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2x gull til Erik Udø Pedersen i i-NM 

Erik Udø Pedersen ble forgrunnsfiguren under årets innendørs-NM i friidrett da han vant både 1500m og 3000m. På 
3000m kom han sterkt på slutten av løpet, men ble hindret av Marius Vedvik fra Gular, som gikk først over mål, men 
seinere ble disket. Som det fremgår av bildet er det ingen tvil rundt diskvalifiseringen av Vedvik. Tjalve tok totalt 3 gull, 
1 sølv og 5 bronsemedaljer under mesterskapet. Mer fra mesterskapet på side 5-6. 



    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 2014/2015 

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: Ada Holmen 
Styremedlem: Eirik Førde  91121195 
Styremedlem: Ingvild Vedde   99434045 
Styremedlem: Andreas Gjesdal  93651020 

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: 

Våre eminente stavhoppere Audun 
Bakke Jensen og Andreas Gjesdal 



   Redaktørens hjørne 
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Vi er nå ferdig med innendørssesongen og skal snart star-
te på en meget interessant utendørssesong, med Holmen-
kollstafetten som første store mål. Målet for årets stafett 
er å vinne eliteklassen for herrer; i tillegg ende opp med 
over 3000 påmeldte lag. 

I skrivende stund er det ca. 2900 lag påmeldt til årets sta-
fett. Det er langt flere lag enn ved tellingen 15. april 2014 
og godt over det vi har budsjettert for i år; 2700 lag. Det 
kan derfor gå mot ny rekord  også i år. Det hadde vært 
gledelig. Fra nyttår har Bymiljøetaten tatt over ansvaret 
fra Politiet for de store arrangementene i Oslos gater. Det-
te har vært en stor utfordring, men vi får håpe at det går 
seg til etter hvert. 

Elitelagene i friidrett er nå klare. Både Margrethe Ren-
strøm og Eivind Henriksen er fortsatt på elitelaget for 
2015, selv om ingen av dem har prestert noe på en god 
stund. En del av våre beste friidrettsutøvere har mistet 
støtten fra Olympiatoppen for dette året, blant andre Jays, 
Ezinne Okparaebo, Sindre Buraas og vår egen Eivind 
Henriksen. Margrethe Renstrøm har fått ny tillit, men må 
prestere i løpet av sesongen for å få beholde stipendiet. 

Svein Arne Hansen ble gjenvalgt som President i forbun-
det på tinget i Ålesund i mars. I tillegg ble han valgt som 
President i det Europeiske forbundet rett før denne utga-
ven av Tjalvisten gikk i trykken. Vi gratulerer Svein Arne 
så mye, og ønsker han lykke til først og fremst med job-
ben som leder for det Europeiske forbundet.  

Bislettalliansen fyller 50 år i år og dette skal feires med 
en fest 9.mai og et kjempestevne på Bislett 7. juni. I år 
satses det på verdensrekord i høyde. Steinar Hoen har 
klart å samle de beste høydehopperne i verden. Flere av 
dem snuste på verdensrekorden allerede i fjor så dette blir 
en spennende øvelse. Usain Bolt kommer ikke i år, men 
spiller det egentlig noen rolle? Det er en stund siden Bolt 
løp riktig fort. Det er kanskje greit slik at man kan bruke 
pengene til å sette opp bedre heat i de andre øvelsene. 

Vi har tidligere oppfordret alle om å levere inn bilder slik 
at vi kan få laget  boken ”Tjalve i bilder gjennom 125 år” 
til jubileet som går av stabelen 8. januar 2016. Siden sist 
jeg maste om dette har noen flere levert inn bilder, men vi 
er ganske sikre at det er flere der ute som sitter med pri-
vate bilder fra tidligere karrierer. Vennligst lever bildene 
på Tjalve-kontoret slik at vi kan få skannet og levert tilba-
ke snarest. 

På anleggsfronten snakkes det nå om å bygge en ny ski-
stadion i Lillomarka. Burde ikke kommunen nå snart inn-
se at det ikke bare drives ski i denne byen? I forbindelse 
med at det skal arrangeres VM i skiskyting i Holmenkol-
len neste år, er allerede hele anlegget pusset opp for mil-
lioner av kroner. Friidretten trenger sårt en hall! 

De som i dag abonnerer på bladet Friidrett har muligens 
lagt merke til at bladet har blitt merkbart tynnere i den 
siste tiden. Det går rykter om at utgiveren av bladet er 
konkurs så da er det bare å vente i spenning på hva som 
skjer. Snart er det bare Kondis og Tjalvisten igjen på det 
norske markedet.   

Magnus Hannevik Pettersen 

Født: 29.04.1995 
Kommer fra IL Sturla 

Personlige rekorder: 
800m:  1.52.20 (2013) 
1500m: 3.48.43 (2013) 
3000m: 8.29.16 (2014) 

Medaljer i 2000 hinder og terrengløp fra UM og junior-
NM 

Deltok i U18 VM i Lille, Frankrike 2011 

Caroline Ziesler 

Født: 09.12.1995 
Kommer fra Sandnes IL 

Personlige rekorder: 
800m:   2.13.38 (2014) 
1500m: 4.30.75 (2014) 
3000m: 9.52.69 (2014) 

Caroline har vunnet sølvmedalje på 3000m i UM og 
bronsemedalje på 1500m i U20 NM. I årets UM innen-
dørs vant hun 1500m og tok sølv på 800m i U23 klassen. 

Nye utøvere 

Lambertseter IF fylte 70 år 10.april. Vi gratulere med 
dagen og ønsker lykke til videre. 

Bjørn Henriksen 



Historiske bilder 
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Portretter av henholdsvis Erling Vinne og Johan  Johnsen fra 1917 og 1918. Foto fra Nordmøre Museum. Erling Vinne var tresteg-
hopper med 4. plass fra OL i Stockholm 1912 som beste resultat. Johan Johnsen var en av Nordens beste sprintere på den tiden. 
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Tove Beate takker for seg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tove Beate Dahle har bestemt seg for å legge piggskoene 
på hylla. NM på Jessheim i fjor ble derfor hennes siste 
konkurranse i Tjalvedrakt. 

Tove Beate kom til Tjalve før 2011 sesongen og fikk 
med seg tre NM titler i spyd (2011-2013). I 2013 satte 
hun en flott personlig rekord med 56.74m under Tyrving-
lekene på Nadderud. Vi var da overbevist om at hun 
skulle klare kvalifiseringskravet til EM i Zürich 2014. 
Sesongen 2014 ble dessverre en stor nedtur. Hun fikk 
overhodet ikke noe drag på kastingen. 

Vi håper inderlig at Tove Beate blir å se i miljøet i mange 
år framover og ønsker henne lykke til videre. 
 

 

Kongens fortjenestemedalje til Iver Hole 

 

Gratulerer så mye til Iver Hole for mottagelse av Kongens 
fortjenestemedalje for arbeid med ungdom gjennom et 
halvt århundre. 
 
Iver fikk overrakt medaljen under en tilstelning på Leang-
kollen i januar. På bildet står Iver sammen med ordføre-
ren i Røyken, Rune Kjølstad som delte ut medaljen etter å 
ha hedret Iver i en personlig tale. 
 
Vi slutter oss, noe sent, til gratulantene. 
 
 

 

Ute med alvorlig skade 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nicolai Jallow er for tiden ute med en alvorlig kneskade. 
Skaden fikk han under nyttårsstevnet i Rudhallen i Bæ-
rum. Under 200m fikk han en strekk i høyre legg i sving-
en. Da han bremset ned, antagelig litt for hardt, røk patel-
larsenen i venstre kne. Nicolai ble operert 2 dager seine-
re, og kan begynne så smått å jogge i april. Det blir ikke 
noe sesong i år, men han håper å kunne være tilbake 
igjen i 2016. 

Nicolai vurderer å flytte fra Drammen til Oslo for å kun-
ne ta ut sitt potensiale til fulle. Han har ellers brukt den 
siste tiden til å gifte seg. I følge John Ertzgaard er han nå 
en ekte-mann.  

Vi minner om at Nicolai i 2014 presterte 10.73 på 100m 
og 21.25 på 200m. Vi ønsker lykke til med restitusjonen. 
 

 

Terje Schrøder Nielsen 70 år 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terje Schrøder Nielsen fylte 70 år 29.01.2015. Dessverre 
oppdaget vi ikke dette tidsnok til å omtale begivenheten i 
januarutgaven. 

Terje Schrøder Nielsen var en av våre beste mellom og 
langdistanseløpere på 60-tallet. Dessverre kom han nok 
litt i skyggen av en annen jubilant, nemlig Arne Kval-
heim. 

Terje vant bronsemedalje på 1500m i NM 166-1968. Han 
har også en sølvmedalje på 5000m under NM i 1969. På 
samme distanse vant han bronse i 1968 og 1970. Han har 
også vært med å vinne Holmenkollstafetten for Tjalve. 
Han var lagkaptein på laget som vant i 1967. 
 
Terje er i dag bosatt i Bø i Vesterålen hvor han har sitt 
virke som prest. Vi ønsker lykke til videre. 



3 gull, 1 sølv og 6 bronse i NM innendørs 
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 Årets innendørs-NM ble arrangert i Steinkjerhallen 7-8 
februar. Tjalve stilte med en meget stor tropp (29 delta-
kere), som stod for 61 starter og 12 medaljer. 

Som nevnt på forsiden ble det to gull til Erik Udø Peder-
sen som synes å gå mot sin beste sesong så langt i karrie-
ren. På 1500m fikk han følge av Sindre Løchting på pal-
len som tok en gledelig sølvmedalje. På 3000m løp Hans 
Kristian Fløystad inn til en 3. plass. Ingen tvil om at 
Tjalve dominerte mellomdistansene for menn i dette mes-
terskapet. 

Allikevel var det Vetle Utsi Onstad som stod for det bes-
te resultatet av Tjalvistene da han vant tresteg meget klart 
på 15.60m. Her fulgte Jesper Vestbø opp med å ta bron-
semedaljen.  

Den største overraskelsen fra Tjalveutøverne var unge 
Linn Louise Kvaale (representerer Koll til vanlig) som 
tok en meget gledelig bronsemedalje i kule med resultatet 
12.33m. Vi minner om at kvalifiseringskravet til U18 
VM i Cali er 15.00m med 3 kg kule. 

Andreas Gjesdal er en annen av våre yngre utøvere som 
markerte seg. Andreas hoppet 4.80m i stav og tok en me-
get velfortjent bronsemedalje. I følge Andreas er neste 
mål å slå verdensrekorden for kvinner som er 5.07m! 

Alvilde Grønneberg løp inn til bronsemedalje på 60m for 
kvinner med resultatet 7.81. Christina Toogood var ikke 
dårligere da hun løp inn til bronsemedalje på 1500m med 
resultatet 4.30.93, ikke langt bak sølvmedaljen. 

I forbindelse med stevnet ble det også arrangert NM i 
stille hopp. I følge medaljestatistikken utarbeidet av for-
bundet teller ikke disse øvelsene i den offisielle NM sta-
tistikken. 

Vår nykommer, Sofie Olsholt, vant stille lengde i junior-
klassen med resultatet 2.63m. Det var bare 1 cm kortere 
enn vinnerresultatet i seniorklassen. Vetle Utsi Onstad 
droppet lengde denne gang, men stilte i stille lengde hvor 
han ble nr. 4 med resultatet 3.22m. 

I medaljesammendraget ble SK Vidar beste klubb foran 
Tjalve. Begge hadde 3 gull, men Vidar hadde flere sølv-
medaljer. Allikevel tok  Tjalve totalt flere medaljer enn 
Vidar. 

I poengsammendraget var Tjalve klart best med 112 po-
eng mot Vidars 65 poeng og Sandnes 61 poeng. 
 

Vetle Utsi Onstad vinner tresteg med 15.60m 

Sindre Løchting (til venstre i bildet) tar sølv på 1500m med 
tiden 3.49.78 

Sofie Olsholt vinner stille lengde i juniorklassen. Hun blir også 
nr. 6 i tresteg (bildet over). 
 
Venstre kolonne: Erik Udø Pedersen går i mål som vinner på 
1500m med tiden 3.47.72 
 
Alle bilder: Eirik Førde 
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Andras Gjesdal, nr. 3 i stav med resultatet 4.80m 

Alvilde Grønneberg (midt i bildet) tar bronse på 60m med 7.81 

Linn Louise Kvaale tok en overraskende bronse i kule med 
12.33m 

Christina Toogood, her i ledelsen på 1500m, løper inn til 3. 
plass på distansen. 

Hans Kr. Fløystad  i tet på 3000m foran Udø Pedersen. Det 
endte med en bronsemedalje.  

Jesper Vestbø fotografert i tresteg hvor han kapret bronseme-
daljen. 
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Leif Arne Ekeheien 1925-2015 
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Leif Arne døde  uten forvarsel hjemme 15. januar og  ble 
bisatt fra et velfylt krematorium 27.januar der mange av 
klubbens medlemmer og en store gruppe av hans venne-
skare av frimurere tok en verdig avskjed. 

Leif ville fylt 90 år til sommeren, ble slått til Ridder i 
1965 og var ved sin bortgang en av Tjalves lengstlevende 
riddere. Han var skattmester i Ridderskapet i hele 11 år i 
perioden 1971-82. 

Leif ble medlem av Tjalve i 1947 og markerte seg raskt 
som en habil sprinter med 400meter som sin spesialdis-
tanse og med personlig rekord på 50.1 sek. Han var i en 
årrekke fast deltager på Tjalves mange sterke 1000m sta-
fettlag der han normalt løp 300m-etappen før hans gode 
venn  Bjørn Vade overtok pinnen, normalt  med seier 
som resultat. Han noterte seg for 4 norske stafettmester-
skap på 4x400m (1948,1950, 1951 og 1952) og 3 på 
1000m stafett (1948,1950 og 1951). I tillegg var han med 
å vinne sølv i 1953. Han tok også individuelle bronseme-
daljer på 400m i NM 1951og 1952. Hans merittliste taler 
sitt tydelige språk om hans evner som stafettløper! 

Han var meget stolt av å ha vært ankermann på Tjalves 
lag i Holmenkollstafetten i 1953 da Tjalve etter «7 magre 
år» med Ørgryte som vinner endelig tok hjem seieren. 
Som pensjonist overtok etter hvert ski og golf som hans 
«trim-idretter» og han ble som senior en både ivrig og 
god golfspiller.  
   

Leif drev i mange år en vellykket forretning innen skole-
materiell med bred kontaktflate over det ganske land. Han 
var til det siste en glad gutt, alltid med et hyggelig smil og 
en god replikk på lur. 

«I det sivile liv» hadde Leif Arne et meningsfylt liv som 
aktiv korsanger, høy frimurer og som engasjert leder av 
handicapstevner på ski i Skiforeningens regi.  
 
Leif holdt kontakt med Tjalve helt til han gikk bort og var 
til det siste en ivrig deltager i de ukentlige Bristol Cream-
lunsjene på Bristol, opprinnelig forbeholdt tidligere aktive 
Tjalvister.  

Hans kjære Anne døde for noen år siden og Leif etterlot 
seg to piker og to gutter og en stor flokk barnebarn. 
Vi minnes med takk for godt vennskap en god Tjalvist – i 
tanker ord og gjerning.  

Bjørn Bogerud 

Redaktøren vil også legge til at Leif Arne Ekeheien satt i 
Tjalves styre i 1964 og 1965 og fikk klubbens gullmerke i 
1980. 

Vi lyser fred over hans minne. 

Leif Arne fotografert under Bøkeskogstafetten i Larvik 1953. 

Tjalve vinner Holmenkollstafetten i 1953. Leif Arne løper siste 
etappe. 
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Tjalves herrelag som representerte Norge i E-cup i ter-
rengløp for lag ble nummer 7. Vi slo tradisjonelt sterke 
terrengløpslag som Belgia og Nederland samt alle våre 
Nordiske konkurrenter. Foran oss på lista var det lag fra 
Spania (2), Tyrkia, Portugal, Frankrike  og Storbritannia. 
Laget vårt var litt svekket gjennom at Awet var skadet og 
at Sindre ikke var med. Med disse på plass burde vi i 
hvert fall ha slått det britiske laget.  
 
Løypa var 10 km og ganske småkupert med opp og ned i  
små bakker nesten hele veien. Underlaget så grønt og fint 
ut på avstand, men viste seg å være ren gjørme med et 
slags grønt belegg som så ut som det var sprayet på oppå. 
Typisk europeisk terrengløp midt på vinteren kan en vel 
si. De tunge forholdene førte til at vinnertida ble så svak 
som 31.09, i et felt med løpere ned mot 27.00 som beste 
tid på 10.000m på bane.  
 
For Tjalve var Asbjørns løp veldig positivt. Etter en trøb-
lete vår og sommer har høsten gått greit og han har bygd 
seg opp og viste bra løpsstyrke. Han startet veldig forsik-
tig nesten bakers i feltet og løp seg helt opp til en 20. 
plass.  Det betyr at han passerte ca. 80 stykker i løpet av 
9 km. Han hadde 32.14 i sluttid.  
 
Hans Kristian ble nr. 22 med 32.22. En jevnt god ar-
beidsinnsats. Hans Kristian har siden nordisk i terreng 
hatt mange uker med litt problemer med muskulaturen. I 
konkurranser som dette er grunnlaget helt avgjørende noe 
Hans Kristian merket tydelig. 
 
Erik Udø Pedersen var med i fjor og fikk nyttig erfaring i 
denne typen konkurranser. Da ble han nummer 64 mens 
han i år endte på 36. plass. Også han hadde en litt rolig 
start, men jobbet seg jevnt framover i feltet.   
 
Audun løp et av sine beste løp noensinne og ble nummer 
13 i fjor. For han var forutsetningen noe helt annet i år. 
Han har hatt en del trøbbel med beina i høst. Noe som 
antagelig var en form for matforgiftning førte til at perio-
den rundt jul og godt ut i januar ble ganske redusert.  Re-
sultatet var en skuffende 50. plass etter et tungt løp. Dette 
er selvfølgelig under pari for en så god terrengløper som 
Audun.  
 
Også i år hadde vi med en som debuterte i Tjalvedrakt, 
som også debuterte i denne typen konkurranse i senior-
sammenheng. Magnus Hannevig Pettersen ble nummer 
58 og løp på akkurat 34.00. Bra jobb og noe som viser 
framover.  
 
Igjen var denne konkurransen en positiv erfaring som 
passer klubbens løpere veldig bra.  Med den stammen vi 
har av gode løpere med god kapasitet bør vi ha dette som 
mål også i årene som kommer.   
 
Knut Kvalheim  

 

 

 

 

 

Fra toppen; Persen, Fløystad, Udø Pedersen, Nordtveit og 
Hannevig Pettersen 
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Bassen is back! 

Bassen sprint ble arrangert i friidrettshallen på Rud fre-
dag  28.02.2015, med Carl Fredrik ”Bassen” Bunæs på 
tribunen. 

Flere av Norges beste sprintere hadde tatt turen til Rud-
hallen denne fredagen. Det ble oppnådd en del gode re-
sultater, med Thomas Wiborgs 6.82 på 60m som det bes-
te. I forsøket presterte han 6.81. Thomas hadde som mål 
å kvalifisere seg til EM innendørs i Praha, noe han ikke 
klarte Kravet var 6.75. Han har tidligere i vinter løpt på 
6.77. 

Aleksander Dahlstrøm Winger ble beste Tjalvist med en 
6. plass i finalen med tiden 7.03. 

Henrik Johnsen vant klart 200m på tiden 22.06. Her ble 
Peter Osazuwa fra BUL nr. 2 med tiden 22.44. Vi må 
også nevne Martin Nicolai Kanestrøm som løp på 22.96. 

På kvinnesiden ble unge Lea Celin Conteh (16) nr. 5 i A-
finalen på 60m med tiden 8.18. Kaitesi Ertzgaard (15) ble 
nr. 7 med tiden 8.28.   

På 800m for kvinner ble det seier til Solveig Emilie Ol-
sen fra Tjalve med tiden 2.19.66.   

God deltakelse og mange fine resultater. Dette er utvil-
somt noe å bygge videre på. 

 

 

 

Carl Fredrik Bunæs blir intervjuet av Quincy Douglas 

Thomas Wiborg (til høyre) vinner 60m på 6.82. Midt i bildet 
Alexander Dahlstrøm Winger. 

Henrik Johnsen vinner 200m på 22.06 foran Peter Osazuwa. 

Solveig Emilie Olsen, vinner av 800m for kvinner med tiden 
2.19.66 

Lea Celin Conteh som ble nr. 5 i finalen på 60m med tiden 8.19 
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1. Styret, utvalg og komiteer: 

På IK Tjalves årsmøte 2013 på Bislett Stadion, mandag 10. 
mars 2014 ble det foretatt følgende valg: 

Styret:     
Per Sletholt   Leder 
Bjørn Henriksen  Nestleder 
Mari Strange Øya  Medlem/ungdomsrepresentant 
Egil Reidar Osnes  Medlem 
Eirik Førde   Medlem 
Ole Petter Sandvig  Medlem 
Svein Søndenå  Medlem 
Annie Bersagel  Medlem 
Andreas Høiby  Medlem 

Ungdomsavdelingen:   
Egil Reidar Osnes  Leder 
Bjørn Henriksen  Medlem 

 
Styret fikk fullmakt til å se nærmere på sammensetningen a 
styre for ungdomsavdelingen og dette styrets mandat. 

Kontrollkomité:   
Jon Andre Preststulen (gj.v.) 
Stian Andersen    (gj.v.) 

Tjalvisten:    
Bjørn Henriksen  Redaktør 

Valgkomité:    
Arne Kvalheim  Leder 
Kjetil Myrtun   Medlem 
Tove Beate Dahle  Medlem 

Gullmerkekomité: Ikke på valg: Per Sletholt (klubbens leder), 
Torbjørn Briseid, Eystein Enoksen, Ole Petter Sandvig. 
 
Stiftelsen Sverre Gundersens fond: Ikke på valg: Eirik Ber-
ge, Petter Eggan, Audun Nordtveit, Siri Grude. 
 

Olga og Henning Norgrens fond: Ikke på valg: Per Sletholt 
(klubbens leder), Haavard Nordlie (stormester i Tjalves Ridder-
orden). 

Styremøter: Det er i perioden avholdt 11 styremøter. En re-
presentant for Ungdomsavdelingen har hatt møterett på styre-
møtene. 

Administrasjon:   
Vegard Henriksen  Daglig leder 
John Ertzgaard  Idrettslig leder 

Regnskapsfører:  
Harald Sletten, Link Regnskap 
 
Prokura hver for seg:  
Per Sletholt og Svein Søndenå 

Bislettalliansens styre:  
Arne Kvalheim  Leder 
Per Sletholt   Medlem 
 

Bislettalliansens råd: Ada Holmen, Kjetil Myrtun,  Ole Petter 
Sandvig, Svein Søndenå, Iver Hole, Bjørn Henriksen, Siri Gru-
de   

2. Medlemstall 
Ved rapportfristens utløp 31.12.2014 var IK Tjalves medlems-
tall: 

 
 

Det er en stor nedgang i medlemstallet fra 2013 (407). Dette er 
grunnet opprydding i medlemsarkivene. 

3. Økonomi 
Regnskap: 
Klubbens økonomi fortsetter å bedre seg. Regnskapet for 2014 
viser et overskudd på kr. 5 056 966,- 

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

Samarbeidspartnere: 
IK Tjalve har i 2014 hatt følgende samarbeidspartnere: Scantra-
de AS (Mizuno), Tine, Naturimport, JobZone, Canon, Backe-
Gruppen, Kreftforeningen, Right to Play, Scandic, Idrett Uten 
Alkohol, Coop Kaffe. 
 

4. Arrangementer og stevner 
IK Tjalve har i sesongen 2014 arrangert eller vært medarrangør 
av følgende friidrettsstevner: 

 

 Elixia Bar Code Challenge torsdag 8. mai, trappeløp i Bjør-
vika. 

 YT Holmenkollstafetten med start på Bislett/St. Hanshaugen 
og innkomst på Bislett lørdag 10. mai. 

 Norwegian Grand Prix Oslo torsdag 22. mai, elitestevne på 
Bislett Stadion. 

 Exxon Mobil Bislett Games, internasjonalt stevne på Bislett 
Stadion onsdag 11. juni sammen med IL i BUL og SK Vidar 
(Bislettalliansen). 

 Norwegian Grand Prix Boysen Memorial lørdag 2. august, 
elitestevne på Bislett Stadion. 

 Mizuno Tjalvelekene, nasjonalt stevne på Bislett Stadion 
14.17. august, for jenter og gutter fra 10 år til senior. 

 Bydelsungdomslekene for Ila og Marienlyst skole 8., 9. og 
10.klasse samt 7. klasse på Bolteløkka og Møllergata skole 
på Bislett Stadion 18. september. 

 FemiLøpet lørdag 11. oktober, mosjonsløp for kvinner på 
Ekebergsletta. 

 
YT Holmenkollstafetten 
YT Holmenkollstafetten ble i 2014 arrangert lørdag 10. mai. 
YT Holmenkollstafettens arrangementskomité har bestått av 
følgende personer: 
Leder av hovedkomiteen: Per Sletholt 
Stevneledere: Ole Petter Sandvig, Per Sletholt, Vegard Henriksen. 
Resultatservice/data: EQ Timing 
Løypesjef: Morten Mørck 
Vekslingssjef: Silje Johnson 
Vaktsjefer: Stian Andersen og Eivind Henriksen 
Transportsjef: Rudi Kristiansen 
Start St. Hanshaugen: Kjetil Myrtun 
Premieutdeling: Ragnhild Holmen Waldahl og Grete Etholm 
Tidtaking: EQ Timing 

  0-5 
ÅR 

6-12 
ÅR 

13-19 
ÅR 

20-25 
ÅR 

26- 
ÅR 

TO-
TAL 

KVIN-
NER: 

3 2 27 51 49 132 

MENN
: 

1 4 25 34 135 199 

TO-
TAL: 

4 6 52 85 184 331 
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Informasjonsansvarlig: Svein Lilleberg 
Dommeransvarlig: Vegard Henriksen 
Speakertjeneste: Rune Stenersen 
Sanitetstjeneste: Norsk Folkehjelp 
Lyd: Wangen Antenneservice AS 
Vakt-tjeneste i løypa: Politiet, MP, Politihøyskolen. 
Starten ble som tidligere fordelt på Bislett og Knud Knudsens 
plass 

 
 
Mizuno Tjalvelekene 
I 2014 var det påmeldt 826 deltagere på totalt 1736. Også i år 
med deltagelse fra Sverige og Danmark. I lagkonkurransen 
vant IL Tyrving foran IL i BUL og Bækkelaget SK. IK Tjalve 
ble nr. 5. 

Exxon Mobil Bislett Games 
Årets Bislett Games ble arrangert onsdag 11. juni grunnet start 
på fotball-VM 12. juni. Stevnet hadde mange gode utøvere og 
fikk flotte resultater men var dessverre uten de aller største 
profilene. 
 
Norwegian Grand Prix 
IK Tjalve arrangerte to elitestevner på Bislett i 2014. Det ene i 
samarbeid med IL i BUL og SK Vidar torsdag 22. mai. Det 
andre i samarbeid med IL Koll og Lambertseter IF lørdag 2. 
august. Begge stevnene med økonomisk støtte fra NFIF. 

FemiLøpet 
Femiløpet ble arrangert på Ekebergsletta lørdag 11. oktober. 
Ca. 250 deltagere fullførte løpet.  
 

5. Sportslig 
Treneroppfølgingen 
Følgende trenere har fungert i Tjalve i sesongen 2014: 
 
Dan Simion  Hopp 
Leif Olav Alnes Sprint 
Einar Brynemo Kast 
John Ertzgaard Sprint 
Svein Lilleberg Sprint 
Knut Kvalheim Langdistanse 
Eirik Førde  Langdistanse 
 
Samarbeidet mellom Tjalve, Koll og Lambertseter fungerer 
meget godt. Idrettslig leder har hatt god oppfølging av samar-
beidet og hatt flere turer til stevner og treningssamlinger sam-
men. 
 
Våre beste utøvere har hatt faste budsjetter til dekning av utgif-
ter til trening og konkurranser. Aktive som ikke har hatt per-
sonlige budsjetter, får støtte etter innsatsen fra gruppebudsjette-
ne i hopp, løp og kast. 

Mizuno har i 2014 vært klubbens utstyrsleverandør. 
 

Idrettslig innsats 
IK Tjalve har hatt et meget godt idrettsår. 
 

 

ÅR: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PÅ-
MELDTE 
LAG: 

1488 1868 2250 
(+58) 

2700 
(+67) 

2624 
(+90) 

3078 
+125 

FULL-
FØRTE 
LAG: 

1375 1710 2069 
(+55) 

2573 
(+66) 

2264 
(+90) 

2944 
+110 

I NFIF lagserie for menn ble vi nr. 1 med ny poengrekord. Det 
ble også satt ny poengrekord for 2. laget for herrene. 

I Hovedmesterskapet på Jessheim ble Tjalve nest beste klubb i 
medaljekampen, kun slått av IL i BUL, men ble beste klubb på 
poeng. Tjalve tok 6 gull, 3 sølv, og 2 bronse. Tjalves gullvinne-
re i NM var Grete Etholm (diskos), Eivind Henriksen (slegge), 
Vetle Utsi Onstad (lengde og tresteg), Inger Anne Frøysedal 
(tresteg) og Stian Andersen (kule). 
 
I NM junior ble Tjalve beste klubb både på poeng og i medalje-
kampen. Tjalve tok 7 gull, 3 sølv, og 3 bronse. 
 
I UM tok Tjalve, sammen med samarbeidsklubbene Koll og 
Lambertseter, 10 gull, 8 sølv, og 4 bronse. 
 
I YT Holmenkollstafetten ble Tjalves herrelag nr. 1 i eliteklas-
sen. Damelaget i eliteklassen ble nr. 4, slått av SK Vidar, Gular 
og Strindheim IL 
 
Tjalve hadde fire deltagere i EM i Zürich. Eivind Henriksen 
(slegge), Grete Etholm (diskos), Marie-Therese Obst (spyd) og 
Håkon Brox (maraton). 
 

6. Diverse 
Tillitsverv 
Norges Friidrettsforbund: Ole Petter Sandvig (medlem av an-
leggsutvalget, medlem av statistikk- og rekordutvalget). Ingrid 
Ness Rolland (medlem av barne- og ungdomsutvalget, medlem 
av toppidrettsutvalget). Mari Strange Øya (medlem av Norsk 
Friidretts Ungdomskomité – FIFUK). Eystein Enoksen 
(medlem av kompetanseutvalget). Stian Flo (medlem av serieut-
valget). Jan Jørgen Moe (medlem av statistikk- og rekordutval-
get). 

Ole Petter Sandvig er ansatt som teknisk konsulent i Norges 
Friidrettsforbund. 

Ordenskollegiet 
Styret for Ordenskollegiet: Haavard Nordlie (stormester), Gus-
tav Huuse (seremonimester) og Eirik Berge (skattmester) 
 
Medlemsmøter 
Torskeaften ble arrangert to ganger i 2014. 17 januar og 7 no-
vember. Det ble besluttet å flytte Torskeaften til november for å 
få med flere aktive utøvere. 
 
Tjalvisten 
Tjalvisten utkom med ett nummer i 2014. Redaksjonen har vært 
ledet av Bjørn Henriksen 

Dommere 
Pr. 31.12. 2014 hadde IK Tjalve følgende autoriserte friidretts-
dommere:  
Forbundsdommere: Unni Agdestein, Reidar Falch, Arne Foss, 
Øyvind Hoen, Ole Petter Sandvig, Svein Søndenå, Omar Ragn-
vald Hansen. Kretsdommere: Erik Andersen, Bodil Wiig Berge, 
Nils Thomas Fearnley, Omar Ragnvald Hansen, Stein Hansen, 
Ragnhild Haugli, Ada Holmen, Ole Kr. Johnsen, Jan Jørgen 
Moe, Kjetil Myrtun, Ragnhild Holmen Waldahl, Bjørn Henrik-
sen, Per Sletholt, Paul Solberg, Benny Hebo Larsen, Veslemøy 
Hausken, Stian Flo, John Ertzgaard, Odd Nilsen, Jørn Nygren, 
Randi Nymoen, Hans Kristian Fløystad.  
Forbundsstartere: Ole Petter Sandvig, Randi Nymoen.  
Kretsstartere: Ole Kr. Johnsen, Svein Søndenå, John Ertzgaard 
 
Oslo 23.03.2015 
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Tro det eller ei, men 25.april fyller Arne Kvalheim 70 år!  

Arne meldte seg inn i Tjalve 05.02.1962, 17 år gammel. 
Arne var ingen typisk barnestjerne, men hadde en fin ut-
vikling på 800 og 1500m fram til han satte sine personli-
ge rekorder på disse distansene i 1967 og 1968. Det førs-
te året i Tjalve (1962) løp Arne 800m på 1.57.6 og 
1500m på 4.04.8. Det holder til 10.og 7.plass på Tjalve-
statistikken gjennom alle tider.  

I perioden 1962 til 1966 hadde han Arne Nytrø som tre-
ner. Nytrø var landets første trener med teoretisk bak-
grunn. Han hadde også stor interesse for hva man gjorde i 
andre land og abonnerte på tyske, engelske, amerikanske 
og russiske friidrettsblader. Arne Nytrø var da også Id-
rettshøgskolens første lektor med friidrett som fagfelt. 

I 1966 flyttet Arne Kvalheim til USA for å studere ved 
University of Oregon i Eugene. Der fikk han legendaris-
ke Bill Bowerman som trener. Livet som løper og student 
ble lettere etter ankomsten til USA. Mange ting var bedre 
lagt til rette for at man skulle kunne kombinere studier 
med trening og konkurranser. På universitetsområdet var 
det treningsbaner, joggeløyper, vektrom, fysioterapi og 
annet som etter hvert ble nødvendig for å bli bedre. 

Selve treningsprinsippene til Nytrø i Tjalve og Bower-
man i Oregon var stort sett de samme. Dog var det en 
forskjell. I Oregon var det ingen tøyning (Bowerman 
hadde ikke noe tro på det) og lite styrketrening. I Oslo 
trente man styrke to ganger i uken på Oslo Handelsgym. 

Treningen i Oregon var nok hovedgrunnen til at Arne 
satte solide perser på 800m og 1500m i 1967 og 1968. 
1.48.7 på 800m og 3.38.5 på 1500m. Med den tiden på 
1500m senket Arne rekorden til Arne Hamarsland fra 
1958 med 1.5 sekunder. Arnes tid fikk stå i fred fram til 
1976 hvor Lars Martin Kaupang løp på 3.37.4. I 1968 var 
Arnes tid på 1500m tredje best i Europa. Han var derfor 
en av favorittene til å vinne 1500m i EM i Hellas 1969. 

Arne fikk sin debut i internasjonale mesterskap under EM 
i Budapest i 1966 hvor han ble uplassert på 800m og 
1500m.  I 1968 kvalifiserte han seg til OL i Mexico hvor 
han ble slått ut i mellomheatet på 1500m.  

I 1969 var det så klart for EM i Hellas. I 1967 avsatte en 
militærjunta den greske kongen og tok makten i landet. 
Et knallhardt regime uten respekt for menneskerettigheter 
ble innført.- I 1969 lå Norge i sak mot juntaen i mennes-
kerettsdomstolen i Haag. Det, sammen med regimets for-
hold til menneskerettigheter, gjorde at jeg ikke hadde noe 
lyst til å reise dit for å konkurrere, sier Kvalheim, som 
ikke var helt alene om å boikotte EM i 1969.- Ingen na-
sjoner uteble, men Helge Pharo og svenske Anders 
Gärderud, senere olympisk mester, gjorde som meg.- 
Kom det noe ut av boikotten?- Det var aldri målet, jeg 
fulgte bare min egen lyst og magefølelse. Det var et per-
sonlig standpunkt som jeg aldri har angret på. Jeg hadde 
ingen lyst til å delta i noe som kunne bli en propaganda-
forestilling for juntaen. 

I 171 var det klart for et nytt Europamesterskap, denne 
gang i Helsingfors. Arne måtte dessverre bryte underveis 
på 5000m grunnet problemer med akillessenen.  

I 1974 var det klart for et nytt Europamesterskap i Roma. 
Her oppnådde Arne sin beste plassering i et internasjonalt 
mesterskap utendørs da han ble nr. 6 på 5000m med tiden 
13.27.2. Den beste plasseringen til Arne kom samme året 
under innendørs EM i Gøteborg hvor han ble nr.4 på 
3000m med tiden 7.53.4. 

Arne prøvde seg på 5000m allerede i 1968 hvor han løp 
på 13.46.4. I 1970 løp han distansen på 13.42.4 før han i 
1973 og 1974 senket persen til henholdsvis 13.30.4 og  
13.26.4. Tiden fra 1973 var norsk rekord. Denne rekorden   
forbedret Arne til 13.28.48, 09.06.1974, før broder Knut 
senket rekorden til 13.20.54, 26.06.1974. Personlig rekord 
på distansen er 13.26.4 (se tabell). 

Vi må også legge til at Arne i løpet av sin karriere også 
har satt to norske rekorder på 3000m; fra 7.54.8 i 1970 
(tangering av Thor Hellands rekord) til 7.47.2 i 1973. Per-
sonlig rekord på distansen er 7.44.8 (se tabell). Han har 
også satt fire norske rekorder på 1 engelsk mil. Den første 
så tidlig som i 1967 (3.59.4) etterfulgt av 3.58.5 i 1968. 
De to siste ble satt i 1971; 3,58.1 etterfulgt av 3.56.4, beg-
ge rekordene satt i USA. Rekorden stod fram til broder 
Knut løp på 3.56.2 i 1974. Som alle vet stod denne rekor-
den helt fram til 2012 da Henrik Ingebrigtsen satte sin 
første rekord på distansen. 

Medaljeoversikt 

Norske mesterskap 
 

Gull  1966 Nadderud   800m 
Gull  1966 Nadderud          1500m 
Gull  1967 Trondheim          1500m 
Gull  1969 Bergen          1500m 
Gull  1969 Bergen          5000m 
Gull  1970 Kristiansand         1500m 
Gull  1970 Kristiansand         5000m 
Gull  1971 Hamar          5000m 
Gull  1972 Stavanger          1500m 
Gull  1975 Stavanger    3 km terreng 
Sølv  1965 Haugesund   800m 
Sølv  1973 Mandal    3 km terreng 
Sølv  1974 Hønefoss          1500m 
Sølv  1975 Bergen          1500m 
Sølv  1977 Lillehammer         5000m 
Bronse 1976 Askim           5000m 
Bronse 1978 Steinkjer          5000m 
 

Personlige rekorder 
 
400m      49.4   1966 
800m   1.48.7   1967 
1500m  3.38.5   1968 
1 eng. mil  3.56.4   1971 
3000m  7.44.8   1974 
5000m               13.26.4   1974 
10000m             28.47.0   1974 
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Ved inngangen til sesongen 2015 er Arne Kvalheims ti-
der fra 60 og 70-tallet fortsatt høyt oppe på listene over 
de beste resultatene i Norge gjennom alle tider. På 
1500m ligger han som nr. 5, 1 engelsk mil som nr. 3, 
3000m nr. 4 og 5000m nummer 8. 

Som det fremgår av tabellen på s.12 har Arne totalt vun-
net 10 norske mesterskap på distansene 800m,1500m, 
5000m og 3 km terrengløp. Han har også diverse sølv og 
bronsemedaljer fra NM, den siste kom under NM i Stein-
kjer 1978. Arne vant kongepokalen under NM i 1969 for 
sine seire på 800 og 1500m. 

I stafett NM har Arne vært med å vinne to gull på 
4x400m (1965 og 1966), fem gull på 4x1500m (1965, 
1967, 1969, 1970 og 1975). Han har også sølvmedalje fra 
4x400m i 1967 og sølvmedaljer på 4x1500m i 1963, 
1972 og 1978. 

Arne Kvalheim fikk tildelt Norges Friidrettsforbunds 
gullmedalje og Tjalves gullmerke i 1971. Han har vært 
æresmedlem i Tjalve siden 2005. Han har også sittet som 
leder i Tjalves styre fra 1989 til og med 1992. 

I det sivile liv har Arne Kvalheim bl.a. sittet i bystyret for 
Oslo Arbeiderparti og vært direktør i Oslo Spektrum. I 
dag er han styreleder i Bislettalliansen og sitter i arrange-
mentskomiteen for 125 årsjubileet til Tjalve. 

Etter hva vi har brakt på det rene skal dagen feires på 
Bislett, den stadion hvor han kanskje feiret sine største 
triumfer. 

Vi ønsker lykke til med dagen og framtiden og håper at 
vi kan dra nytte av hans ekspertise i mange år framover. 

Bjørn Henriksen 

    
 
 
 
 
 

 

 

 

Øverst. Stafett St. Hanshaugen 1962. Arne i midten i første 
rekke. Nederst: Olavstafetten 1964.  Arne står som nr. 5 fra 
venstre. 

Bildet til venstre: 
Arne blir nr. 2 på 
1500m under lands-
kampen mot BeNeLux 
i 1965 med tiden 
3.45.9 
Bildet under: Stig 
Rekdal og Arne tar 
dobbeltseier på 800m 
i landskampen mot 
Romania på Bislett i 
1966. 

Bildet øverst: Arne Kvalheim, Jürgen May og Stig Rekdal foto-
grafert etter 1500m, Bislett Games 1966. Arne setter pers med 
tiden 3.42.1. Nederst: Arne sammen med Berit Berthelsen i 
1966.  
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Fra venstre: Arne vinner 800m under landskampen mot Sverige i 1967. I midten: Europa-cup semifinale på 1500m, Stockholm sta-
dion 1967. Arne blir nr. 2. Til høyre: Arne blir nr. 2 på 1500m under landskampen mot Tsjekkoslovakia i 1969. 

Til venstre: Arne fotografert under mellomheat 1500m, OL i Mexico 1968. Til høyre: Arne bak Ron Clarke 
under deres møte på Bislett i 1969. 

Arne Kvalheim vinner kongepokalen under NM i 1969 for 
sine seire på 800m og 1500m. Her er han avbildet sammen 
med Britt Ramstad, Tyrving, som vant pokalen for kvinnene. 

4-landskamp mot Italia, Øst-Tyskland og Roma-
nia i Torino 12-13/6 1971. Den store duellen 
mellom Arne Kvalheim og Franceso Arese ute-
blir. Kvalheim løper bare 5000m, mens Arese 
nøyer seg med 1500m.  



Den daglige treningen 

Skal man klare å maksimere sitt potensiale er det kun en 
ting som gjelder: den daglige treningen. 

Jann Post som er sportskommentator i NRK reiste i 2014 
på «pilegrimsreise» til den kenyanske landsbygda. Der 
jaktet han etter hemmeligheten bak det kenyanske løpe-
underet. Blant Post sine funn for sportslig suksess var 
følgende: 

1. Aktiv barndom 
2. Daglig trening 
3. Restitusjon / kosthold 

Disse punktene burde ikke overraske noen, men hvordan 
fungerer dette i Norge? 

Aktiv barndom 
Trenere gir uttrykk for at evnen til å tåle trening blant 
dagens utøvere er mindre bra, grunnet mer stillesitting 
enn før. Den daglige treningen blir nå enten avbrutt av 
skader eller så må treningsmengden nedjusteres. Begge 
tilfeller fører til svekket sluttresultat. 

Barn bedriver mindre uorganisert lek og aktivitet enn før. 
Løsningene for en aktiv barndom er at aktiviteten må or-
ganiseres. Norges friidrettsforbunds linje er å fremheve 
mangekamp for å stimulere allsidighet. Idrettsutøvere 
som Karsten Warholm og Dafne Schippers er gode ek-
sempler på at en kan opparbeide allsidighet gjennom 
mangekamp. 

Daglig trening 
Norsk friidrett har et kobbel av unge fremadstormende 
utøvere. Skagestad, Sjursen, Obst, Akpana, Dolve for å 
nevne noen få. Fremtidens unge utøvere på alle nivå må 
tidlig skoleres betydningen av den daglige treningen. 

En av forholdene Jann Post peker på er et godt trenings-
klima hvor de yngre kenyanske løperne får trene med 
verdensstjerner. Dette kjenner jeg meg selv igjen i da jeg 
som 17 åring fikk trene med Steinar Hoen og Geir Moen, 
noe som ga tro og selvtillit. 

Fadderordning med tidligere friidrettsprofiler er tiltak 
som enkelt kan organiseres. Kunnskap og erfaring blir da 
delt og lever videre i friidrettsfamilien. 

Restitusjon / Kosthold 
Over en normal treningsperiode på 45 uker velger mange 
utøvere å reise på to ukers treningsleir. Mange bruker 
ukritisk halve budsjettet på disse uker som utgjør en 
brøkdel av treningshverdagen. Det må ikke være tvil om 
at det er de 43 andre uker som påvirker resultatene. Det 
lønnsomme må være å bruke pengene på daglig trening, 
restitusjon og kosthold. 

Ved å sette de tre punkter ovenfor på dagsorden vil flere 
kunne maksimere sitt potensiale og en sterkere trenings-
kultur bygges. Et nyttige spørsmål er alltid å stille seg om 
det en gjør påvirker sluttresultatet? Er svaret nei burde 
det være en enkel sak å la være. 

Idrettslig leder IK Tjalve 
John Ertzgaard 
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Svein Arne Hansen valgt til  
President i det Europeiske forbundet 

 
 

 

 

 

 

Norges Friidrettspresident Svein Arne Hansen ble 
lørdag 11. april valgt til president i det Europeiske 
Friidrettsforbundet (EA) for de fire neste årene. 

- Jeg er svært fornøyd med å bli valgt til president for det 
europeiske friidrettsforbundet. At over halvparten av 
stemmene gikk til meg i første runde, gir meg et sterkt 
mandat til den kommende fireårsperioden. Jeg har fått 
med meg et sterkt og kompetent styre til å utvikle friid-
retten i Europa de kommende år, sier Hansen etter valg-
seieren. 
 
Valget fant sted da de europeiske friidrettslederne fra 50 
land var samlet til kongress Bled (Slovenia) 11.april. 
Hansens tar over etter sveitseren  Hansjörg Wirz som har 
vært president i EA i de fire foregående periodene.  
Svein Arne fikk 26 stemmer fra de 50 medlemsnasjone-
ne. Den franske motkandidaten Jean Gracia fikk 19 stem-
mer og finske Antti Pihlakoski fikk 5 stemmer.  

-Jeg trodde på forhånd at jeg hadde gode sjanser. Mange 
av landene ga meg på forhånd gode signaler, men de 
skulle trykke på den rette knappen i dag, og det var spen-
nende, sier Svein Arne Hansen. 

Hansen som har sittet som visepresident i EA tidligere 
stilte ved sist valg som president, men den sittende presi-
denten ble valgt til fire nye år. Nå fikk han Europas tillit 
og er på ny klar for å brette opp ermene for europeisk, 
denne gang i lederstolen. 

-Jeg har snakket de små landenes sak. Vi har gode mes-
terskap, men vi trenger større deltakelse fra små land. Jeg 
mener at vi må stå sterkere sammen i Europa, sier Hansen 

Friidrettspresidenten har annonsert flere kampsaker gjen-
nom en omfattende valgkamp med slagordet «leading 
change» der han har deltatt i debatter, besøkt mange land 
og sendt ut sitt eget manifest, samt lagt ut informasjon på 
sin nettside www.svein4president.com . Han har lagt vekt 
på at EA må ha større fokus på blant annet gode markeds-
avtaler, beholde ungdom lenger i friidretten og finne gode 
og tilpassede utdanningssystemer.  
  
-I kampanjen har det vært mine synspunkter, men nå vel-
ges et nytt styre, og jeg ønsker å lage et team. Hvert med-
lem skal få sitt ansvarsområde. Det er slik jeg har ledet 
styret i Norge, og det har fungert godt, forklarer den ny-
valgte europapresidenten.  

Hansen ble valgt til president i Norges Friidrettsforbund i 
mars, og vil fortsette som det i tillegg til europavervet.   

http://www.svein4president.com
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slank organisasjon er for uforutsette hendelser. Styret og admi-
nistrasjonen startet på slutten av året arbeidet med å lage en 
bedre beredskap for slike uforutsette situasjoner. Dette arbeidet 
vil styret også konsentrere seg om i 2015. Daglig leders sykefra-
vær medførte at styrets planlagte strategiseminar ble avlyst. 
Styret vil ta opp igjen strategiarbeidet i løpet av 2015. 
 
Styret satte i 2013 ned en jubileumskomite for å planlegge akti-
viteter og markeringer av 50 årsjubileet til Bislett Alliansen i 
2015. Komiteen har i løpet av 2014 arbeidet med ulike marke-
ringer av jubileet. Disse aktivitetene har vært behandlet i styret 
og fått sin tilslutning, og styret har allokert de nødvendige mid-
ler for jubileet (mer om jubileums aktiviteter i et senere avsnitt 
av årsberetningen). 
 
7. Status handlingsplan 2014 
Årsmøte i Bislett Alliansen vedtok en langtidsplan for 2013 – 
2018 på årsmøtet 5. mars 2013: 

1. Bislett Games skal videreføres som et av verdens beste fri-   
idrettsstevner. 

2. BA skal arbeide for å videreføre avtalene med Oslo Kommu-
ne om drift og kommersielt ansvar for Bislett stadion og 
gjennom dette arbeidet bidra til best mulige rammevilkår for 
BAs klubber spesielt og norsk friidrett. 

3. BA skal ikke starte eller involvere seg i nye arrangementer 
som kan være i konkurranse med klubbenes arrangementer 
eller aktiviteter. 

4. BAs arrangementer bør fortrinnsvis avgrenses til Oslo 

5. BA skal driftes slik at den økonomiske risikoen for klubbene 
er lav. Sikringsfondet skal raskest mulig opp i 4 millioner 
kroner i henhold til vedtektene. 

6. De neste års overskudd for BA bør uavkortet gå til sikrings-
fondet. 

Spesifiserte punkter for 2014: 

Bislett Games 

- Redusere utgifter gjennom å forbedre leverandøravtaler, an-
bud. 

Status: Gjennomført på de fleste større avtalene. 

- Opparbeide en god prosjektplan som sammenfatter alle ar-
beidsoppgaver, ressursbruk og ansvarsområder, samt kvalitets-
sikre stevnegjennomføring. 

Status: Rammeverket er på plass og har bidratt til en stor for-
bedring i planlegging og gjennomføring, men gjenstår et stykke 
arbeid for å få hele organisasjonen involvert i arbeidet og bruke 
prosjektplanen. 

Bislett stadion 

- Utbedre treningsforhold gjennom adgangskontroll/fordeling av 
treningstidspunkt for ulike grupper. 

Status: Fortsatt arbeide opp mot Bymiljøetaten. Etaten har arbei-
det med en situasjonsbeskrivelse og tiltaksplan høst 2014. Lig-
ger an til en politisk sak hvor brukerbetaling er et virkemiddel 
etaten har utredet og foreslår. 

- Markedsføre nyoppussede lokaler gjennom nyutviklet hjem-
meside. 

 
Status: Ny hjemmeside på plass 21. februar 2014. Gode tilbake-
meldinger fra brukere. Fra 21. februar til 31.desember har vi 
hatt 179 000 sidevisninger og 38 300 unike brukere. Dette byg-
ger oppunder brukertallet på stadion og den store aktiviteten.  

1. Funksjoner 
Styret: Arne Kvalheim Leder 
Anne Farseth Nestleder 
Kirsti Løvnes Medlem 
Per Sletholt Medlem 
Martin Kjäll-Ohlsson Medlem 
Jan Arne Kragset Medlem 
Line Kloster Medlem/ungdomsrepresentant 

Rådet: Marianne Garmann Ullsand Leder 
IL i BUL: IK Tjalve: SK Vidar: 
Terje Hoffmann Ada Holmen Marianne Garmann Ullsand 
Vigdis Rønning Kjetil Myrtun Marit Brennhovd 
Kristoffer Nilsen Ole Petter Sandvig Svein Borge 
Knut Berg Svein Søndenå Jack Waitz 
Anne Spangen Iver Hole Erika Longe Grønner 
Gunnar Hundhammer Bjørn Henriksen Eirik Gramstad 
Tormod Bønes Siri Grude Snorre Lægran 

Kontrollutvalget: 
Mona Rydland Reidar Falch Stein Morten Polden til september 
Ninette Banoun fra september 

Administrasjon: 
Rune Stenersen Daglig leder 
Steinar Hoen Stevnedirektør 
Anne Mette Undlien Haug Marked/utleie 
Erling Vaagan Vaktmester 
Vidar Delbekk Regnskap 
Nur Aden Vaktmesterassistent 
Anders Flem Hagen Prosjektleder 

7 ansatte fordelt på 6,50 årsverk. 

2. revisor  

BDO AS v/statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård  

3. Arbeidsmiljø og ytre miljø  
 Administrasjonen har tidsmessige og funksjonelle   kontor-

lokaler på Bislett stadion.  

 Arbeidsmiljøet er godt.  

 Det totale sykefravær utgjorde 75 dager/4,3 prosent.  

 Organisasjonens drift forurenser ikke det ytre miljøet.  

 
4. Årsresultat  
Bislett Alliansen hadde i 2014 ett overskudd på kr 143 656,-  

 
5. Fortsatt drift  
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. 
Det bekreftes at forutsetning for fortsatt drift er til stede. 

  
6. Styrets arbeid 
Styret har avholdt 8 styremøter i 2014. Det har vært godt sam-
arbeid innad i styret og mellom styret og administrasjonen. I 
løpet av året har ikke større prinsipielle og spesielt vanskelige 
ekstraordinære saker vært behandlet i styret. Grunnet omorga-
niseringer av strukturen i Sportsklubben Vidar ble det i løpet 
av året et skifte av styremedlemmer fra denne klubben uten at 
det fikk følger for styrets arbeide. Styret har brukt mest tid på 
vanlige styresaker og enkelte, løpende driftssaker. 
Men i forbindelse med et lengere sykdomsfravær av daglig 
leder siste halvår, ble organisasjonen inkludert styret utsatt for 
en betydelig utfordring. Særlig utfordrende ble dette da syk-
domsfraværet skjedde rett før flere større arrangementer. Med 
særdeles oppofrende ekstra innsats fra alle medarbeidere og 
betydelig hjelp fra de tre eierklubbene ble situasjonen håndtert 

på en tilfredsstillende måte. Men den viste hvor sårbar en så 
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Viser også hvor viktig det er med god informasjon om tre-
ningstider og terminliste. 

Administrasjon 

- Videreutvikle dokumentarkivet og få samlet all informasjon 
elektronisk i nettskyen.  

Status: Pågående.  
 

8. Bislett stadion 
Det har vært ett særdeles høyt aktivitetsnivå på stadion også i 
2014. 

Stadion har vært åpen for trening eller arrangement 353 dager i 
2014. Dette krever stor innsats fra staben for å koordinere og 
gjennomføre de driftsmessige oppgavene vi har på stadion. 

Samarbeidet med Oslo Kommune Bymiljøetaten har vært god. 
Vi har god dialog og godt samarbeid med klubber, kretser, 
forbund, skoler, enkeltstående brukere og kommersielle leieta-
gere. Med stadig økt bruk av stadion, spesielt av mosjonister, 
skaper visse utfordringer. Spesielt i vintersesongen er kapasite-
ten sprengt. 

Etter at 2013 var et år uten seriespill i fotball, flyttet Lyn i 
2014 sitt a-lag herrer i 2. divisjon fra Frogner stadion til Bis-
lett. Etter å ha ambisjoner om opprykk før seriestart, berget de 
plassen i siste serieomgang. Samarbeidet med Lyn har gått 
veldig bra gjennom sesongen. Lyn vil også i 2015 spille sine 
kamper på Bislett. 

Findings Festival 22. august var et nytt konsept i 2014. En av 
verdens største DJs, Avicii, var headlineren. Med nesten 18 
000 festglade publikummere, ble det satt ny rekord på antall 
personer samtidig på Nye Bislett stadion. Det var en del ut-
fordringer rundt gjennomføring og nedrigg. Etter flere evalue-
ringsmøter med arrangør, Live Nation, og Bymiljøetaten har 
det kommet til enighet om ny leieavtale for Findings Festival 
2015 som økes til to dager, 29. og 30. mai. 

KK-Mila ble også flyttet til Bislett i 2014, se eget punkt i års-
meldingen. 

Det ble i 2014 inngått en forlengelse av driftsavtalen for Bislett 
stadion med Bymiljøetaten for fem nye år, 2015 – 2019. 

 
Noen nøkkeltall:  

  2 rugbylandskamper  

  13 seriekamper i 2. div fotball og en cup-kamp.  

  21 friidrettsarrangement (OFIK/Klubbene)  

  14 skoleidrettsdager  

  25 dager friidrettsskole (BUL og Vidar)  

  96 kommersielle utleieforhold  

  Ca. 320 000 treningstimer (skoler, friidrett, privat/mosjon)  

  Ca. 56 000 deltagere arrangement  

  Ca. 27 000 tilskuere arrangement  

  4 timer nasjonal TV-overføring og 2 timer internasjonal.  
 
9. ExxonMobil Bislett Games  
Stevnet hadde i 2014 en utfordrende dag og dato, onsdag 11. 
juni. Pinsehelgen i forkant, med offentlig fridag mandag 9/6 og 
med åpningskampen i fotball VM i Brasil dagen etter 12/6.  
Selv med ekstraordinære markedsføringstiltak og stor arbeid 
mot media for å få oppmerksomhet i forkant, greide vi ikke å 
skape nok interesse for oppnå salgsmålet. For å fylle stadion 
ble det gjort tiltak mot alle asylmottak på Østlandet. Mottakene  

organiserte transport og 563 fornøyde asylanter ble fordelt på 
ulike felt på tribunen.  

Stevnet ble et av de best teknisk gjennomførte stevnene noen 
sinne. Stevneleder, Terje Hoffmann, i spissen for dommere og 
funksjonærer var godt forberedt og utførte en utmerket jobb. 
Rapport fra teknisk delegert og evalueringer fra IAAF og Dia-
mond League bygger opp under dette.  

Den internasjonale TV-sendingen var godt produsert av NRK. 
Seertallene gikk markant ned fra 2013. Fotball VM utgjør mye 
av årsaken her, det ble sendt få repriser ute i verden pga mang-
lende sendeflater.  

Det sportslige var bra både i forprogrammet og i Diamond 
League delen av stevnet. Det var god stemning på tribunene på 
et solfylt Bislett. Under det flotte mile-løpet, hvor Henrik 
Ingebrigtsen kjempet i teten og ble nummer fire på ny norsk 
rekord, var den kjente elektriske Bislett-stemningen virkelig 
tilstede. 

 Green Peace hadde en større aksjon planlagt og delvis gjen-
nomført i løpet av stevnet. Vi var informert at de ville dele ut 
flyveblader utenfor stadion, noe som selvsagt var ok. Men de 
hadde planlagt ganske mye mer. Det var fløyet inn klatrespesia-
lister fra Europa. En av disse kom seg opp i den ene lysmasten 
og fikk hengt ned et stort banner. Brannvesenet og politiet fikk 
fjernet personen og banneret i løpet av tre minutter. I en samti-
dig aksjon ble det presset gjennom en stor kranbil i Bislett gata 
som var stengt for innkjøring. På kranbilen var det montert et 
stort filmlerret. De rakk å heise opp kranen, men ble stoppet før 
de fikk svingt kranen over stadionmuren og over publikum på 
store stå. Dette ville medført fare for publikum. Politiet, Brann-
vesenet, PSS Securitas og vår egen sikkerhetssjef, Håvard 
Hasås, gjorde en kjempeinnsats som forhindret at Green Peace 
forstyrret stevnet nevneverdig eller at det ble personskader. 
Denne hendelsen viser hvor viktig det er med gode risikoanaly-
ser og at vi har god beredskap på sikkerhet. Vi har et høyprofi-
lert globalt arrangement som kan tiltrekke seg uønskede ele-
menter.  

Mange legger ned en uvurderlig frivillig innsats både fra våre 
tre klubber, Oslo Friidrettskrets og enkeltstående bidragsytere 
for å få til dette krevende arrangementet.  

Bislett Games uka  
Tirsdag 10/6: Race Against Malaria på Karl Johan. For fjerde 
året på rad arrangerte vi bedriftsstafett 8 x 200m sammen med 
Røde Kors og ExxonMobil. Carl Lewis og Ezinne Okparaebo 
stilte opp som ambassadører, startere og premieutdelere. 11 lag 
betalte 50 000,- hver i påmeldingsavgift. Til sammen samlet vi 
inn over kr 560 000,- til malariaarbeidet til Røde Kors. I tillegg 
lagde vi en barnestafett for friidrettsklubbene med 10 deltagen-
de lag. 

Tirsdag 10/6: Jordbærselskap/internasjonal pressekonferanse i 
Oslo Rådhus. Etter å ha avholdt dette i Den Brittiske Ambassa-
den i 2012 og i Den Russiske Ambassaden i 2013, var vi tilbake 
i Rådhuset til et vellykket arrangement. 

Onsdag 11/6: Stevnet. Henrik Ingebrigtsen satte norsk rekord på 
en engels mil 3:50.49. Det ble satt fire årsbeste i verden: Yenew 
Alamirew (ETH) 5000m menn, 13:01.57, Jairus Kipchoge 
Birech (KEN) 300m hinder menn, 8:02.37, 110m hekk menn, 
Pascal Martinot-Lagarde (FRA) 13.12 og Tianna Bartoletta 
(USA) lengde kvinner 7.02. 

Før hoved stevnet var det lagt inn flere forøvelser for Norges 
beste utøvere og med noen internasjonale deltagere. Det ble satt 
mange personlige rekorder 
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Fredag 13/6: Donald Duck Games 10 – 13 år. 368 deltagere og 
954 starter. Med for få funksjonærer og dommere ble gjennom-
føringen utfordrende. Samtidig tok vi imot for mange etteran-
meldinger som sprengte tidsskjema. Dette gikk mest utover de 
eldste klassene. 

Lørdag 14/6: Bislett-Mila. 122 deltagere. Arrangementet var 
bra gjennomført, men skuffende påmelding. Mosjonsløp på 
bane er nok en for stor utfordring for mange. 

Søndag 15/6: Barnas Bislettdag. 851 barn var innom. En hyg-
gelig dag med bra innhold. Mange barnefamilier oppholdt seg 
flere timer på stadion i strålende vær. 

10. IAAF Diamond League 
De fem første årene med Diamond League har vært vellykket 
for internasjonal friidrett. Alle 14 arrangører har vært med alle 
årene og vil også fortsette i 2015. Det har vært stor aktivitet 
med to generalforsamlinger og to forhandlingsmøter. Stevnedi-
rektør og daglig leder har representert Bislett Alliansen på alle 
møter. 

Det har blitt utarbeidet og signert ny aksjeavtale i Diamond 
League AG. IAAF har økt sin aksjepost til 35,2 prosent og har 
nå blokkerende flertall. Øvrig fordeling av aksjer er da Zurich 
og Brussel 10,5% hver, Paris, Monaco, Stockholm, Lausanne, 
London, Birmingham, Roma og Oslo, 4,8% hver og New York, 
Eugene, Shanghai og Doha 2,4% hver. 

Hvert av stevnene har solgt sine internasjonale TV-rettigheter 
til IMG for de fem neste årene, 2015 – 2019. Dette er en for-
bedret avtale hvor garantisummen økes til USD 530 000,- pr år 
for Bislett Alliansen sin del. I tillegg har vi i samme tidsrom 
sikret hvert stevne USD 208 000,- i støtte fra IAAF. Dette for å 
ivareta alle øvelsene (bortsett fra slegge) i Diamond League 
serien. Fra 2016 kan det være aktuelt å øke serien med to nye 
stevner. Det er flere aktuelle kandidater i alle verdensdeler som 
blir evaluert. 

11. KK-Mila  
KK-Mila ble i 2014 arrangert for 4. året på rad. Nytt av året var 
at start/mål ble flyttet fra Filipstad til Bislett stadion. Det var ca 
6300 påmeldt, en økning på 1300 fra året før. Med start mål på 
Bislett stadion og en helt ny løype som gikk på gate/i park ble 
det noen ekstra utfordringer og kostnader i forhold til den gam-
le løypen. Løpet var også i en periode med mye aktivitet på 
stadion i forkant og etterkant, og sykdom i administrasjonen 
gjorde at oppkjøringen ikke var optimal. Allikevel med god 
hjelp fra våre klubber, spesielt Tjalve med Vegard og Per i 
spissen, ble løpet en suksess for de 5569 damene som fullførte 
5km og 10km i strålende sol 5. september.  

Vi har i 2015 sikret oss en ny avtale med Aller Media om tek-
nisk gjennomføring av KK-Mila som bedrer de økonomiske 
rammebetingelsene for oss. Samtidig vil hele administrasjonen 
blir involvert i planlegging/gjennomføring, og ny prosjektplan 
er laget for å kvalitetssikre i alle ledd. Til slutt vil administra-
sjonen vil gjerne rette en stor takk til alle som hjalp til da det 
sto på som mest, og bidro til at vår kunde Aller Media var 
svært fornøyde med jobben vi gjorde.  
 

12. Jubileumskomiteen  
Høsten 2013 ble det satt ned en komite bestående av 2 repre-
sentanter for hver klubb som skulle ha i oppgave å iverksette 
tiltak til Bislett Alliansens 50års jubileum og det 50. ExxonMo-
bil Bislett Games 11. juni 2015. Det har vært noen utskiftinger, 
og komiteen består nå av følgende medlemmer:  
 

 

- Arne Kvalheim (IK Tjalve)  
- Ole Petter Sandvig (IK Tjalve)  
- Willy Bjørndal (SK Vidar)  
- Vigdis Rønning (IL i BUL)  
- Gunnar Hundhammer (IL i BUL)  
- Tom Hermansen  
- Steinar Hoen (Adm)  
- Svein Arne Hansen (Adm)  
- Anders Flem Hagen (sekretær)  

Komiteen har hatt 8 møter, og kommet frem til følgende tiltak 
som skal gjøres i jubileumsåret og i forbindelse med stevnet:  

- Jubileumsbilag. Deles ut gratis til alle på stadion, sponsorer, 
klubbene, presse og brukes i markedsføringen av stevnet. Bila-
get blir en historisk skildring med personlige intervjuer. Innde-
les epokevis. Ferdigstilles 1. mai. Redaktør: Morten Olsen 
(Digitalsport). 

- Invitasjon av tidligere verdensrekordholdere. Noen fra hver 
epoke (60-70-80-90-00-10) som har satt verdensrekord eller 
preg på stevnet gjennom 50 år. De inviterte gjestene skal også 
ha en seanse på Museet til Bjørn Bergh, stille på Kongressente-
ret, pressekonferanser og ha en sekvens under stevnets åpnings-
seremoni.  

Jubileumsfest for klubbene og frivillige. Frivillige som har gjort 
en ekstra innsats gjennom årenes løp, samt rådet og et utvalg fra 
klubbene blir invitert til Jubileumsfest.  

Festen starter i hagen til Steinar Hoen i god gammel Haukvik 
stil, før turen går på vannet med båttur, god mat og drikke. Fes-
ten holdes lørdag 30.mai. 

- NRK-program. NRK lager et program om ExxonMobil Bislett 
Games historie. Sebastian Coe vil være programleder. Sende-
dato er ikke enda bekreftet. 

I tillegg til disse tiltakene vil jordbærfesten i Oslo Rådhus bli 
utvidet. 

 
Arne Kvalheim , styreleder 
Anne Farseth , nestleder 
Kirsti Løvnes ,styremedlem  
Per Sletholt , styremedlem 
Martin Kjäll-Ohlsson , styremedlem 
Jan Arne Kragset ,styremedlem  
Line Kloster , ungdomsrepresentant 
Rune Stenersen, daglig leder  
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Linn Louise Kvaale fra IL Koll imponerte igjen da hun 
tok sølv i kule J17 under årets i-NM i Ulsteinvik, på sam-
me resultat som vinneren. Resultatet 14.70 m med 3 kg 
kule er bare 30 cm bak kravet til U18 VM i Columbia 
seinere i år. Det er lenge siden noen norsk jente har kva-
lifisert seg til et internasjonalt mesterskap i kule, hvis det 
i hele tatt har skjedd. I følge Linn Louise har hun allerede 
klart dette resultatet på trening. Vi skal ikke se bort fra av 
Tjalve får med to utøvere til dette mesterskapet. Thomas 
Byrkjeland er den andre. 

 
Samarbeidsklubbene Tjalve, Koll og Lambertseter tok til 
sammen 19 medaljer under mesterskapet, samme antall 
som i fjorårets mesterskap. Medaljene fordelte seg slik: 
 
Tjalve: 3-4-5 
Koll: 2-2-1 
Lambertseter: 0-1-1 
 
Det kan ikke stikkes under en stol at 10 av Tjalves 12 
medaljer kom i U23 klassen hvor deltakelsen var meget 
tynn. Caroline Ziesler vant 1500m for kvinner og ble nr. 
2 på 800m. Jostein Andre Kvikstad vant kule på 13.30m 
og 60m hekk på 8.33. Rasmus Stene fikk med seg 5 me-
daljer fra mesterskapet; 4 bronse og 1 sølv. Den siste me-
daljen i U23 klassen gikk til stafettlaget over 4x200m. I 
stav klarte dessverre ikke Andreas Gjesdal sin åpnings-
høyde på 4.50m og ble stående uten resultat. 
 
I G16 lengde tok Vegard Dragesund Nilsen en oppløften-
de sølvmedalje med resultatet 5.98m. I J18/19 ble det 
bronse til Sofie Olsholt i tresteg med resultatet 11.68m. 
Artig å se at vi kan vinne medaljer i hopp i de aldersbe-
stemte klassene. 
 
Vi bør også nevne at Kaitesi Ertzgaard tok 6. plass på 
200m i J15 med resultatet 27.46 i sitt første UM.  
 
Som forventet vant Audun Bakke Jensen (Koll) stav i 
G15 med resultatet 4.35m. Martin N. Kanestrøm tok sølv 
i tresteg med det gode resultatet 13.52m. Det er ny 
klubbrekord for senior i Lambertseter.  
  

Linn Louise Kvaale fotografert i kule under i NM. 

4x200m stafett for jenter. Tjalves lag til venstre i bildet. Dess-
verre ble laget disket grunnet feil veksling. 

4x200m stafett U23. Tjalves mann til høyre i bildet.  

Utøverne fra samarbeidsklubbene fotografert på banen før av-
reisen fra Ulsteinvik. 
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Alt tøy kan kjøpes hos PS Sport (Per Sletholt) på Ensjø.  

Besøksadresse: Ensjøveien 18A, 2. etasje. 

Prisene er halvpris av veiledende pris. 
 
 
 
. 

 

 

Tjalve singlet 
Dame og herremodell 
Størrelser: XS-XXL 
Pris: Kr. 150 

Tjalve T-skjorte 
Dame og herremodell 
Størrelser: XS-XXL 
Pris: Kr. 200 

Topp for damer 
Størrelser: XS-XXL 
Pris Kr. 200 

Hotpants damer 
Størrelser: XS-XXL 
Pris: Kr. 175 

Kort tights for menn 
Størrelser: XS-XXL 
Pris Kr. 150  

Treningsdress 2012 modell 
Størrelser: XS-XXL 
Pris: Kr 300 
Til bruk på trening 

Treningsdress 2013 modell 
Størrelser: XS-XXL 
Pris: Kr. 650 

Hettegenser dame og herre 
Størrelser: XS-XXL 
Pris: Kr. 250 
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Den Japanske sportsprodusenten Mizuno og den norske 
distributøren Scan Trade AS annonserer at de er kommet 
til enighet om å avslutte et langvarig samarbeid, samt at 
et nylig etablert selskap, Mizuno Norge AS, vil overta 
ansvaret for merkevaren i Norge. 

Den 18 år lange distribusjonsavtalen med sportsgrossis-
ten Scan Trade AS blir avsluttet fra 1. april 2015, og det 
er enighet om at Mizuno kjøper lager, ordrebok og 
goodwill, samt tar over de ansatte som har jobbet direkte 
med Mizuno i Scan Trade AS. For å sikre en best mulig 
ivaretagelse og overgang, skal Scan Trade AS fortsette å 
ha fullt ansvar frem til samme dato, inkludert all ordre-
setting og logistikk. Scan Trade kommer til å samarbeide 
på beste måte for å sikre best mulig kundeservice og dis-
tribusjon. 

Dette er en del av Mizuno sin strategi for å kunne opti-
malisere fokus mot markedet, og ha direkte kommunika-
sjon med forbruker. Samtidig vil Mizuno ha mulighet for 
å utvide dagens sortiment til også å gjelde andre sports-
kategorier. Scan Trade AS har sikret en stor vekst for 
Mizuno i Norge. Mizuno ønsker å oppnå ytterligere vekst 
av merkevaren i et av de mest krevende tekniske sports-
markeder i Europa. 

Dagens ansatte som er involvert i Mizuno hos Scan Tra-
de AS, blir med i overdragelsen til det nyopprettede sel-
skapet Mizuno Norge AS. Børge Wetteland som i dag er 
Brand Manager for Mizuno hos Scan Trade AS, vil bli 
leder for det nye selskapet, og ansvarlig for alle de 4 land 
i det Nordiske markedet. Overgangen for det administra-
tive fra Sverige, Danmark og Finland vil bli ivaretatt på 
en god måte mellom Mizuno Frankrike og Mizuno Nor-
ge. Disse Mizuno selskapene vil sikre best mulig over-
gang til fordel for kundene. Med dette har Mizuno nå 
selskaper i alle de nordiske landene, og det vil bli dannet 
en Nordisk region som vil være administrert fra Norge. 

Mizuno er meget fornøyd med måten Scan Trade AS har 
forvaltet merkevaren på. Vårt lange samarbeid har sør-
get for å gi oss en unik posisjon i det norske markedet, 
hvor preferansen for våre produkter er svært høy. Dette 
gir oss en fantastisk mulighet til å bygge videre i Norge. 
Vi ønsker å takke Scan Trade AS for samarbeidet, og 
ønsker selskapet lykke til med forvaltningen av de andre 
merkevarene i fremtiden, sier Yasu Kishimoto, General 
Manager i Mizuno Europe. 

Scan Trade er fornøyd med å ha bygget opp Mizuno til 
nåværende nivå. Vi er også  fornøyd med den avtalen 
som er inngått mellom selskapene. Det er viktig for oss at 
avtalen ivaretar disse forhold, spesielt ift ansatte, fremti-
dig lager og logistikksamarbeid. Scan Trade AS vil fort-
sette samarbeidet med Mizuno, og være en handelspart-
ner med det nye selskapet sier Terje Normann Johans-
sen, konsernsjef i Scan Trade Holding AS. 
   
For ytterligere informasjon, kan følgende personer kontaktes: 
Terje Normann Johanssen, Konsernsjef, Scan Trade Holding 
AS. Tlf: 419 17 500      
Børge Wetteland, General Manager, Mizuno Norge AS 
Tlf: 909 47 445 

Mizuno ble etablert i Japan i 1906, og siden den gang har målet 

vært å fremme idrettsglede og prestasjon gjennom å utvikle pro-

dukter for den seriøse utøveren. Teknisk innovasjon og konstant 

fokus på forbedring av produkter, gjør at Mizuno er et foretruk-

ket merke hos topputøvere i mer enn 50 land. Vårt DNA – Light-

ness and Ride - er å utvikle løpesko som gir den optimale ytelse, 

med lavest mulig vekt. Og samtidig være den ledende aktøren 

innen stabilitet, demping og komfort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mizuno overtar ansvaret for egen merkevare i Norden 
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Årsmøte 2014 for IK Tjalve ble avholdt på Bislett stadion 
23.03.2015. 

Teller vi med de som sitter i styret var det 18 medlemmer 
tilstede. Når vi vet at klubben har 331 medlemmer kan vi 
ikke si at det er stor interesse for årsmøte. Slik har det 
vært i noen år og slik kommer det sikkert til å fortsette i 
mange år framover. 

Per Sletholt ble gjenvalgt som leder og Bjørn Henriksen 
som nestleder. I det sittende styret var det to som ønsket 
å tre ut. Andreas Høiby og Annie Bersagel takket for seg 
og ble erstattet med Ada Holmen og Ingvild Vedde. Ada 
har sittet i styret tidligere, mens Ingvild Vedde er ny. Ing-
vild er 23 år gammel og løper mellom/langdistanse. Vi 
ønsker begge to lykke til med deres nye verv. Som ny 
ungdomsrepresentant ble valgt Andreas Gjesdal. Han 
erstatter Mari Strange Øya som har flyttet tilbake til Pors-
grunn. Andreas er stavhopper og har tidligere i vinter 
hoppet 4.80m innendørs.  

Daglig leder Vegard Henriksen ble valgt til dirigent og 
loset forsamlingen trygt gjennom årsmeldingen og regn-
skapet, sistnevnte sammen med Svein Søndenå. Klub-
bens økonomi er nå meget god, og det ble diskutert hvor-
dan man på best måte skal forvalte kapitalen.  

Som man kan lese av årsmeldingen hadde Tjalve et  godt 
idrettsår også i 2014. Tre utøvere kvalifiserte seg til EM i 
Zurich. Alle presterte anstendige resultater. Eivind Hen-
riksen presterte faktisk sitt beste resultat for sesongen. 

Marie Therese Obst deltok også i junior-VM i Eugene og 
ble nr. 7 i finalen i spyd. 

I lagserien satte både kvinnene og herrene ny poengre-
kord.  NM-innsatsen var bedre enn i 2014 med 4 gull. 

Bjørn Henriksen 

 

 

 

 

Daglig leder Vegard Henriksen. 

Leder Per Sletholt og økonomidirektør Svein Søndenå. 

Det var også i år mulig å få med hele forsamlingen på et bilde 
uten å bruke vidvinkellinse. 

To konsentrerte styremedlemmer; Egil Reidar Osnes og Eirik 
Førde. 



         27   TJALVISTEN 

Tjalves leder, Per Sletholt, og undertegnede tok denne 
gang turen til Ålesund og Scandic Parken Hotell for å 
delta på NFIFs ting. 

Lørdag morgen, etter en del formaliteter, ble ordet ende-
lig gitt til den eminente ordstyrer, og vår egen, Ole Petter 
Sandvig som alene står for en effektivisering mange kan 
se langt etter og som gjør at vi ikke fortsatt befinner oss i 
Ålesund. Raskt ble Sentralstyrets beretning gjennomgått 
og ikke raskere var vi også ferdig med regnskap for 
2013/2014 samt rammebudsjettene for de neste 3 årene. 

Videre fulgte en gjennomgang av strategidokumentet for 
2015-2020 hvor det var åpent for debatt. Det kan bemer-
kes at det ikke var kommentarer fra forsamlingen til ver-
ken toppidrett eller talentutvikling i den strategiske pla-
nen. Det er jo i seg selv merkverdig når friidretten er en 
idrett det stormes mye om i media og hvor mange lufter 
sin misnøye til NFIF, men at man forholder seg i ro på 
den arenaen hvor man virkelig kan være med å påvirke 
det arbeidet NFIF gjør. 

Under de innkomne forslag ble det blant annet en ny 
gjennomgang av lisenssaken. Det var kommet forslag  
om å avvikle engangslisensen i ett forslag, og avvikle 
hele lisensordningen til fordel for gjeninnføring av start-
avgiften i et annet. Etter en relativt opphetet diskusjon 
rundt temaet ble stemmene talt opp og viste et klart fler-
tall «for lisens». Kampen rundt lisens er nok lagt død for 
denne gang og det vil heller være mer formålstjenlig å 
samarbeide med NFIF for å regulere bruk av lisenspenge-
ne og ikke minst kampen om å beholde de gode forsik-
ringsvilkårene helårslisensen innehar, for det vil ikke bli 
billigere i årene som kommer! 

Til slutt ble Svein Arne Hansen gjenvalgt som president 
og resten av valgkomiteens innstilling til styret ble stemt 
inn, til tross for noen benkeforslag. Kort oppsummert ble 
tinget gjennomført slik som seg hør og bør, men jeg etter-
lyser de gode diskusjonene rundt det vi faktisk skal drive 
med; toppidrett og talentutvikling. Det er synd at man 
ikke kan benytte seg av muligheten til å diskutere disse 
viktige temaene på en arena som NFIFs ting, spesielt når 
det er så mange ulike meninger om hvordan norsk friid-
rett skal drives. 

 
Vegard Henriksen 
Daglig leder 

Svein Arne Hansen gjenvalgt som leder i forbundet 

Fra selve valget på tinget kan vi legge til (hentet fra Thore
-Erik Thoresens artikkel i friidrett.no): 

Både Svein Arne Hansen og hans visepresident, Tore 
Hordnes ble valgt med akklamasjon. 
Som 1. styremedlem ble valgt Kalle Glomsaker, også han 
med akklamasjon. 
Valgkomiteen hadde innstilt Atle Guttormsen som 2. sty-
remedlem. Her fremmet Telemark forslag på Per Espen 
Fjeld. Avstemningen ga resultatet 68-31 i Guttormsens 
favør. 
Anne Farseth ble valgt med akklamasjon som 3. styre-
medlem. 
Også styremedlem nummer 4, Kari Ann Nygård, ble valgt 
med akklamasjon. 
Valgkomiteens foreslo Ragnfrid Llano som 5. styremed-
lem. Her fremmet John Olav Hay forslag på Johnni Hånd-
stad fra BUL Tromsø. Avstemningen gikk i Llano’s favør 
66-34. 
Valgkomiteen foreslo Ellen Strøm Juliussen som 6. styre-
medlem, mens Buskerud fremmet forslag på Per Espen 
Fjeld. Tinget ga Juliussen tillit med tallene 60-37. 
Stine Haugum ble gjenvalgt om ungdomsrepresentant, 
mens Monica Grefstad Frøynes er ny som styremedlem 
valgt av de ansatte. 

Svein Arne Hansen takket tinget for tilliten som var vist 
ham, og han lovet fortsatt å stå på for Norsk Friidrett. 
- Jeg er stolt og ydmyk i forhold til oppgaven, og jeg skal 
gjøre det jeg kan, sa Hansen og gratulerte samtidig det 
nye styret og en spesiell hilsen til de nyvalgte, som han 
mener kommer inn med ny energi. 
- Bedre mannskap kunne jeg ikke få enn det dere her har 
gitt meg for de neste to årene. Det blir to spennende år 
som ligger foran oss, ikke minst med den nye strategipla-
nen vi har fått. 
Hansen takket dem som nå trer ut av styret, men ikke av 
Norsk Friidrett! Han takket dirigenter og sekretærer for 
vel utført jobb under tinget. 
Svein Arne Hansen er Norges Friidrettsforbunds 22. pre-
sident, og den med desidert lengst fartstid. Når han nå går 
løs på sin syvende periode, vil han ved utløpet av denne 
ha sittet ved roret i 14 år! 
Mogens Oppegård, som satt i perioden 1937-1946 hvorav 
flere år på Grini og i tysk krigsfangenskap, var president i 
ni år. Samme antall år hadde Aage Møst (1955-1964) og 
Lars Martin Kaupang (1987-1996). 
 

Svein Arne Hansen fotografert sammen med kosebamsen sin. 

Det nye styret i Norges Friidrettsforbund. 
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60 METER:       
7.82  +0.2   ROBERT JOHANSEN    11.12.1978   OSLO/BISLETT   27.09.1994   
      MANUELLE TIDER:           
6.9     CARL FREDRIK BUNÆS   16.10.1939   SANDVIKA    26.06.1955   
7.1     HARALD ØDEGAARD    25.04.1936   SANDVIKA    25.06.1952   
7.1     KAI MØLLER     09.10.1940   OSLO/BISLETT   20.09.1956   
7.1     EGIL HANSEN (FRYDENLUND) 25.07.1941         1957   
7.1     OLA SYSE     24.01.1945   TRONDHEIM   17.09.1961   
7.2     ANDREAS SIMONSEN    1921         1937   
7.2     ØIVIND ARNESEN    14.01.1938   OSLO/JORDAL   12.06.1954   
7.2     GUNNAR GJERDE    05.02.1943   OSLO/BISLETT   12.09.1959   
7.2     KNUT GULBRANDSEN    25.02.1944   OSLO/JORDAL   24.05.1960   
7.2     ROGER BECKLUND    15.05.1944   OSLO/HUSEBY SKOLE 18.06.1960   
7.2     TORE BERGER     14.06.1946   OSLO/JORDAL   12.06.1962   
7.2     BJØRN MOE     29.09.1951   OSLO/BISLETT   14.09.1967   
7.2     TORGEIR SKOGSET    17.06.1958   BISMO    12.07.1974   
7.2  +0.9   TRI M DANG     20.04.1977   OSLO/BISLETT   30.09.1993   
7.3     EIRIK HANSEN     27.10.1940   OSLO/BISLETT   04.10.1956   
7.3     BJØRN TERJE LARSEN    05.07.1942   OSLO/RIIS SKOLE 08.06.1958   
7.4     ARNE JØRGENSEN    1915         1931   
7.4     ROLF TOKERUD     17.08.1930         1946   
7.4     PER LARSEN     21.06.1932         1948   
7.4     KJELL TORE ROGNSTAD   05.09.1937         1953   
7.4     BJØRN MYRVANG    19.10.1940   OSLO/JORDAL   16.06.1956   
7.4     JAN NORDVIK     11.01.1940   OSLO/BISLETT   02.09.1956   
7.4     ERIK BAUTZ-HOLTER    04.10.1942   OSLO/BISLETT   01.10.1958   
7.4     ERIK GRØNN     29.11.1943   OSLO/BISLETT   04.09.1959   
7.4     JAN OLAV LERVIK    18.06.1944   OSLO/JORDAL   24.05.1960   
7.4     INGAR LORENTZEN    04.01.1944   OSLO/BISLETT   10.08.1960   
7.4     ODD ALVAR     28.03.1944   OSLO/JORDAL   25.09.1960   
7.4     PER NYGAARD     1945   OSLO/JORDAL   10.09.1961   
7.4     TOM PETTERSEN    10.04.1946   OSLO/JORDAL   12.06.1962   
7.4     RUNE ASCHIM     24.06.1947         1963   
7.4     OLA THUNE     13.04.1947         1963   
7.4  +0.9   ANDERS LORENTZEN   14.08.1977   OSLO/BISLETT   30.09.1993 
 
80 METER:     
      MANUELLE TIDER         
9.5     ØIVIND ARNESEN    14.01.1938   OSLO/BISLETT   03.10.1954 
9.8     BJØRN BERGLUND    22.04.1938         1954 
9.8     EIRIK HANSEN     27.10.1940   OSLO/BISLETT   07.10.1956 
9.9     KJELL TORE ROGNSTAD   05.09.1937         1953 
9.9     BJØRN MYRVANG    19.10.1940   OSLO/BISLETT   07.10.1956 
9.9     JAN NORDVIK     11.01.1940   OSLO/BISLETT   07.10.1956 
10.1     ARNE WINGER     23.02.1940   OSLO/BISLETT   07.10.1956 
10.2     OTTAR HALS     20.12.1939   GÖTEBORG, SWE 01.10.1955 
10.2     IVAR LEVERAAS     17.07.1939   GÖTEBORG, SWE 01.10.1955 
 
100 METER:      
11.30  +1.3   CHISOM OKEKE     06.09.1982   OSLO/BISLETT   14.06.1998 
11.44  +0.5   TRI M DANG     20.04.1977   OSLO/BISLETT   28.08.1993 
11.59  0.0   EIVIND SAGLI     05.04.1991   BJØRKELANGEN   10.06.2007 
11.85  +1.6   JOACHIM ÅKERSTRØM   17.03.1976   OSLO/BISLETT   27.08.1992 
11.93  +0.6   MOHAMMED DOUDU JATTA  30.01.1998   SKIEN    24.05.2014 
11.94  -0.9   FREDRIK ENGEBRETSEN   02.03.1989   OSLO/LAMBERTSETER 09.06.2005 
11.96  +0.3   FREDRIK JERNBERG    06.07.1977   OSLO/BISLETT   09.09.1993 
12.01  +0.9   BENT BECKLUND     09.06.1970   MALMÖ, SWE   23.08.1986 
12.11  +1.9   PEDER AABEL HAUGEN   18.03.1976   OSLO/BISLETT   27.08.1992 
12.15  +0.0   TOM EINAR JENSEN    15.11.1970   RAUFOSS    16.08.1986 
12.18  +0.7   ROBERT JOHANSEN    11.12.1978   OSLO/BISLETT   28.05.1994 
12.18  +0.4   ANDRÉ ØDEMARK   09.03.1980   OSLO/BISLETT   25.09.1996 
12.23  +0.6   OLE CHRISTIAN MARTI    08.05.1977   LILLEHAMMER  12.09.1993 
12.40  -0.2   PER STORM-MATHISEN   15.05.1970   OSLO/BISLETT   24.06.1986 
12.46  +1.4   HENRIK LAURITZSEN    07.11.1980   OSLO/BISLETT   27.08.1996 
12.50  +0.2   ANDERS LORENTZEN   14.08.1977   OSLO/BISLETT  09.08.1993 
12.78  +0.1   LARS CHRISTOFFERSEN   24.02.1964   OSLO/BISLETT   12.08.1980 



         27   TJALVISTEN 

      MANUELLE TIDER:         
11.0     CARL FREDRIK BUNÆS   16.10.1939   SLEMMESTAD   18.09.1955 
11.1     BJØRN MOE     29.09.1951   OSLO/JORDAL   23.09.1967 
11.3     ROGER BECKLUND    15.05.1944   OSLO/BISLETT   05.06.1960 
11.3     OLA SYSE      24.01.1945   OSLO/BISLETT   26.06.1961 
11.4     PER KRISTIAN HAUGEN   29.11.1949         1965 
11.4     GEIR-ARNE ANDRESEN   23.10.1965   OSLO/BISLETT   10.09.1981 
11.4  +0.6   EIVIND SAGLI     05.04.1991   JESSHEIM    04.06.2007 
11.5     KNUT GULBRANDSEN    25.02.1944   OSLO/BISLETT   05.06.1960 
11.5     INGAR LORENTZEN    04.01.1944   OSLO/BISLETT   05.06.1960 
11.5     TORE BERGER     14.06.1946   OSLO/JORDAL   15.09.1962 
11.5     OLA THUNE     13.04.1947         1963 
11.5     FRANK MATHISEN    02.05.1960   OSLO/BISLETT   01.06.1976 
11.6     BJØRN VADE     02.05.1922         1938 
11.6     EGIL HANSEN (FRYDENLUND) 25.07.1941   OSLO/JORDAL   02.06.1957 
11.7     OLE H. LIE      01.10.1933         1949 
11.7     HARALD ØDEGAARD    25.04.1936   OSLO/FROGNER   13.10.1952 
11.7     ØIVIND ARNESEN    14.01.1938         1954 
11.7     BJØRN MYRVANG    19.10.1940         1956 
11.7     GUNNAR GJERDE    05.02.1943   OSLO/BISLETT   31.05.1959 
11.7     LASSE GLOMM     05.09.1944   OSLO/FROGNER   01.07.1960 
11.7     RUNE ASCHIM     24.06.1947         1963 
11.7     DAVID RUSSELL     31.12.1950   OSLO/JORDAL   16.08.1966 
11.7     FRODE SIGVATHSEN    10.09.1953   OSLO/FROGNER   19.06.1969 
11.7     EIVIND SARTO     27.12.1961   OSLO/BISLETT   06.09.1977 
11.7  +1.1   TOM EINAR JENSEN    15.11.1970   OSLO/LAMBERTSETER 14.06.1986 
11.7  +1.6   BENT BECKLUND     09.06.1970   LILLEHAMMER   28.06.1986 
 
200 METER:     
23.40  0.0   CHISOM OKEKE     06.09.1982   NADDERUD   20.06.1998 
23.49  -1.1   TRI M DANG     20.04.1977   OSLO/BISLETT   10.06.1993 
23.79  +2.0   EIVIND SAGLI     05.04.1991   BJØRKELANGEN   10.06.2007 
23.91  -0.8   FREDRIK JERNBERG   06.07.1977   OSLO/BISLETT   10.08.1993 
24.06  +1.9   VEGARD VINJE     15.04.1991   OSLO/BISLETT   18.08.2007 
24.07  +1.9   FREDRIK ENGEBRETSEN   02.03.1989   NADDERUD   18.06.2005 
24.24  +1.4   MICHAEL SOLEM    29.12.1986   OSLO/STOVNER   07.08.2002 
24.29  +1.0   ANDRÉ ØDEMARK   09.03.1980   OSLO/BISLETT   04.09.1996 
24.40  +0.6   JOACHIM ÅKERSTRØM   17.03.1976   OSLO/BISLETT   10.09.1992 
24.43  +1.9   BENDIK PERSCH ANDERSEN   26.08.1991   OSLO/BISLETT   18.08.2007 
24.50  -0.5   TOM EINAR JENSEN    15.11.1970   OSLO/BISLETT   26.06.1986 
24.53  +1.5   SINDRE SKOGLUND   29.01.1989   MOSS    03.09.2005 
24.91  -0.5   RUNE BJERKVOLD    20.05.1964   OSLO/BISLETT   03.06.1980 
24.95  +0.3   OLE CHRISTIAN MARTI    08.05.1977   LILLEHAMMER  11.09.1993 
25.02  -1.2   SVEND ERIC S. JAKOBSSON   05.06.1971   OSLO/BISLETT   12.08.1987 
25.17  -1.0   ROBERT JOHANSEN    11.12.1978   OSLO/BISLETT   25.08.1994 
25.36  -1.3   PER STORM-MATHISEN   15.05.1970   OSLO/BISLETT   26.06.1986 
25.43  -0.4   SINDRE WIIG NORDBY    04.08.1988   NADDERUD  12.06.2004 
25.71  -0.3   HENRIK LAURITZSEN    07.11.1980   OSLO/BISLETT   26.09.1996 
25.73  -0.1   PER KRISTIAN EKEHEIEN   07.01.1964   OSLO/BISLETT   03.06.1980 
      MANUELLE TIDER:         
23.0  0.0   GEIR-ARNE ANDRESEN   23.10.1965   OSLO/BISLETT   15.09.1981 
23.2     OLA SYSE      24.01.1945   OSLO/BISLETT   10.07.1961 
23.2     PER KRISTIAN HAUGEN   29.11.1949   OSLO/FROGNER   22.06.1965 
23.3     OLA THUNE     03.04.1947         1963 
23.3     BJØRN MOE     29.09.1951   OSLO/FROGNER   16.08.1967 
23.6  +1.7   CHRISTIAN OHME    12.09.1968   OSLO/BISLETT   30.08.1984 
23.7     EIVIND SARTO     27.12.1961   OSLO/BISLETT   13.09.1977 
23.9     EGIL HANSEN (FRYDENLUND) 25.07.1941   HØNEFOSS    22.09.1957 
23.9     FRANK MATHISEN    02.05.1960   OSLO/BISLETT   04.10.1976 
24.0     ØIVIND ARNESEN    14.01.1938   OSLO/JORDAL   22.06.1954 
24.0     INGAR LORENTZEN    04.01.1944   OSLO/FROGNER   17.06.1960 
24.0     ROGER BECKLUND    15.05.1944   OSLO/JORDAL   27.09.1960 
24.0     BENT BECKLUND     09.06.1970   OSLO/BISLETT   24.05.1986 
24.1     JØRGEN NIELSEN    14.07.1958   TRONDHEIM/LERK. 08.06.1974 
24.1     TOM EINAR JENSEN    15.11.1970   OSLO/BISLETT   14.05.1986 
24.3     KNUT GULBRANDSEN    25.02.1944   OSLO/FROGNER   17.06.1960 
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24.3     TOR BREVIG     05.03.1948   OSLO/BISLETT   03.10.1964 
24.3     CARL REIDAR SOLVANG   16.04.1962   OSLO/BISLETT   30.08.1978 
24.4     LASSE GLOMM     05.09.1944   OSLO/FROGNER   17.06.1960 
24.4     TOM LØYNING     12.04.1960   OSLO/BISLETT   03.06.1976 
24.5     BJØRN TERJE LARSEN    05.07.1942   OSLO/BISLETT   10.10.1958 
24.5     TRON ROSÉN     09.01.1949   OSLO/BISLETT   02.10.1965 
24.5     HENRIK SARTO     11.04.1959   OSLO/BISLETT   16.09.1975 
24.6     TORE BERGER     14.06.1946   OSLO/FROGNER   29.06.1962 
24.6     JON BERG-JOHNSEN    06.06.1955   OSLO/BISLETT   04.10.1971 
24.6     TORE HOMBLE     29.07.1960   OSLO/BISLETT   18.05.1976 
24.6  -0.2   RUNE BJERKVOLD    20.05.1964   OSLO/BISLETT   08.09.1980 
24.6     PER STORM-MATHISEN   15.05.1970   OSLO/BISLETT   14.05.1986 
24.6  -3.1   LARS TØSSE    27.02.1975   OSLO/BISLETT   15.05.1991 
 
300 METER:     
37.56     JOACHIM ÅKERSTRØM   17.03.1976   OSLO/BISLETT   25.08.1992 
37.65     FREDRIK JERNBERG   06.07.1977   OSLO/BISLETT   26.08.1993 
38.45     MARTIN HJELSETH    12.04.1979   OSLO/LAMBERTSETER 11.06.1995 
38.47     MICHAEL SOLEM    29.12.1986   OSLO/BISLETT   25.09.2002 
39.53     ANDRÉ ØDEMARK   09.03.1980         1996 
39.90     ERLEND LILLEBERG    31.05.1976   OSLO/BISLETT   25.08.1992 
39.90     JAN FREDRIK BÆVRE   18.01.1983   OSLO/BISLETT   24.08.1999 
40.91     ROBERT JOHANSEN    11.12.1978   OSLO/LAMBERTSETER 12.06.1994 
41.32     PEDER AABEL HAUGEN   18.03.1976   OSLO/BISLETT   25.08.1992 
41.36     FRANK THOMAS JOHANSEN  30.11.1976   OSLO/BISLETT   25.08.1992 
      MANUELLE TIDER:         
38.3     SINDRE SKOGLUND   29.01.1989   TORREMOLINOS, ESP 24.03.2005 
39.3     PER KRISTIAN EKEHEIEN   07.01.1964   OSLO/BISLETT   06.10.1980 
40.2     RUNE BJERKVOLD    20.05.1964   OSLO/BISLETT   06.10.1980 
 
400 METER:      
52.40     FREDRIK JERNBERG   06.07.1977   OSLO/BISLETT   09.08.1993 
52.47     JOACHIM ÅKERSTRØM   17.03.1976   LILLEHAMMER   27.06.1992 
52.54     CHRISTIAN OHME    12.09.1968   NADDERUD   11.08.1984 
52.71     TRI M DANG     20.04.1977   OSLO/BISLETT   20.07.1993 
52.78     GEIR-ARNE ANDRESEN   23.10.1965   OSLO/BISLETT  19.08.1981 
52.92     THOMAS J.BYRKJELAND  11.02.1998   LILLEHAMMER   21.06.2014 
53.61     MICHAEL SOLEM    29.12.1986   DRAMMEN    23.08.2002 
54.35     TORGEIR HOLME     22.03.1970   NADDERUD   09.08.1986 
54.43     ANDERS JACOBSEN    27.07.1980   OSLO/BISLETT   09.09.1996 
54.74     ALEXANDER WINDJUSVEEN  02.08.1996   MOSS    12.08.2012 
55.83     EIRIK FØRDE    25.02.1977   LILLEHAMMER   26.06.1993 
56.46     ANDERS HALL GRØTERUD   28.06.1970   OSLO/BISLETT   24.06.1986 
56.61     PER KRISTIAN EKEHEIEN   07.01.1964   OSLO/BISLETT   19.08.1980 
56.68     ANDREAS HALSE     25.01.1977   LILLEHAMMER   26.06.1993 
      MANUELLE TIDER:         
51.2     PER KRISTIAN HAUGEN   29.11.1949   OSLO/BISLETT   08.10.1965 
51.4     GEIR-ARNE ANDRESEN   23.10.1965   OSLO/BISLETT   07.09.1981 
51.7     CHRISTIAN OHME    12.09.1968   OSLO/BISLETT   13.08.1984 
51.9     GUNNAR IVERSEN    18.01.1959   OSLO/BISLETT   10.09.1975 
52.1     OLA SYSE      24.01.1945   OSLO/BISLETT   14.09.1961 
52.5     TERJE SCHRØDER-NIELSEN   29.01.1945   OSLO/BISLETT   14.09.1961 
52.8     BJØRN MOE     29.09.1951   OSLO/JORDAL   12.09.1967 
53.0     OLA THUNE     13.04.1947   OSLO/BISLETT   29.05.1963 
53.7     SIGURD SNOEN     04.10.1958   OSLO/BISLETT   09.10.1974 
53.7     ESPEN HAMMER     17.03.1966   OSLO/BISLETT  09.09.1982 
54.0     INGAR LORENTZEN    04.01.1944   OSLO/BISLETT   10.08.1960 
54.1     BENT BECKLUND     09.06.1970   OSLO/LAMBERTSETER 17.06.1986 
54.2     FRODE FÆRAVAAG    15.01.1957   OSLO/BISLETT   11.09.1973 
54.2     CHRISTIAN ØDEGAARD   25.10.1965         1981 
54.4     OTTO SØBERG     31.01.1957   OSLO/BISLETT   09.10.1973 
54.5     FRANK MATHISEN    02.05.1960   OSLO/BISLETT   20.09.1976 
54.6     TORE HOMBLE     29.07.1960         1976 
54.7     BJØRN SAXHAUG    13.09.1960   OSLO/BISLETT   20.09.1976 
54.8     DAG LØYNING     12.04.1960   OSLO/BISLETT   14.06.1976 
54.9     ØIVIND ØDEGAARD    30.10.1962   OSLO/BISLETT   12.06.1978 
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54.9     RUNE BJERKVOLD    20.05.1964   OSLO/BISLETT   11.09.1980 
55.0     FRODE ANDRESEN    23.04.1950   OSLO/BISLETT   19.06.1966 
55.1     TOM EINAR JENSEN    15.11.1970   LILLEHAMMER   28.06.1986 
55.2     BJØRN TERJE LARSEN    05.07.1942   OSLO/BISLETT   28.09.1958 
55.2     KNUT GULBRANDSEN    25.02.1944         1960 
55.5     KNUT BRÅTHEN     15.03.1952         1968 
55.5     PÅL BERG-JOHNSEN    23.03.1953   OSLO/BISLETT   10.08.1969 
55.5     PER KRISTIAN EKEHEIEN   07.01.1964   OSLO/BISLETT   04.10.1980 
55.6     BJØRN VADE     02.05.1922         1938 
55.7     JAN LAURIDSEN     05.10.1954   OSLO/FROGNER   09.10.1970 
55.8     ØIVIND CHRISTENSEN    26.07.1956   OSLO/BISLETT   07.10.1972 
 
600 METER:      
1:26.6     SIGURD SNOEN     04.10.1958   OSLO/BISLETT   02.10.1974 
1:27.5     BJØRN SAXHAUG    13.09.1960   OSLO/BISLETT   02.10.1976 
1:28.77 MICHAEL SOLEM    29.12.1986   OSLO/BISLETT   26.09.2002 
1:29.2     OTTO SØBERG     31.01.1957   OSLO/BISLETT   03.10.1973 
1:29.5     ØIVIND CHRISTENSEN    26.07.1956   OSLO/BISLETT   04.10.1972 
1:29.5     FRODE FÆRAVAAG    15.01.1957   LILLEHAMMER   09.06.1973 
1:30.0     JAN WANG ENGEDAHL    09.01.1953   SANDEFJORD   08.06.1969 
1:30.6     JAN LAURIDSEN     05.10.1954   OSLO/BISLETT   13.06.1970 
1:32.4     KNUT BRÅTHEN     15.03.1952   OSLO/JORDAL   04.06.1968 
1:33.0     PÅL BERG-JOHNSEN    23.03.1953   OSLO/JORDAL   03.06.1969 
1:33.6     ROAR SANDVIK     01.02.1964   OSLO/BISLETT   10.10.1980 
1:36.0     ARNE FOLLESTAD    20.02.1954   OSLO/BISLETT   13.06.1970 
 
800 METER:      
1:55.37    ANDERS SØRENSEN   24.02.1996   SOLLENTUNA, SWE  09.06.2012 
1:57.8     ESPEN HAMMER     17.03.1966   OSLO/BISLETT   23.09.1982 
1:57.85 THOMAS J.BYRKJELAND  11.02.1998   NADDERUD   14.06.2014 
1:58.0     CHRISTIAN OHME    12.09.1968   OSLO/BISLETT   04.09.1984 
1:58.6     TORGEIR HOLME     22.03.1970   OSLO/BISLETT   10.06.1986 
1:58.8     GUNNAR IVERSEN    18.01.1959   OSLO/BISLETT   26.05.1975 
1:59.66    ANDERS JACOBSEN    27.07.1980   OSLO/BISLETT  24.09.1996 
1:59.70    FREDRIK JERNBERG   06.07.1977   LILLEHAMMER   27.06.1993 
2:00.84    JOACHIM ÅKERSTRØM   17.03.1976   LILLEHAMMER   28.06.1992 
2:01.7     SIGURD SNOEN     04.10.1958   OSLO/BISLETT   26.09.1974 
2:01.74 EIRIK BAKKE    05.04.1991   OSLO/BISLETT   19.05.2007 
2:02.1     NILS ERIK SKULSTAD    26.04.1965   OSLO/BISLETT   31.08.1981 
2:02.7     GEIR-ARNE ANDRESEN   23.10.1965     1981 
2:02.94    MAGNUS BAKKE    05.04.1991   OSLO/BISLETT   24.05.2007 
2:03.01 MICHAEL SOLEM    29.12.1986   RAUFOSS    17.08.2002 
2:03.2     TERJE SCHRØDER-NIELSEN   29.01.1945   OSLO/BISLETT   05.10.1961 
2:03.3     CHRISTIAN ØDEGAARD   25.10.1965   OSLO/BISLETT   27.05.1981 
2:03.7     BJØRN SAXHAUG    13.09.1960   OSLO/BISLETT   13.09.1976 
2:04.1     KNUT BRÅTHEN     15.03.1952   OSLO/JORDAL   27.08.1968 
2:04.3     PER KRISTIAN HAUGEN   29.11.1949   OSLO/JORDAL   15.09.1965 
2:04.3     OTTO SØBERG     31.01.1957   NADDERUD   30.06.1973 
2:04.4     KNUT KVALHEIM     14.06.1950   OSLO/JORDAL   31.05.1966 
2:04.7     ANDERS HALL GRØTERUD   28.06.1970   NADDERUD   20.06.1986 
2:04.8     FRODE ANDRESEN    23.04.1950   OSLO/JORDAL   25.09.1966 
2:05.1     ANDERS BACKER-GRØNDAHL 23.03.1972   NADDERUD   17.06.1988 
2:05.12    ANDERS BREDESEN HATLELID 04.01.1994   NADDERUD   12.06.2010 
2:05.42 NICOLAS KNUDTZON   28.05.1989   OSLO/BISLETT   27.08.2005 
 
1000 METER:     
2:42.1     SIGURD SNOEN     04.10.1958   OSLO/BISLETT   18.08.1974 
2:45.2     FRODE ANDRESEN    23.04.1950   VÄSTERÅS, SWE   21.08.1966 
2:45.2     FRODE FÆRAVAAG    15.01.1957         1973 
2:45.6     OTTO SØBERG     31.01.1957   OSLO/BISLETT   30.07.1973 
2:46.0     ROAR SANDVIK     01.02.1964   OSLO/BISLETT   09.10.1980 
2:47.6     ERIK SHETELIG     14.01.1950         1966 
2:47.6     ØIVIND CHRISTENSEN    26.07.1956   OSLO/BISLETT   03.10.1972 
2:47.7     YNGVE AMUNDSEN    28.04.1965         1981 
2:49.1     KNUT BRÅTHEN     15.03.1952   HÄLSINGBORG, SWE 27.07.1968 
2:51.1     TERJE NILSEN     17.03.1951   OSLO/BISLETT   20.08.1967 
2:54.20 JOACHIM ÅKERSTRØM   17.03.1976   OSLO/LAMBERTSETER 11.08.1992 
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1500 METER:      
3:56.83 ANDERS SØRENSEN   24.02.1996   LILLEHAMMER    21.06.2012 
4:00.04     THOMAS J.BYRKJELAND  11.02.1998   SOLLENTUNA, SWE  26.06.2014 
4:03.70    TORGEIR HOLME     22.03.1970   OSLO/BISLETT    29.07.1986 
4:09.5     CHRISTIAN OHME    12.09.1968   LARVIK/LOVISENLUND  26.08.1984 
4:10.4     ESPEN HAMMER     17.03.1966   OSLO/BISLETT   17.09.1982 
4:16.20    MAGNUS BAKKE    05.04.1991   GEITHUS     01.09.2007 
4:16.3     GUNNAR IVERSEN    18.01.1959   OSLO/BISLETT    27.05.1975 
4:17.2     ROAR SANDVIK     01.02.1964   OSLO/STOVNER    30.06.1980 
4:18.0     SIGURD SNOEN     04.10.1958   OSLO/BISLETT    27.08.1974 
4:20.65    FRANK THOMAS JOHANSEN  30.11.1976   OSLO/BISLETT    27.08.1992 
4:24.9     ANDERS HALL GRØTERUD  28.06.1970   OSLO/LAMBERTSETER  14.06.1986 
4:25.78    EIRIK BAKKE    05.04.1991   OSLO/BISLETT    20.05.2007 
4:28.0     BØRRE FJELD HALVORSEN  19.05.1970   OSLO/LAMBERTSETER  14.06.1986 
4:28.1     OTTO SØBERG     31.01.1957   OSLO/BISLETT    28.08.1973 
4:30.72    STIAN SCHLØSSER MØLLER   24.07.1972   NADDERUD    29.08.1988 
4:31.8     BJØRN SAXHAUG    13.09.1960   OSLO/BISLETT    01.06.1976 
4:32.5     PÅL WANG ENGEDAHL    05.11.1959   OSLO/BISLETT    17.09.1975 
4:32.93    KLAS SCHLØSSER MØLLER   24.07.1972   NADDERUD    29.08.1988 
4:35.2     PER FREDRIK PHARO    06.02.1971   OSLO/BISLETT    02.09.1987 
4:35.9     THOMAS JENSEN    1967   OSLO/BISLETT   31.08.1983 
4:36.6     STIG KVALSVIK     16.06.1970   OSLO/BISLETT    09.09.1986 
4:38.4     JAN DAMMERUD     26.11.1932          1949 
4:39.4     BÅRD KVALHEIM     17.09.1973   OSLO/BISLETT    24.05.1989 
4:42.47    ANDERS JACOBSEN    27.07.1980   OSLO/BISLETT    22.08.1996 
4:42.7     ASBJØRN JOKSTAD    11.06.1956   OSLO/BISLETT    06.10.1972 
4:44.0     ØIVIND CHRISTENSEN    26.07.1956   STOCKHOLM, SWE  05.08.1972 
4:44.72 ANDERS NICOLAI MARSTRANDER 21.07.1980   OSLO/BISLETT    22.08.1996 
4:46.3     FINN BACKER-GRØNDAHL  04.10.1973   OSLO/BISLETT    24.08.1989 
 
2000 METER:      
6:03.90    FREDRIK JERNBERG   06.07.1977   OSLO/BISLETT    31.08.1993 
6:14.20    FRANK THOMAS JOHANSEN  30.11.1976   OSLO/BISLETT    02.06.1992 
6:15.30    STIAN SCHLØSSER MØLLER   24.07.1972   NADDERUD    14.08.1988 
6:25.19 KLAS SCHLØSSER MØLLER   24.07.1972   NADDERUD    14.08.1988 
 
3000 METER:      
8:37.63    THOMAS J.BYRKJELAND  11.02.1998   GÖTEBORG/UL, SWE  29.06.2014 
8:44.14    ANDERS SØRENSEN   24.02.1996   NADDERUD    15.06.2012 
8:57.37    ESPEN HAMMER     17.03.1966   BERGEN/FANA    21.08.1982 
8:58.01    NICOLAS KNUDTZON   28.05.1989   OSLO/BISLETT    28.08.2005 
9:11.8    TORGEIR HOLME     22.03.1970   OSLO/SOGN    15.05.1986 
9:21.42    ERLING CHRISTIANSEN   01.06.1982   OSLO/BISLETT    14.06.1998 
9:22.54    MAGNUS BAKKE    05.04.1991   OSLO/BISLETT    19.08.2007 
9:25.2    ROAR SANDVIK     01.02.1964   OSLO/BISLETT    03.10.1980 
9:27.4    THOROLF SCHRØDER-NIELSEN 02.04.1948   OSLO/BISLETT    05.10.1964 
9:30.1    ANDERS HALL GRØTERUD   28.06.1970   OSLO/BISLETT    09.06.1986 
9:32.72    ANDERS BREDESEN HATLELID 04.01.1994   NADDERUD    11.06.2010 
9:34.0    BØRRE FJELD HALVORSEN  19.05.1970   OSLO/SOGN    15.05.1986 
9:34.0    ANDERS BACKER-GRØNDAHL 23.03.1972   OSLO/BISLETT    25.08.1988 
9:34.5    KLAS SCHLØSSER MØLLER   24.07.1972   OSLO/BISLETT    25.08.1988 
9:36.44    FRANK THOMAS JOHANSEN  30.11.1976   OSLO/BISLETT    02.09.1992 
9:36.57    EIRIK BAKKE    05.04.1991   OSLO/BISLETT    19.08.2007 
9:47.44    ANDERS MØLMEN HØST   09.06.1991   OSLO/BISLETT    19.08.2007 
9:50.0    JAN TAKMAN     31.01.1970   OSLO/SOGN    15.05.1986 
9:54.87    ANDERS JACOBSEN    27.07.1980   OSLO/BISLETT    30.06.1996 
9:54.9    STIAN SCHLØSSER MØLLER   24.07.1972   OSLO/BISLETT    25.08.1988 
9:56.1    PER FREDRIK PHARO    06.02.1971   OSLO/BISLETT    25.08.1987 
9:56.3    THOMAS JENSEN    1967   OSLO/BISLETT   07.06.1983 
10:24.03 ANDREAS HALSE     25.01.1977   OSLO/BISLETT    03.06.1993 
 
5000 METER:      
16:04.38   NICOLAS KNUDTZON   28.05.1989   HAUGESUND    07.08.2005 
16:14.96   ERLING CHRISTIANSEN   01.06.1982   OSLO/BISLETT    04.08.1998 
16:36.13   ANDERS MØLMEN HØST   09.06.1991   OSLO/BISLETT    24.05.2007 
16:48.26   MAGNUS BAKKE    05.04.1991   OSLO/BISLETT    17.07.2007 
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80 METER HEKK (91,4 CM):                 
      MANUELLE TIDER         
11.4     BJØRN MOE     29.09.1951   OSLO/BISLETT   19.08.1967 
11.6     ROGER BECKLUND    15.05.1944   OSLO/JORDAL   01.09.1960 
11.6     REIDAR RUNE LARSEN    06.03.1947   OSLO/JORDAL   05.09.1963 
11.8     JOHN REIN      03.10.1951   OSLO/JORDAL   05.09.1967 
12.0     GEIR ERIKSEN     31.03.1954   VÄSTERÅS, SWE   09.08.1970 
12.1     KJELL STORDAHL    28.08.1945   OSLO/BISLETT   26.06.1961 
12.2     BJØRN TERJE LARSEN    05.07.1942   OSLO/BISLETT   03.09.1958 
12.3     FRODE ASCHIM     10.08.1943   OSLO/BISLETT   03.09.1959 
12.5     BJØRN PAULSEN     05.06.1946   OSLO/JORDAL   13.06.1962 
12.5     JAN WANG ENGEDAHL    09.01.1953   OSLO/JORDAL   27.05.1969 
12.5     FRODE FÆRAVAAG    15.01.1957   FILIPSTAD, SWE   17.06.1973 
12.7     PER KRISTIAN HAUGEN   29.11.1949   OSLO/JORDAL   10.10.1965 
12.9     TRON ROSÉN     09.01.1949   OSLO/JORDAL   10.10.1965 
13.1     JAN OLAV LERVIK    18.06.1944   OSLO/JORDAL   01.09.1960 
13.3     JAN ERIK LARSEN    03.06.1942   OSLO/BISLETT   01.06.1958 
13.5     OLA NERSVEEN     16.04.1952   OSLO/JORDAL   26.08.1968 
13.6     EIRIK HANSEN     27.10.1940         1956 
13.6     TOR BREVIG     05.03.1948   OSLO/JORDAL   09.09.1964 
13.6     ERIK HANSEN     14.01.1950   OSLO/JORDAL   06.09.1966 
13.6     MORTEN HUSE     24.11.1953   OSLO/BISLETT   02.10.1969 
14.0     HAAVARD NORDLIE    07.12.1948   OSLO/JORDAL   09.09.1964 
14.0     TROND AJER     20.02.1950   OSLO/JORDAL   06.09.1966 
14.1     ROY HELLVIN     09.01.1944   OSLO/JORDAL   01.09.1960 
14.3     ERIK GRØNN     29.11.1943   OSLO/BISLETT   03.09.1959 
14.3     BIRGER HANSEN     21.01.1946     1962 
14.4     KJELL MOE      24.06.1946   OSLO/JORDAL   05.09.1962 
15.0     TOM HANSEN     09.03.1948   OSLO/JORDAL   09.09.1964 
 
100 METER HEKK (91,4 CM):      
14.16  -0.3   PEDER AABEL HAUGEN   18.03.1976   HAUGESUND   31.07.1992 
14.78  -0.2   BENT BECKLUND     09.06.1970   BERGEN/FANA   17.08.1986 
15.11  +0.8   ANDRÉ ØDEMARK   09.03.1980   OVERHALLA   02.08.1996 
15.85  -0.2   JØRGEN LUNDGARD    10.06.1980   OSLO/BISLETT   24.09.1996 
16.30  -1.2   TOM EINAR JENSEN    15.11.1970   RAUFOSS    17.08.1986 
16.88     THOMAS NIELSEN    29.03.1970   LILLEHAMMER   29.06.1986 
18.52  +0.9   JOACHIM ÅKERSTRØM   17.03.1976   OSLO/LAMBERTSETER 11.08.1992 
      MANUELLE TIDER         
14.4  -1.5   BENT BECKLUND     09.06.1970   OSLO/BISLETT   30.08.1986 
14.7     EIVIND SARTO     27.12.1961   OSLO/BISLETT   12.09.1977 
14.8  +0.7   LARS CHRISTOFFERSEN   24.02.1964   OSLO/BISLETT   09.06.1980 
15.0     PER KRISTIAN EKEHEIEN   07.01.1964   OSLO/BISLETT   05.10.1980 
15.2  +1.8   TERJE AANNERØD    18.02.1966   OSLO/BISLETT  17.09.1982 
15.3     CHRISTIAN ØDEGAARD   25.10.1965   OSLO/STOVNER   05.10.1981 
15.5  +1.2   YNGVE AMUNDSEN    28.04.1965   OSLO/BISLETT   09.06.1981 
15.7     JØRGEN NIELSEN    14.07.1958   OSLO/BISLETT   27.05.1974 
15.8     TORE HOMBLE     29.07.1960   OSLO/BISLETT   22.09.1976 
16.6     THOMAS MALTUN    25.09.1967   OSLO/BISLETT  22.09.1983 
16.6  +0.3   CHRISTIAN ERIKSEN    16.04.1971   OSLO/BISLETT   16.09.1987 
18.2     FRANK HAUGEN    16.02.1963         1979 
110 METER HEKK (106,7 CM):      
16.75  -0.2   BENT BECKLUND     09.06.1970   MALMÖ, SWE   24.08.1986 
16.76  -0.2   LARS CHRISTOFFERSEN   24.02.1964   OSLO/BISLETT   16.07.1980 
      MANUELLE TIDER         
16.6     LARS CHRISTOFFERSEN   24.02.1964   OSLO/BISLETT   30.07.1980 
19.1     TORE HOMBLE     29.07.1960         1976 
19.4     FRODE FÆRAVAAG    15.01.1957   FILIPSTAD, SWE   16.06.1973 
18.3     RUNE BJERKVOLD    20.05.1964   OSLO/STOVNER   25.09.1980 
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I 2015 er det to jubileer som vi i Tjalve feirer – foruten at 
klubben er 125 år er Bislett Alliansen (Bislett Games) 50 
år. Tjalves historie kommer Tjalvisten tilbake til i en se-
nere utgave.  

Bislett Alliansen (BA) ble stiftet høsten 1965, den nøyak-
tige stiftelsesdato er litt usikker da protokoller og liknen-
de formaliteter ikke var Alliansens sterke side de første 
årene. Idrettslagene BUL, Tjalve og Vidar dannet allian-
sen hvis hensikt var å arrangere internasjonale friidretts-
stevner på Bislett. Tidligere hadde klubbene hver for seg 
gjort dette, og BUL og Vidar samarbeidet i 1964 og 1965 
om stevner. Hensikten med alliansen var å dele på ansva-
ret og risikoen ved å arrangere internasjonale stevner. 
Man håpet selvsagt også på å kunne dele litt overskudd, 
men redselen for at slike stevner skulle ruinere klubbene 
var den sterkeste drivkraften. Det er verdt å merke seg at 
alle tre sterkt ønsket å vise fram de beste friidrettsutøver-
ne til byens befolkning.  

Tjalve 75 år. Tjalve hadde sitt store stevne for å markere 
klubbens 75 års jubileum 14. og 15. juli 1965. Klubbens 
daværende leder var Audun Boysen som er klubbens 
historisk desidert største profil på løpsfronten. Han er 
blant annet den eneste Tjalvist som har satt godkjente 
verdensrekorder hele 3 ganger (1000 meter). Gjennom 
sitt navn i internasjonal friidrett og i samarbeide med Ar-
ne Haukvik fra BUL ble klubbens jubileumsstevne i 
1965 et av Bislett Stadions aller beste stevner. Over 
21.000 tilskuere så Ron Clarke fra Australia smadre ver-
densrekorden på 10.000 meter med hel 34 sekunder. Slik 
sett tjuvstartet Tjalve Bislett Alliansens fantastiske histo-
rie. 

Det er litt interessant å se litt på disse tre klubbene i BA. 
Historisk var de veldig forskjellige med totalt ulik profil. 

BUL, Idrottslaget i Bondeungdomslaget i Oslo som er 
klubbens offisielle navn, hadde sine røtter i bondebeve-
gelsen og landbrukssamvirket. Det var stort sett en klubb 
for «bønder i by’n». Fremdeles har klubben nynorsk som 
offisielt språk. Ved dannelsen av BA var Arne Haukvik 
og Martin Skotvoll de ledende BUL folk. 

Idrettsklubben Tjalve er en av landets eldste friidretts-
klubber. Klubben var lenge landets eneste rene friidretts-
klubb etter at man tidlig kvittet seg med boksing og andre 
idretter. Klubben har historisk vært sett på som konserva-
tiv og inntil likestillingsloven i 1975, var Tjalve kun en 
forening for menn. Klubben har alltid hatt utøvere 

blant landets beste og vært preget av studenter. Audun 
Boysen og Jan Hemsvik var de ledende tjalvister i BAs 
stiftelse. 

Sportsklubben Vidar er en østkantklubb med sine røtter i 
arbeiderbevegelsen og Arbeiderens Idrettsforbund, AIF. 
Ved samlingen av norsk idrett i 1946 ble Vidar så medlem 
av Norges Friidrettsforbund. Alf Hole var ledende fra 
klubben i prosessen opp mot BA. 

BAs første stevne var 12 juli 1966, og Ron Clarke var 
igjen den største profilen med en flott ny 10.000 meter 
(27.54.00 verdens andre løp under 28 min.). Stevnet sam-
let deltakere fra hele verden med unntak av Afrika og var 
godt besøkt av publikum. Forfatteren av denne artikkelen  
hadde for øvrig gleden av å bli nr.5 på 1500m på ny pers 
3.42.1. 

Opp gjennom årene utviklet Bislett Games seg stadig til å 
bli et av verdens beste friidrettsstevner, og hele 25 ver-
densrekorder er satt under BAs stevner. Utrolig mange av 
vår idretts aller største profiler har deltatt på Bislett. Ron 
Clarke er nevnt. Tenk på en av friidrettens store navn de 
siste 50 årene, og sjansene for at vedkommende har deltatt 
på Bislett er svært stor. Kvaliteten på øvelsene har vært så 
høy at det er få nordmenn som har vunnet sine internasjo-
nale øvelser i Bislett Alliansens stevner, men noen er det. 
Av Tjalvister er det blant annet brødrene Kvalheim og 
Steinar Hoen. 

Bislett Alliansen har opp gjennom årene også arrangert 
mosjonsløp; Oslo Maraton og Jentebølgen er de mest 
kjente, men denne artikkelen konsentrerer seg om friid-
rettsstevnene. 

Arne Haukvik fra BUL var den ledende person i BA de 
første årene. Han var «stevnedirektør» og skaffet de uten-
landske deltakerne. De første årene var BA nokså uorgani-
sert som enhet. Haukvik, Hemsvik og Hole delte vel det 
meste som måtte besluttes, og Haukviks enestående evne 
til å få oppmerksomhet om stevnene var til god hjelp. 
Hans uformelle «pressekonferanse» i hagen sin på Økern 
ble etter hvert en begivenhet. Med gode kontakter i land-
bruket skaffet han jordbær og spekemat, og begrepet 
«jordbærpartyet» ble skapt. Den dag i dag avholdes det et 
slikt party dagen før stevnet for deltakere og frivillige. 
Jordbærpartyet har vært holdt i den Britiske og Russiske 
ambassade og arrangeres nå vanligvis i Oslo Rådhus.  

Arne Haukvik ble også etter hvert et begrep «Mannen 
med stråhatten». Han løp rundt på indre bane under stev-
net med megafon og skapte stemning og kjeftet på tilsku-
erne for at de ikke tok med seg flere familie medlemmer 
slik at tribunene kunne fylles helt opp. Det må være riktig 
å si at uten Arne Haukvik hadde BA neppe klart å bli det 
alliansen er i dag. 

Haukviks etterfølgere som stevnedirektører er Svein Arne 
Hansen (nå president i NFIF), som virket i over 30 år. 
Hans samarbeid med Andy Norman i London hjalp Bislett 
til å få mange store profiler, ikke minst britiske løpere 
som Sebastian Coe, Steve Ovett og Steve Cram. Alle disse 
tre har satt verdensrekorder på Bislett. Svein Arne var for 
øvrig startordner på det første stevnet for 50 år siden, og 
han har helt siden da hatt viktige funksjoner i alliansen.  
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Samarbeide med andre stevner. Bislett Alliansen for-
stod etter hvert at man stod ganske svakt alene, overfor 
det internasjonale forbundet, sponsorer og media, særlig 
med hensyn til å selge TV rettigheter. I 1992 inngikk BA 
en avtale med Berlin, Zürich og Brüssel, The Golden 
Four om samarbeide om deltakere, reklame, sponsorer og 
TV rettigheter. Dette ble senere utvidet til flere byer og 
fikk navnet The Golden League. I dag er enda flere byer 
involvert og det Internasjonale Friidrettsforbundet (IAAF) 
er med som en viktig samarbeidspartner i det som nå heter 
The Diamond League. 

Utfordringene fremover. Bislett Alliansen og det store 
internasjonale stevnet på Bislett er fremover avhengig av 
flere ting: At klubbene fortsatt ser seg tjent med å arrang-
ere et stort stevne for å vise frem det beste innen vår id-
rett. Osloklubber har gjort det siden 1920 årene, så jeg 
håper at klubbene fortsatt ønsker å ta den økonomiske 
risiko det er fortsatt å gjøre dette. Friidretten i Oslo ville 
bli fattig uten Exxon Mobile Bislett Games. At Oslo kom-
mune fortsatt ser verdien av å vise fram Oslo og Bislett til 
over 100 land og støtter arrangementet bedre økonomisk 
enn i dag. Og til slutt at byens publikum ønsker å komme 
å være tilstede når verdens beste utøvere hopper, kaster og 
løper. 

Arne Kvalheim. 
 

 

 

Svein Arne kommer for øvrig ikke fra en av de tre ar-
rangørklubbene, men fra Kamp/Vestheim. 

Tjalves egen europamester i høyde Steinar Hoen har hatt 
rollen som stevnedirektør i 10 år, og har fulgt opp tradi-
sjonen med å trekke verdens beste utøvere til Bislett. 
Som internasjonal eliteutøver selv hadde han et meget 
godt kjennskap til de beste utøvere i verden, og Bislett 
kan i dag stort sett velge hvilke utøvere man ønsker. 
Stevnets profil og budsjett er det avgjørende. Utviklingen 
fra Arne Haukvik via Svein Arne Hansen til Steinar Hoen 
er også en utvikling i synet på eliteidrett som virksomhet 
og profesjonalisering av virksomheten. 

Amatørbegrepet forsvinner. De først årene betalte man 
de beste utøverne som alle var «amatører» startpenger i 
cash. Det internasjonale friidrettsforbundet godtok for-
melt ikke at utøvere fikk betalt. Mange visste godt at det-
te skjedde, men ingen grep fatt i det. Arne Haukvik virket  
perfekt i et slikt system. «blir det fint vær og mykje folk, 
skal vi ta godt vare på deg», var Haukviks løfter til de 
aktive. At Haukvik definerte hva som var fint vær og my-
kje folk, gjorde at mange aktive ble skuffet ved oppgjø-
rets time. Under Svein Arne Hansens virksomhet som 
stevnedirektør endret verden seg, og amatørbegrepet fors-
vant i slutten av 1980 årene. Da forsvant også 
«startpengene» i cash. I dag er alt meget formelt, og in-
ternasjonale utøvere må betale «artistskatt» til norske 
skattemyndigheter på linje med alle andre utlendinger 
som opptrer i Norge enten det er med musikk, kultur eller 
underholdning. 

BAs organisasjonen har utviklet seg mer og mer profesjo-
nelt med eget styre og etter hvert egne fast ansatte. Den 
først daglige leder i BA var Tom Fremstad og i dag le-
des alliansen av Rune Stenersen. Begge har utgangs-
punkt i eierklubbene: Tom fra Vidar og Rune fra BUL. 

ExxonMobil Bislett Games er navnet på stevnet i dag. 
Etter hvert forstod alliansen at man trengte en bedre fi-
nansiell base, og idrettssponsing ble mer og mer alminne-
lig. Alliansen fikk i 1987 en avtale med Mobil Oil som i 
dag er ExxonMobil. ExxonMobil har vært samarbeids-
partner siden da. For alliansen er dette meget viktig. 
ExxonMobile er en svært god samarbeidspartner for Bis-
lett Alliansen, og håpet er at dette samarbeide kan fortset-
te i mange år fremover. Det er verdt å merke seg at Bis-
lett Games er det største enkeltarrangementet ExxonMo-
bile samarbeider om i hele verden. 

TV stadig viktigere. De første årene ville BA ikke ha 
TV overføringer fra stevnene. Man følte at det da ville 
komme færre tilskuere. I 1974 ble det så gjort en avtale 
med et av USAs største TV selskaper ABC (American 
Broadcast Cooperation) om overføringer til USA. Etter 
hvert ble stevnet en det av det kjente sportsprogrammet 
ABC Wide World of Sports. Stevnet måtte da flyttes til 
lørdag kveld og ble avsluttet med the dream mile (en eng-
elsk mile) nærmere midnatt på grunn av tidsforskjellen 
mellom USA og Norge. Seinere har stevnene gått på TV i 
over 100 ulike land med NRK som produsent og med 
rettighetene i Norge. Intet TV program fra Norge når så 
mange land i verden som Exxon Mobile Bislett Games. 
 

Audun Boysen gratulerer Ron Clarke med verdensrekorden på  
10 000m under stevnet i 1965. 
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