. Men så er da også 1500-meteren "det blå 
bånd" i mesterskapssammenheng, kanskje enda vassere 
enn 800 meteren der vi har meritter! 

I hovedmesterskapet i Stavanger 1956 holdt 800-meteren 
på å ende med en sensasjon. Storfavoritt var selvsagt Au-
dun Boysen, opprinnelig fra Rissa i Trøndelag, som had-
de startet sin seiersrekke i 1950. 

Boysen hadde imidlertid lagt opp til et tøft program i det-
te mesterskapet. Han ønsket å vinne såvel 400 meter som 
800 meter, og etter som det var mange kvalifiserte delta-
gere, måtte Boysen gjennom i alt 7 løp på disse tre dage-
ne. 

400 meteren gikk greit. Boysen tok det lett, sparte på 
kreftene og vant på 48.4 foran Gjert Knutsen fra Ålesund. 
800-meteren ble langt verre, for med Boysen som forbil-
de hadde det dukket opp en rekke sterke unggutter som 
var tøffinger og ønsket "kongens" skalp. 

Boysen måtte "gå en lang vei" i siste sving, han kom ut 
på oppløpssiden som nummer fire, bak de to Fredrikstad-
guttene Ulf Bertil Lundh og Jan Alexandersen (egentlig 
fra "Sarp"). Også Arne Hamarsland hadde noen meter på 
Boysen. 

Boysen passerte Hamarsland og Alexandersen, men 
Lundh holdt unna -nesten. Først på målstreken fikk Boy-
sen kastet seg foran. Tiden ble 1.51.8 og 1.51.9. 

Boysen sikret seg også mesterskapene på 800 meter i 
1957 og 1958, en enestående seiersrekke. 

Østfold hadde ytterligere en god 800-meterløper på denne 
tiden, Ragnar Andersen fra Halden, men Andersen slet 
med en akillesskade denne sesongen, disse problemene 
skulle stoppe hans karriere for tidlig. Datidas piggsko 
med lange gruspigger var harde mot akillesen. 

Dette var Ulf Bertil Lundhs store gjennombrudd. Egentlig 
var han 1500-meterløper, men på grunn av Andersens 
skade, haldenseren var ranket som nummer to på 800 me-
ter i Norge, fikk Lund sjansen på 800 meter i landskam-
pene, som var limet i norsk friidrett den gangen. 

Fredrikstadløperen, som var født i 1932, benyttet mulig-
heten godt. I 1957 var Ragnar Andersen tilbake som Boy-
sens makker, og Norge ble meget vanskelige å  hanskes 
med for storløpere fra landskampmotstandere som  

friidrettsstorhetene Polen, Øst-Tyskland og Frankrike. Vi 
vant 8 av 10 løpsøvelser mot Frankrike 21.- 22. september 
i Paris. Boysen/Andersen tok dobbeltseier, og enda mer 
smalt det av dobbeltseieren på 1500 meter, Boysen og Ulf 
Bertil Lundh vant også dobbelt - og motstanderne under 
trikolorens flagg var ingen kastekjepper, Michel Jazy og 
Michel Bernard. Begge franskmennene løp OL-finalen på 
1500 meter i Roma tre år senere, Jazy tok sølvet bak El-
liott. 

I 1958 hadde Norge noe som må ha vært en av de sterkeste 
mellomdistansekvartettene i Europa. Boysen/Andersen, 
Hamarsland og Lundh ga ikke fra seg ett eneste poeng i 
landskampene mot Frankrike, Sverige og Romania.  

I landskampen mot Romania 8. august satte Lundh ny 
norsk rekord på 1500 meter med 3.43.1 og snauet dermed 
av Boysens rekord med vel sekundet. Dette året vant 
Lundh 1500-meteren i NM. Hans eneste distanseseier i 
NM. 

Ulf Bertil Lundh fikk ikke beholde rekorden lenge. 22. 
august gikk forsøksheatene på 1500 meter i EM i Stock-
holm. Hamarsland havnet i det første av tre "dødsheat", de 
var spekket av stjerner på mellomdistansene. Bare det fjer-
de og siste heatet kunne sies å være noe enklere. 

Hamarslands heat ble dratt opp i rekordfart og vunnet av 
finnen Olavi Vuorisalo på 3.40.8, som var EM-rekord. 
Vuorisalo var en av de tre finnene som hadde underskredet 
verdensrekorden på 1500 meter i Turku året før. Brian 
Hewson ble nummer to og Roszavølgi nummer tre, mens 
Hamarsland ble slått ut på 3.41.9, oppsiktsvekkende den 
gangen. Ny norsk rekord, en topptid, men ingen finale-
plass! 

Lundh møtte OL-mesteren fra 1956, iren Ronnie Delany, 
Olavi Salsola (en av v-rekordsetterene fra året før og sølv-
vinneren fra Melborne, Richtzenhain BRD i sitt heat. 
Det gikk saktere, og Delany vant på 3.47.0, Salsola num-
mer to og Lundh sikret seg finaleplass med 3.47.8. 

Dan Waern vant heat tre på 3.42 3 foran Øst-Tysklands 
Siegfried Hermann. Verdensrekordsetteren fra Stare Bo-
leslav året før (3.38.1), Jungwirth, vant heat fire. 

Finalen gikk under trøstesløse forhold på avslutningsdagen 
for EM. På tribunen satt verdensener Herb Elliott, og kun-
ne sikkert ha tenkt seg på hoppe ned på banen for å delta. 
Løpet gikk saktere enn Hamarslands drepende forsøksheat. 
Svensken Dan Waern dro opp løpet og da feltet gikk inn i 
siste kurve, så svensken ut til å ha seieren nesten  i lomma. 
Men hele feltet lå som en ulveflokk rett bak, også Lundh 
var godt plassert. Iren Ronnie Delany var fryktet for sin 
spurt, men Delany posisjonerte deg dårlig, det ble sagt at 
han var så seierssikker, at han uansett posisjon mente han 
skulle vinne.  Men det var også en annen løper som var 
fryktet for sin spurt, briten Brian Hewson, han som hadde 
vært først til 70 meter fra målsnøret i Melbourne, men som 
stivnet den gangen. Denne sesongen hadde han slått en 
døgnvill Elliott i AAA-mesterskapet på White City, riktig 
nok på 880 yards. Hewson hadde lært av flausa i Melbour-
ne "da han gikk for tidlig". 
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 Nå fikk Hewson sitt favorittutgangspunkt, han hadde ik-
ke ledet en meter før han passerte Waern etter 1496 me-
ters løping. Delany hadde omsider kommet seg fri, men 
var sjanseløs og endte på tredje. 

Hewsons vinnertid var 3.41.9, identisk med Hamarslands 
tid fra forsøksheat 1. Roszavølgi ble nummer fire, Vuori-
salo nummer fem, Siegfrid Hermann nummer seks, Ory-
wal POL nummer sju, Jungwirth åtte og Lund nummer ni 
med 3.44.7. Han hadde Jazy, Kovacs og Salsola bak seg. 

Det er det siste vi hører til Ulf Bertil Lundh. Sammen 
med Boysen, Andersen (skadeplaget) la han opp. Etter 
det jeg har sjekket med Egil Gulliksen, senere president i 
NFIF, emigrerte Lundh til USA. 

Øystein Madsen og Hans Werp 

 

 

Øverst: 1500m finalen under EM i Stockholm 1958. Dan 
Waern drar feltet. Ulf Bertil Lundh (219) blir nr. 9. 
Nederst: Ulf Bertil Lundh blir nr. 2 på 800m under landskam-
pen mot Sverige på Bislett i 1956.. 
Øverst til høyre: Lundh i teten på 1500m under et internasjo-
nalt stevne på Bislett i 1958. I midten: 1500m feltet under NM i  
Trondheim 1958.. Lund (184) vinner foran Boysen. 
Nederst: Laget som vant 4x400m på Bislett i 1959. (Ivar Sau-
nes, Ulf Bertil Lundh, Fritz Borgen og Carl Fredrik Bunæs). 
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Dette er et meget bra konsept sier Eivind Henriksen, 
etter å vært instruktør på DNB Idrettsleker i Moelv.  
Tretti fornøyde og interesserte barn som ville lære om 
hvordan man blir en av verdens beste friidrettsutøve-
re. 

-Hvorfor skriker noen av utøverne når de kaster, var et av 
spørsmålene han fikk.  

- For å ta ut alt, og også for å lage litt show, svarte Ei-
vind. - Det er viktig at vi har et tilbud til de yngste og at 
de synes det er gøy, fortsetter Eivind, - Og det er tydelig 
at disse barna har det gøy. Og da kommer de igjen neste 
år, og forhåpentlig vil noen av de benytte seg av tilbude-
ne i klubbene som arrangere DNB Idrettsleker, og starte 
med friidrett etter dette. 

Hvorfor startet du selv med friidrett Eivind, og hvorfor 
ble det slegge?  - Faren min var aktiv, så jeg ble naturlig 
dratt inn i det. At det ble slegge kom av at kroppsbyg-
ningen min etter hvert tilsa at det måtte bli noe med kast, 
og slegge var det som var artigst.  

Drømmer om OL gull i Rio 
Hva er målsettingen din? 

 - Jeg har som mål å vinne OL gull i Rio i 2016. Da er jeg 
26 år, og det er perfekt  i forhold til en naturlig utvikling 
fremover. Det er også en klar fordel at dopingjegerne sta-
dig får nye og bedre analyse muligheter for å avsløre juk-
semakerne.  Og husk at jeg var første mann som ikke 
kom til finale i siste OL, da var jeg bare 22 år. Derfor 
mener jeg at målet mitt er realistisk, sier han.  

- Vi får gå på fylla, da ville vi få oppmerksomhet. 
Hvis du hadde vært fotballspiller, og vært på samme nivå 
som du er som friidrettsutøver, hvilket nivå hadde du spilt 
på?  
- Jeg hadde vært elitespiller, selvsagt. Antagelig proff i 
utlandet føyer han til.  

Hva tenker du om interessen fra media når dere presterer 
på høyt nivå, for eksempel sist helg hvor Øivind Strøm-
men Kjerpeset setter Norsk rekord på 400m hekk, og blir 
nevnt i en bisetning i de fleste avisene, mens de har 8-10 
sider om Norsk fotball?  

- Nei, de har vel ikke peiling, og sammenligner kun med 
verdensrekorder. Hva kan vi som er glad i friidrett gjøre  

med det? Vi får gå på fylla og kanskje skaffe oss en spon-
soravtale med et utenlandsk spillselskap. Da er nok mye 
gjort, smiler Eivind, som understreker at dette selvsagt 
ikke er aktuelt. På dette nivået kreves det at en er 100% 
seriøs.  

Jeg er klar for NM i lengde uten tilløp. 
Arrangøren av innendørs NM, første helga i februar 
2014,  ønsker å lage litt show rundt den særegne grenen 
lengde uten tilløp, er det noe for deg?  

- Ja, selvsagt. Det høres  moro ut, jeg har pers på 3.06 og 
den kan forbedres.  

Det vil si at du kommer til å legge inn litt ekstra trening 
mot dette?  

- Vel, det kan jeg vel ikke love, men jeg er jo konkurranse-
mann, så vi skal ikke se helt bort i fra det, sier Eivind med 
glimt i øyet.  

- Jeg håper at Jays og Andreas også tar i mot utfordringen, 
da kan jo dette bli en «høydare»  under NM, avslutter Ei-
vind. 

Og utfordringen er herved bekjentgjort.  

Dag Kåshagen 

Alle bilder ved Dag Kåshagen 
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 Menneskets særegne kasteevne hjalp oss til å bli jegere, 
hevdes det i ny rapport. 

Menneskets plass helt på toppen av næringskjeden er 
mildt sagt udiskutabel. Men hvordan havna vi der? 
Årsakene er mange og sammensatte, men vi kan være 
enige i at det ikke handler om fysisk overlegenhet. 

Vi er hverken raskest eller sterkest. Vi hopper ikke høy-
est, og vi svømmer ikke hurtigst. Hvis dyr hadde fått 
være med å konkurrere på idrettsbanen hadde vi blitt 
knust i svært mange øvelser. 

Men i én type idrett hadde vår dominans i hvert fall 
vært udiskutabel - kasteøvelser. 

Skulderforandringer 
En ny rapport, publisert i Nature, argumenterer for at vi 
utvikla kasteevnen vår for omtrent to millioner år siden - 
«vi» var på den tida Homo erectus. 

Neil Roach og hans kolleger ved George Washington 
University har kommet fram til at anatomiske forandring-
er hos Homo erectus førte til større energilagringskapasi-
tet i skuldra, noe som gjorde de tidlige hominidene i 
stand til å kaste mye hardere. 

For å sette det i perspektiv: Vår nære slektning sjimpan-
sen kan kaste drøyt 30 kilometer i timen, mens en base-
ballspiller nærmer seg 150 kilometer i timen. 

Ikke en bieffekt 
Arkeologiske funn tyder på at hominidene på denne tida 
ble mer opptatt av å jakte på andre dyr, noe Daniel Lie-
berman, en annen av forskerne bak rapporten, setter i 
sammenheng med kasteferdighetene. 

– Dette er ikke en bieffekt av evolusjon for noe annet, 
det er åpenbart en tilpasning. Anatomiske forand-
ringer gjorde oss flinkere til å kaste, nå håper vi å læ-
re mer om hvilke jegerutfordringer disse hominidene 
måtte forholde seg til, sier han til BBC.  

Homo erectus levde side om side med løver og leoparder, 
uten å ha noen naturlige våpen som for eksempel klør. 

– Hominidenes jakt er særdeles fascinerende, og det 
faktum at disse nye egenskapene dukka opp etter 
hvert som Homo erectus utvikla seg kan tyde på at 
jakt har vært en seleksjonskraft for kasteegenskaper. 

Gjorde oss i stand til å bli kjøttetere 
I arbeidet med å forstå menneskets kasteutvikling, filma 
og analyserte forskergruppa bevegelsene til baseballspillere. 

Roach forklarer at når mennesket, i den delen av kastefa-
sen der vi roterer arma bort fra målet, strekker senene og 
båndene som er knytta til skuldra, og lagrer elastisk energi. 

– Når denne energien blir frigjort, akselererer arma 
framover og genererer den hurtigste bevegelsen men-
neskekroppen er i stand til å gjøre, noe som resulterer i 
harde kast, sier han til Physorg. 

Homo erectus fikk på et tidspunkt lavere og bredere 
skuldre, kraftigere midje, og endra vinkel på overarmsbei-
net - alt dette skal ha forbedra kasteegenskapene. 

Lieberman sier at kasteevnen var én av en håndfull forand-
ringer som gjorde oss i stand til å bli kjøttetere, noe som 
igjen utløste flere andre endringer på veien mot det vi er i 
dag. 

– Hvis vi ikke hadde vært flinke til å løpe, kaste og et 
par andre ting, ville vi aldri vært i stand til å utvikle de 
store hjernene våre, og alle kognitive ferdigheter som 
kom med det. Hadde det ikke vært for evnen vår til å 
kaste, hadde vi ikke vært der vi er i dag. 

Kilder: NRK.no og Nature 

Andreas Thorkildsen er en av dem som har fått mest ut av den 
to millioner år gamle utviklinga i skulderelastisitet. 

Foto: Vegard Grøtt/NTB Scanpix 

http://www.nature.com/nature/journal/v498/n7455/full/nature12267.html�
http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus�
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Klubbene i Bislett Alliansen sier nei til å være med på Rock 
«n» Roll Oslo Half Marathon. Det gjør ikke Ull/Kisa. 

- Dette arrangementet gir oss og andre klubber mulighe-
ten til å tjene en god del penger. Vi ser bare positivt på dette, 
sier Rune Wiker, leder av friidrettsgruppen i Ull/Kisa. 

Aftenposten skrev i forrige uke at Vidar, BUL og Tjalve 
ikke synes noe om at Norges Friidrettsforbund (NFIF) vil 
samarbeide med amerikanske Competitor Group – ver-
dens største kommersielle arrangør av aktivitetstilbud. 
Sammen med NFIF skal amerikanerne arrangere 
«musikalsk» halvmaraton i Oslo 14. juni neste år. De tre 
klubbene, som utgjør Bislett Alliansen, har takket nei til å 
samarbeide med NFIF. 

- Jeg ser at Bislett Alliansen er skeptisk, men vi mener 
dette er et arrangement som vil komme hele 
norsk friidrett til gode. Vi jobber for å få med oss andre 
klubber, og vi håper andre Oslo-klubber blir med, sier 
Wiker. 

- Ingen betenkeligheter med at en amerikansk, kommersi-
ell aktør tar med seg en del av overskuddet? 

- Det er klart de skal ha sin andel, men slik er det også 
med noen andre arrangementer. 

Stor uenighet 
Wiker mener at et konsept som Rock «n» Roll ikke vil 
kunne la seg gjennomfør uten en stor investor. 

- Skulle vi ha laget et slikt opplegg, måtte vi ha brukt be-
tydelige midler. Vi ser på dette som en positiv mulighet 
for oss og andre klubber til å tjene penger. Jeg håper ar-
rangementet også kommer Bislett Alliansen til gode. Jeg 
tror et slikt arrangement også kan øke interessen for Oslo 
Maraton, sier Wiker. Bislett Alliansen på sin side tror at 
rockeløpet kan stjele deltagere fra allerede eksisterende 
mosjonsløp i Oslo. 

Generalsekretær Kjetil Hildeskor i NFIF regner med 
7000 deltagere på Rock «n» Roll Half Marathon, som 
skal ha 12 band langs løypa. NFIF beregner å tjene 
300 000 kroner, mens klubbene kan se frem til 700 000. 

Ødelegger for lokale klubber 
Kondis.no er i likhet med klubbene i Bislett Alliansen 
skeptisk til Rock «n» Roll Half Marathon. 

- Rock «n» Roll Marathon vil med sine økonomiske 
muskler kunne ødelegge Oslo-klubbenes inntektsgrunn-
lag. Her tenker jeg på inntekter fra sponsorer, annonser 
osv. Markedet i Oslo vil med dette løpet bli enda tøffere», 
sier president i Kondis, Tim Bennett til nettstedet. 
- Oslo har allerede tre store arrangementer: Sentrumslø-
pet, Holmenkollstafetten og Oslo Maraton. Trenger Oslo 
flere? spør Bennett. Burde ikke forbundet heller stimulere 
og støtte opp om de eksisterende arrangementene, legger 
han til. Kjetil Hildeskor deler ikke denne skepsisen. 
 
- Hvis vi trodde at Rock «n» Roll Marathon hadde øde-
lagt for de andre arrangementene, så hadde vi aldri vært 
med på en avtale, Sentrumsløpet og Holmenkollstafetten 
går tidligere på året og har et  annet innhold. Oslo Mara-
ton går på høsten flere måneder senere så vi skjønner ikke  

hvorfor de skulle få færre deltagere. Jeg tror heller ikke 
dette vil ta fra sponsorer fra de andre arrangementene som 
allerede er sterke merkevarer, mener NFIFs generalsekre-
tær. 

Frivilligheten taper 
Tim Bennett mener at de som taper på dette, er de klubbe-
ne som legger ned masse timer på frivillig basis for å ska-
pe så gode arrangement som mulig. 

- Opp i mot Rock «n» roll marathon er de sjanseløse. Kon-
dis frykter at dette vil føre til dårligere arrangement og 
mindre aktivitet i de klubbene som arrangerer løp i hoved-
staden. Det er ikke bra, sier han til kondis.no 

- Hvorfor skal dette svekke frivilligheten? Det er klubber 
som skal stå for gjennomføringen av arrangementet. Det er 
også klubber som vil få mesteparten av inntektene fra 
Rock «n» Roll Marathon. Slik det ser ut for 2014 vil klub-
bene sitte igjen med rundt 700.000 kroner og forbundet 
rundt 300.000 kroner. Altså store inntekter til norskfriid-
rett, sier Hildeskor. 

- Vi skal også huske på at å starte et slikt arrangement er 
en økonomisk risiko for en arrangør- I dette samarbeidet 
med Competitor Group vil det ikke være økonomisk an-
svar for klubbene og forbundet. I halvparten av de andre 
arrangementene i Europa tjente ikke CG penger etter at de 
lokale arrangørene hadde fått sin andel. 

- Egentlig er det litt  rart at Kondis er kritiske her. Tidlige-
re har de støttet at andre aktører enn idretten etablerer id-
rettsarrangement, i motsetning til forbundet som mener at 
idretten må være involvert, slutter Kjetil Hildeskor. 

Kilde: Aftenposten.no 

 

 

 

Kjetil Hildeskor og Ingrid Kristiansen. Foto: Scanpix 
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 Løperlegenden Ingrid Kristiansen er blant dem som rea-
gerer på at friidrettsforbundet lar en utenlandsk aktør ar-
rangere maraton i Norge. 

– Det er svært spesielt at forbundet slipper verdens 
største kommersielle aktør rett inn i vår egen stue 
med stort sugerør inn i inntektskassa, sier daglig leder 
i SK Vidar, Tony Isaksen, til NRK.no. 

Før helgen ble det kjent at Norges friidrettsforbund har 
invitert kommersielle Rock 'n Roll Half Marathon til 
Oslo neste sommer. Avgjørelsen har falt i dårlig jord hos 
flere klubber. 

Striden føyer seg inn i rekken av flere uenigheter mellom 
friidrettsforbundet og norske klubber denne våren. Nok 
må være nok, mener løpedronningen Ingrid Kristiansen. 

– Jeg synes det er synd, sier hun om bråket i friidretts-
Norge. 

Kan dø ut 
Kristiansen har fulgt urolighetene fra sidelinjen. Det star-
tet med innføringen av den omstridte mosjonsavgiften - 
som etter protester og medieomtale til slutt ble halvert. 

I tillegg forsøkte forbundet å stoppe arrangøren av Hol-
mestrand maraton, noe de også måtte snu på. 

Nå har friidrettsforbundet invitert en utenlandsk 
kommersiell aktør inn på det norske markedet. Vidar 
risikerer dermed at rocke-maratonet vil stjele delta-
gere fra deres eget Oslo Maraton. 

Ingrid Kristiansen mener friidrettsforbundet må høre på 
klubbene. Hvis ikke kan friidretten dø ut, frykter den tid-
ligere løpedronningen. 

– Vidar og andre klubber leverer utøvere til landslaget. 
Det koster penger, som vi hovedsakelig får inn gjennom 
arrangementer. Nå får plutselig en utenlandsk og kom-
mersiell aktør forsyne seg av markedet, sier Isaksen opp-
gitt. 

– Jeg tror begge parter taper på dette. Hvis man har et 
felles mål om at norsk friidrett skal bli bedre, bør forbun-
det og klubbene snakke åpent om de forskjellige tingene 
som er vanskelig, ellers så tror jeg det (friidretten, journ. 
anm.) dør sakte, men sikkert ut, sier Kristiansen til 
NRK.no. 

– Jeg misliker sterkt at en så viktig sak som dette blir 
en mediesak og ikke i direkte dialog med forbundet, 
kommenterer Isaksen. 
 
Svekker økonomien 
Begge har de vanskelig for å forstå hvorfor friidrettsfor-
bundet har valgt å gå veien om en utenlandsk arrangør. 

– Etter hva jeg kjenner til, må dette være første gang i 
historien at forbundet konkurrerer med egne klub-
ber, fremfor å samarbeide og støtte oppunder det 
klubbene gjør, mener Isaksen. 

– Jeg synes det er betenkelig. Vi har så mange gode ar-
rangører i Norge, så dette forstår jeg ikke, sier Kristian-
sen. 
 

Hun frykter at forbundet svekker friidrettsklubbenes øko-
nomi, ved at Rock 'n Roll Half Marathon foretrekkes 
fremfor mosjonsløpene som allerede finnes. 
 
Skeptisk 
– Høyst sannsynlig vil det bli færre utøvere som blir med 
på de allerede eksisterende løpene. Dette er kanskje ikke 
det lureste friidrettsforbundet gjør når man tenker på at de 
skal samarbeide med klubbene også fremtiden, sier løper-
legenden Kristiansen. 

Hun mener det virker som om friidrettsforbundet er 
på jakt etter nye inntektskilder. En jakt som ikke gir 
resultater, ifølge Vidars daglige leder. 

– Den utenlandske aktøren er ikke en sponsor av norsk 
idrett. De kommer hit med ett formål: Å tjene penger selv, 
sier Isaksen. 

Han får støtte av daglig leder i Tjalve, Svein Lilleborg. 

– Forbundets oppgave må være å legge til rette for at klub-
bene skal tjene penger. Jeg er skeptisk til å bringe inn 
kommersielle aktører som kun tenker penger, sier Lille-
borg. 

Uenig 
Generalsekretær i Norges Friidrettsforbund Kjetil Hildes-
kor er imidlertid uenig i at Rock 'n Roll Half Marathon vil 
svekke klubbenes økonomi. Snarere tvert imot. 

– De norske klubbene som står for gjennomføringen vil 
sitte igjen med en betydelig del av inntektene, sier Hildes-
kor. 

Mens friidrettsforbundet kan få 300 000 kroner i egen 
lomme, vil de norske klubbene som bidrar til å arrang-
ere rocke-maratonet kunne tjene opp mot 700 000 kro-
ner. 

– Vi føler ikke at dette er et arrangement som vil dra peng-
ene vekk fra klubbene. Det er klubbene som vil tjene gode 
penger, mener Hildeskor. 

Vi står samlet 

Det argumentet biter ikke Isaksen på. Han peker på at det 
kun er et fåtall klubber som vil tjene disse pengene. 

– Dessuten hadde alle pengene gått tilbake til den norske 
friidretten om vi fikk arrangere helt selv. Nå går mye av 
pengene ut av Norge. Det er poenget. 

Derfor står mange av de norske klubbene samlet i kampen 
mot utenlandske aktører, ifølge Isaksen. 

– Et betydelig antall klubber er enige her. Men ikke 
alle vil uttale seg, avslutter Vidars daglige leder. 

Rock 'n Roll Half Marathon arrangeres av aktøren Com-
petitor Group. De arrangerer allerede maraton i storbyer 
som Madrid, Dublin og Nice. 

Kilde: NRK.no 

http://www.nrk.no/sport/na-blir-de-dyrere-a-lope-mosjonslop-1.10979461�
http://www.nrk.no/sport/forbundet-reduserer-mosjonsavgiften-1.11006686�
http://www.nrk.no/sport/forbundet-vil-stanse-kreftmaraton-1.10992567�
http://www.nrk.no/sport/forbundet-beklager-maratonnekt-1.10998865�
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Smått og stort fra hele verden 

Rasmus Stene fra Lambertseter deltok i Nordisk mester-
skap i mangekamp i Huddinge, Sverige, 8-9. juni. Ras-
mus maktet ikke å hevde seg blant de beste, men leverte 
en solid innsats allikevel. Han oppnådde poengsummen 
5840. Dessverre fikk han ikke noe resultat i stav. Derfor 
ble poengsummen noe dårligere enn under NM på Bislett 
hvor sluttresultatet var 6083 poeng. 100m: 11.75, lengde; 
6.34m, kule; 12.20m, høyde: 1.78m, 400m: 52.76, 110m 
hk; 15.67, diskos: 34,27m, stav: ikke resultat, spyd: 
52.94m og 1500m: 4.52.94. Etter hva vi har fått med oss 
perset han i hekk og 1500m.  

Annie Bersagel og Kristine Helle tok turen over til Kø-
benhavn for å løpe Københavns kvindeløb søndag16. 
juni. Det resulterte i seier, løyperekord og tiden 33.38 på 
Annie, strålende levert!! Kristine kom på 5. med 36.09, 
ikke like fornøyd.  

Kajsa Barr, vår nyervervede svenske, tok turen til Folk-
sam GP og Gøteborg 16. juni for å jakte på U23-kravet 
på 1500m. Kajsa løp inn til solid pers og 4.20,35 på Bis-
lett torsdag (Bislett Games), og det svenske kravet lyder 
4.20, så hun har uten tvil dette inne. I helgen ble det 
4.21,79. Selv om hun ikke klarte kravet har svenskene 
bestemt seg for å sende Kajsa til EM.  

Veidekkelekene ble arrangert på Lillehammer helgen 20-
23. juni. Anders Sørensen (G17) har endelig funnet for-
men og satte personlige rekorder både på 800m og   

1500m. Tidene ble henholdsvis 1.54.37 og 3.55.91. Kra-
vet til U18 VM på 1500m er 3.54.00. Dette må han klare 
før 1. juli.   

Det er ellers verdt å merke seg at Andreas Gjesdal fra 
Koll hoppet 4.30m i stav under samme stevne. Målet til 
Andreas er nå å slette juniorrekorden til Reiulf Førde som 
lyder på 4.41m. Tidligere i år har Audun Bakke Jensen, 
også fra Koll, hoppet 4.20m under et stevne på NIH. Au-
dun er bare 15 år gammel. Rasmus Stene (Lambertseter) 
satte også pers under Veidekkelekene med 3.70m (se bil-
deserie s.14 og 15). Dermed har vi fått et stavmiljø vi ikke 
har hatt på mange år.  

Henrik Johnsen og Alexander Dahlstrøm Winger le-
verte solid sprint på 100m. Henrik presterte 10.83 i god-
kjent vind og Alexander 10.99. Nevnes bør også at Alvil-
de Grønneberg sesongdebuterte med 12.97 i motvind 
1.4. Thomas Jefferson Byrkjeland løp igjen under 2 
minutter på 800m da han vant G15 på tiden 1.59.23. To-
bias Windjusveen ble nr. 2 på 60m i G11 med tiden 8.53 
(+3.2). Han løp på 8.74 i godkjent vind under forsøket. 

Anders Sørensen brukte ikke lang tid etter Veidekkele-
kene på å klare kravet til U18 VM på 1500m. I forbindel-
se med Sollentuna Grand Prix i Stockholm 27. juni løp 
han tiden ned til 3.52.60. Med dette resultatet er han nr. 5 
blant syttenåringene gjennom alle tider. Da Norges Friid-
rettsforbund måtte melde på deltakere til U18 VM 24. juni 
ble det ikke noe mesterskap for Andreas. 

24 utøvere fra Tjalve stilte til start i Världsungdomsspelen 
som ble avholdt i Gøteborg 27-30 juni. Det ble både seire 
og personlige rekorder til Tjalvistene. Sondre Nyvold 
Lid løp en meget god 400m på lørdag kveld under meget 
vanskelige forhold. Tiden ble 47.87 og holdt til gull. Ed-
vard Kamperud Nygård stilte denne gang til start i den 
klassen han hører hjemme, G17. Edvard vant klart både 
800m og 1500m på tidene 1.54.12 og 3.58.50. Ellers var 
det gledelig at Inger Anne Frøysedal var tilbake i tre-
steg. Inger Anne fikk resultatet 12.83m som holdt til en 3. 
plass.  Anders Sørensen kom rett fra Stockholm og løp 
nok en god 1500m, denne gang ble tiden 3.56.37. Det 
holdt til en 4.plass i seniorklassen. Audun Nordtveit ble 
satt opp i heat 2 på 1500m og kom i mål på 4.01.34. Tho-
mas J. Byrkjeland (G15) ble nr. 3 både på 800m og 
2000m. 

Alexander Dahlstrøm Winger kvalifiserte seg til finale 
2 på 100m. Her ble han nr. 5 på tiden 11.08.  Alvilde 
Grønneberg viste tegn til fremgang da hun løp 100m på 
12.71. 

Kajsa Barr løp en meget god 3000m og satte personlig 
rekord med tiden 9.30.33. Kajsa løper for tiden for hjem-
klubben Sundbybergs IK. Dette medfører at vi ikke kan 
bruke resultatet i vår hjemlige lagserie. Ingvild Vedde 
løp også en meget god 3000m og satte nye personlig re-
kord med 9.54.58. 

Under Sparebankleikane i Byrkjelo samme helgen kastet 
Eivind Henriksen 71.86m i slegge. Det er ny årsbeste og 
et lite steg oppover mot gamle høyder. 



TJALVISTEN                     24 
 
       

Audun Boysen og Ulf Bertil Lundh  fotografert under landskampen mot Frankrike i 1958.    Foto: Knut E. Holm
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