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Markus presterte Årets
som best når det gjaldt
som mest

Markus Rooth stod for en av de beste prestasjonene i Tjalve 2019 da han vant bronsemedalje i 10-kamp under U20-EM
i Borås i juli. Markus viste en enorm evne til å prestere på toppnivå når det gjaldt som mest. Fra en 8.plass første dag
jobbet han seg opp til 3.plass på dag to. Vi gratulerer og ønsker lykke til med 2020-sesongen.
Foto: Eirik Førde

Idrettsklubben Tjalve
I dette nummeret

Asbjørn Bjerke

Gustav S. Thorp

Oscar Fredriksen

Idrettsklubben Tjalve ble stiftet tredje juledag 1890 av tre unge menn, Gustav
S. Thorp, Oscar Fredriksen og Asbjørn Bjerke. Thorp med sine 24 år var den
eldste, 19 år gamle Bjerke den yngste. Alle tre var utbrytere fra Kristiania
Sportsforening, som var blitt dannet i 1887 og ble oppløst allerede i 1893. Etter
en rekke opphissete diskusjoner i Sportsforeningen, blant annet om amatørspørsmålet, trakk de tre seg ut sent i 1890. Om kvelden tredje juledag møttes de i
”den nye bodega i Prinsens gade”, og der ”beseglede” de dannelsen av den nye
klubb med ”et glass vin og et haandtrykk”. I sin beretning om begivenheten 15
år senere konstaterte Gustav Thorp tørt at dette ”var visstnok den mindste forening, baade her i landet og ellers, men vi var til gjengjeld enige og opfylt av
iver for sagen”
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Universiaden

IK Tjalve

Som nevnt i forrige utgave av Tjalvisten hadde to av våre utøvere kvalifisert seg til Universiaden i Napoli
8-13. juli.

Underhaugsveien 1
0354 Oslo
Postboks 5905 Majorstuen
0308 Oslo
Telefon: 22 60 43 40
E-post: mail@tjalve.no

Joachim Sandberg ble nr. tre i sitt
heat på 200 m med tiden 21.62 og
nummer seks i sitt heat på 400 m
hekk med tiden 53.51.

Web: www.tjalve.no

Marius Bull Hjeltnes satte personlig
rekord i lengde med 7.31 m og ble
nr. 25.
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Redaksjonens hjørne
Neste år er det også et EM senior i Paris og VM U20 i
Nairobi. Her er det mulighet for flere av våre utøvere til å
kvalifisere seg til et internasjonalt mesterskap.

Denne utgaven av Tjalvisten inneholder reportasjer fra
mesteparten av det som har skjedd i perioden 1.juli til
slutten av november. Det er et stort sprang og mye av
stoffet vil derfor være rimelig gammelt når dere leser dette nummeret. Vi må derfor se på dette nummeret som en
dokumentasjon over det som har skjedd i perioden.

Av praktiske årsaker var det ikke mulig å få med reportasje fra årets EM i terrengløp i denne utgaven av Tjalvisten. Vi kommer tilbake med det i marsnummeret.

I år har vi gitt ut to utgaver av Tjalvisten. Fra neste år vil
vi prøve oss med fire utgaver slik at stoffet kan bli noe
mer up-to-date. Neste nummer vil derfor komme ut i slutten av mars. Da skulle mesteparten av innendørssesongen
være over. Redaksjonen tar gjerne i mot innlegg fra våre
medlemmer. Da vil vi unngå at alt stoffet kommer fra redaksjonskomiteen.

Allerede i januar arrangeres Bassen Sprint i Bærum med
Tjalve som arrangør.
Vi i redaksjonen ønsker alle en riktig god jul og et godt
nyttår. La oss håpe at 2020 blir et strålende år for IK
Tjalve.
Bjørn Henriksen

2019 har vært et godt år for Tjalve både idrettslig og økonomisk. Vi kan nevne seier til kvinnene i YT Holmenkollstafetten. Seier til både kvinnene og herrene i lagserien. I de store internasjonale mesterskapene kan vi vise
til flere utmerkede prestasjoner. Vi må først og fremst
nevne bronsemedaljen til Markus Rooth i ti-kamp under
U20 EM i Borås. Deretter bronsemedaljen til Lakeri Ertzgaard på 400 m under EYOF i Baku. Vi skal heller ikke
glemme 4.plassen til Marcus Thomsen under U23 EM i
Gävle. Marcus måtte dessverre operere ryggen i begynnelsen av utendørssesongen. Dette satte sitt preg på resten
av sesongen for hans del. Allikevel presterte han å sette
en sterk ny personlig rekord i kule.

Redaksjonen

I VM i Doha oppnådde vi en 6.plass i slegge ved Eivind
Henriksen og en 13.plass til Karoline Bjerkeli Grøvdal på
3000 m hinder. Som de fleste vet valgte Karoline å bryte
underveis på 5000 m forsøk da kroppen ikke fungerte
som den skulle. Hedda Hynne oppnådde en gledelig semifinaleplass på 800 m og var ikke langt fra å kvalifisere
seg til finalen. Dermed tok hun et langt steg framover fra i
fjor.

Matias Lavik

Ved utgangen av 2019 er Eivind Henriksen rangert som
den femte beste sleggekasteren i verden. Flere av våre
utøvere har gode plasseringer i sine øvelser (se side 74).
Det viser at vi er på rett vei, selv om vi ligger langt etter i
mange øvelser. I øvelsene 100-800 m for gutta er vi ikke i
nærheten av den storheten vi en gang var. Her har vi en
jobb å gjøre. På de samme øvelsene for jentene har vi virkelig noe på gang.
I løpet av oktober ble det klart at vi nå eier lokalene våre i
Underhaugsveien. Dette har tatt lang tid, men Per Sletholt
har jobber iherdig for å få dette i orden. Økonomien ellers
er veldig god, og det gjøres nå vurderinger på hvordan vi
skal plassere vår kapital på en fornuftig måte. Hvis trenden i HK-stafetten holder seg bør vi kunne se de neste
årene lyst i møte.

John Ertzgaard

Hva så med neste år? Når dette skrives er ikke alt klart
når det gjelder overganger for nye utøvere. Vi må derfor
komme tilbake til dette i marsnummeret. Vi kan allikevel
røpe av det kommer noen interessante utøvere til Tjalve
før 2020 sesongen.
Neste år er OL-sesong. OL i Tokyo arrangeres i begynnelsen av august og noen av våre har allerede klart OLkravet i sine respektive øvelser. Vi er overbevist om at
flere vil klare kravene i god tid før lekene starter.

Bjørn Henriksen
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Ada Holmen 1947-2019

Ada Holmen sammen med ektemannen Ragnar fotografert i forbindelse med 125-års jubileet i januar 2016. Foto: Bjørn Henriksen

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at vårt
styremedlem, Ada Holmen, har gått bort etter at hun måtte
gi tapt for kreften.

For sin store innsats for IK Tjalve ble Ada Holmen slått
til ridder av Tjalves orden i 2005. Hun ble også utnevnt
til æresmedlem av klubben i forbindelse med 125-års jubileumsfesten i januar 2016.

Ada Holmen vokste opp i Bodø og etter endt utdanning i
Oslo startet hun en lang karriere i skoleverket. Hun arbeidet i skoleadministrasjonen i flere perioder, var undervisningsinspektør, rektor på Voksen skole og en periode rektor på Bygdøy skole.

Ada var medlem av Ridderstyret fra november 2007 til
januar 2012. Hun er den første, og til nå eneste kvinne
med verv i dette styret. Med unntak av stifterne av kollegiet er det ingen som er blitt medlem av styret så raskt
etter sin utnevnelse som Ada.

Til Tjalve kom Ada tidlig på 90-tallet da Tjalve innledet
sitt samarbeid med IL Koll. Adas datter, Ragnhild var da
aktiv i Koll og i tråd med dette samarbeidet representerte
Ragnhild etter hvert Tjalve og Ada gikk inn som styremedlem hos oss i 1995. Ada var en sterk tilhenger av
samarbeidet med Koll og spilte en aktiv rolle for å gjøre
dette samarbeidet best mulig for begge klubber.

Begravelsen fant sted i Bodin Seremonirom i Bodø tirsdag 16. juli.
Våre tanker går til Adas mann, Ragnar og til datteren
Ragnhild.
Vi lyser fred over Ada Holmens minne!

Ada Holmen var styremedlem i Tjalve fra 1995 fram til i
dag med unntak av to år. Hun bidro alltid aktivt i styrearbeidet med gjennomtenkte synspunkter og stor kunnskap.
Hun var sterkt opptatt av utviklingen av klubben, både
administrativt og idrettslig og var i høy grad med på å
forme Holmenkollstafetten og Tjalves andre arrangementer. I tillegg var Ada uunnværlig i sekretariatet både under
Holmenkollstafetten og i alle andre Tjalve-stevner – ikke
minst i Norway Games/Tjalvelekene.

Svein Lilleberg/Haavard Nordlie/Bjørn Henriksen

Som den dyktige og innsiktsfulle administrator hun var,
var det naturlig at hun ble valgt til leder av Oslo Friidrettskrets. En oppgave hun hadde fra 2000 til 2002. I tillegg hadde hun andre oppgaver i styret fram til 2006.
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Topp 20 plasseringer Norgesstatistikken pr. 31.12.2019
Menn

Kvinner

100m
Nickolai Jallow

10.69

(6)

200m
Joachim Sandberg

21.47

(5)

400m
Joachim Sandberg
Markus Rooth

48.71
49.69

(8)
(19)

1500m
Ferdinand Kvan Edman

3:39.63

(3)

3000m
Sigurd R. Skjeseth
Petter Rypdal

8:03.65
8:19.26

(7)
(18)

5000m
Sigurd R. Skjeseth
Petter Rypdal

13:47.66
14:14.52

(7)
(12)

10 000m
Petter Rypdal

29:36.88

(4)

110m hekk
Markus Rooth

15.33

(6)

400m hekk
Joachim Sandberg
Leonard Nesheim

51.88
57.18

Høyde
Sander Aae Skotheim
Markus Rooth
Stav
Andreas Gjesdal
Markus Rooth

100m
Kaitesi Ertzgaard

11.86

(7)

200m
Kaitesi Ertzgaard
Lakeri Ertzgaard

24.39
24.77

(13)
(19)

400m
Lakeri Ertzgaard
Kaitesi Ertzgaard
Solveig Hernandez Vråle

54.56
55.60
57.35

(3)
(5)
(16)

800m
Hedda Hynne
Malin Edland
Sanne Njaastad

2:00.53
2:08.66
2:08.78

(1)
(6)
(8)

1500m
Elisabeth Angell Bergh
Malin Edland
Maria Sagnes Wågan
Sanne Njaastad

4:23.89
4:24.34
4:25.36
4:25.43

(4)
(5)
(7)
(8)

3000 m
Karoline Bjerkeli Grøvdal
Marie Synnøve Qvale

9:004+
9:48.26

(1)
(12)

(3)
(9)

5000 m
Karoline Bjerkeli Grøvdal
Maria Sagnes Wågan
Marie Synnøve Qvale

14:51.66
16:28.29
17:43.29

(1)
(4)
(18)

2.08 m
1.90 m

(1)
(11)

10000 m
Marie Sagnes Wågan

33:48.00

(2)

4.90 m
4.60 m

(6)
(12)

400 m hekk
Solveig Hernandez Vråle

1:00.61

(7)

3000 m hinder
Karoline Bjerkeli Grøvdal

9:20.69

(1)

Høyde
Tonje Angelsen

1.91m

(1)

Tresteg
Elin Sanden Søvik

12.08 m

(8)

Diskos
Vilde Indseth Holten

47.39 m

(7)

Slegge
Vilde Indseth Holten

48.38 m

(8)

Spyd
Marie-Therese Obst

53.73 m

(6)

Lengde
Marius Bull Hjeltnes
Markus Rooth
Sindre Olsvik

7.46 m
7.19 m
6.72 m

(5)
(6)
(14)

Tresteg
Marius Bull Hjeltnes

15.23 m

(4)

Kule
Marcus Thomsen
Erik Johannes Rosvold

20.59 m
12.69 m

(1)
(13)

Diskos
Thor Olav Rosvold
Erik Johannes Rosvold

53.87 m
46.90 m

(4)
(10)

Slegge
Eivind Henriksen

78.25 m

(1)

Spyd
Markus Rooth

57.67 m

(16)

Blant kvinnene har vi i år fem nr.1 plasseringer mot tre i
fjor. Det er en meget hyggelig utvikling. Enda fler kommer det til å bli neste år.

Blant herrene har vi i år tre nr.1 plasseringer mot to i fjor.
Vi gjør oppmerksom på at Koll utøvere som står i statistikken som IL Koll ikke er tatt med.
For å komme med på den norske statistikken må man
være norsk statsborger. Derfor er ikke Senay Fissehatsion
med på de offisielle listene
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Topp 20 plasseringer Europastatistikken pr. 31.12. 2019
Kvinner
800 m
Hedda Hynne
5000 m
Karoline Bjerkeli Grøvdal
3000m hinder
Karoline Bjerkeli Grøvdal
Høyde
Tonje Angelsen
Andre norske
400 m hekk
Amalie Iuel
Spyd
Sigrid Borge

2:00.53

(12)

14:51.66

(5)

9:20.69

(4)

1.91 m

(24)

54.72

(4)

62.20 m

(15)

Menn
Slegge
Eivind Henriksen
Kule
Marcus Thomsen
Andre norske
400 m hekk
Karsten Warholm
1500 m
Jacob Ingebrigtsen
Filip Ingebrigtsen
5000 m
Jacob Ingebrigtsen
Filip Ingebrigtsen
Henrik Ingebrigtsen
3000 m hinder
Tor Erling Kårbø
Stav
Sondre Guttormsen
Lengde
Ingar Kiplesund
Diskos
Ola Stunes Isene
10-kamp
Martin Roe

78.25 m

(8)

20.59 m

(20)

46.92

(1)

3:30.16
3:30.82

(1)
(3)

13:02.03
13:11.75
13:15.38

(1)
(4)
(8)

8:27.01

(11)

5.80 m

(6)

8.10 m

(6)

67.78 m

(4)

8037p

(20)

Topp 50 plasseringer Verdensstatistikken pr. 31.12.2019
Kvinner
800 m
Hedda Hynne
3000m hinder
Karoline Bjerkeli Grøvdal
5000 m
Karoline Bjerkeli Grøvdal
Høyde
Tonje Angelsen
Andre norske
400 m hekk
Amalie Iuel
Spyd
Sigrid Borge

2:00.53

(39)

9:20.69

(14)

14:51.66

(20)

1.91 m

(32)

54.72

(12)

62.20 m

(29)

Menn
Slegge
Eivind Henriksen
Kule
Marcus Thomsen
Andre norske
400 m hekk
Karsten Warholm
Diskos
Ola Stunes Isene
1500 m
Jacob Ingebrigtsen
Filip Ingebrigtsen
5000 m
Jacob Ingebrigtsen
Filip Ingebrigtsen
Henrik Ingebrigtsen
10-kamp
Martin Roe
Stav
Sondre Guttormsen
Lengde
Ingar Kiplesund

World Ranking
På rankinglistene for 2019 har Tjalvister følgende plasseringer:
Eivind Henriksen er rangert som den 5.beste sleggekaster
i verden. Marcus Thomsen er rangert som nr. 36 i kule.
Hedda Hynne er rangert som nr.19 på 800 m. Karoline
Bjerkeli Grøvdal er rangert som nr.28 i gruppen 3000 m2 miles og Tonje Angelsen er rangert som nr. 33 i høyde.
Da har vi ikke tatt med Karoline på 3000 m hinder da
hun ikke skal løpe denne distansen i 2020.
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78.25 m

(9)

20.59 m

(50)

46.92

(1)

67.78 m

(5)

3:30.16
3:30.82

(2)
(6)

13:02.03
13:11.75
13:15.38

(14)
(34)
(48)

8037p

(32)

5.80 m

(12)

8.10 m

(39)

Tilbakeblikk på Boysen Memorial
Boysen Memorial ble avholdt på Bislett stadion 5.juli.
Igjen var vi heldig med været, og vinden var innenfor
aksepterte grenser.
Som vanlig startet det hele med slegge for menn i god tid
før selve stevnet begynte. Utøvere fra UK, Sverige og
Finland var invitert for å kunne gi Eivind Henriksen god
konkurranse.
Etter sine gode konkurranser i juni ble Eivind en periode
satt ut av spill grunnet en infeksjon i huden på ryggen.
Dette var første konkurranse på noen uker, men det virket
ikke som han var satt nevneverdig tilbake. Eivind presterte på mange måter sin beste konkurranse for året med fire
kast over 75 m før luften gikk ut av ballongen. Resultatet
ble 75.54 m og klar seier.

Hedda var rimelig stiv på slutten, men presset seg fram til en
meget god tid. Snart holder hun helt inn. Foto: Eirik Førde

Suveren seier til Eivind i slegge. Foto: Eirik Førde

Hedda Hynne jaktet VM-kravet på 800 m og kom enda
litt nærmere da hun løp på 2:01.27. I feltet var både verdensmesteren fra 2015, Marina Arzamasova, og vinneren
fra de to siste europamesterskapene, Nataliya Prishchepa.
400 m ble passert på 58 sek. og 600m på 1:28. Prishchepa
dro da feltet foran Hedda. På oppløpssiden var Ukraineren suveren og vant på 1:59.13. Hedda ble nr. 2 og Arzamasova nr.3 med 2:02.66. Heddas tid var nok en gang
klubbrekord i Tjalve. Malin Edland gjorde også et godt
løp og kom inn på 2:08.75. Det holdt til en 6.plass. Av de
andre Tjalvistene som løp 800 m kan vi nevne at Johanne
Ågesen Tofte ble nr.12 med tiden 2:14.20 og Kristin Maltun Helland nr.14 med tiden 2:14.42.

En skikkelig sandwich med Hedda som midtpunkt. Her blir
hun gratulert av Tonje Angelsen og Grete Etholm etter løpet.
Foto: Eirik Førde

Marie-Therese Obst er tilbake etter noen år med skader. I
USA har hun kastet 53.73 m tidligere i år. På Bislett oppnådde hun 48.13 m som holdt til 2.plass.
På 5000 m for menn senior var vi spent på hva Senay Fissehatsion og Eivind Trym Wikshåland kunne klare.
Senay hang lenge med teten, men måtte etter hvert slippe
feltet. Han kom inn på 14:26.13. Hans beste resultat
stammer fra Boysen Memorial i 2017 og lyder på
13:58.39. Eivind debuterte på distansen og fulgte opp sin
gode 3000 m fra Tyrvinglekene med å løpe på 14:44.19.
Awet Kibrab var også i feltet, men valgte etter hvert å
bryte.

For sitt meget gode løp ble Prishchepa belønnet med
Boysen-prisen . Som dere kan se av bildet til høyre er den
på NOK 10 000.
Flere Tjalvister fikk prøve seg under stevnet. Solveig
Hernandez Vråle løp 400 m hekk på 60.83 og ble nr. 4.
Joachim Sandberg ble nr.11 på 200 m med 22.20. Thomas Byrkjeland årsdebuterte på 800 m og fikk tiden
1:55.56. Det holdt til 18.plass. Det er det beste han har
prestert siden 2017, hvor han oppnådde 1:51.00.

Thor Olav Rosvold kastet 53.45 m i diskos og ble nr. 4 i
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Boysen Memorial forts.

Nataliya Prishchepa med det synlig beviset på at hun vant Boysen-prisen. Foto: Eirik Førde.

et meget celebert selskap. Vinner ble Fredrick Dacres
med det meget sterke resultatet 68.58 m. Ola Stunes Isene
fra Sturla, som har forbedret seg kraftig i år, hadde ikke
dagen og endte på 3.plass med 60.48 m.
Vår eminente lengdehopper på kvinnesiden, Margrethe
Renstrøm, gjorde et nytt forsøk på å få et gyldig resultat,

Våre eminente startere, Randi Nymoen Jahren og Espen Jahren
fra Asker. Foto: Bjørn Henriksen

Vinneren av diskos, Fredrick Dacres, sammen med vår egen
diskoskaster Grete Etholm. Foto: Bjørn Henriksen

Jo Nesse var som vanlig på plass og kommenterte stevnet fra
indre bane. Foto: Bjørn Henriksen
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Boysen Memorial forts.
lykkes heller ikke denne gang. Fem ugyldige hopp pluss
ett hvor hun løp igjennom. Margrethe hadde nok som mål
å kvalifisere seg til NM på Hamar. For å kunne være med
der måtte hun hoppe 5.35 m. Sist Margrethe hadde et gyldig resultat var i 2017. Da hoppet hun 5.77 m.
Det var satt opp pengepremier til de beste utøverne i henhold til en poengtabell fra det internasjonale friidrettsforbundet. Hvor god denne tabellen er til å sammenlikne resultater er ikke godt å si, men her er resultatene:

1. 1500€ Fredric Dacres
Diskos 68,58m
2. 1200€ Nataliya Pryshchepa 800m 1:59,13
3. 1000€ Hedda Hynne
800m 2:01,27
4. 800€ Martin Kupper
Diskos 63.90m
5. 700€ Eivind Henriksen Slegge 75.54m
6. 600€ Marina Arzamasova 800m 2:02,66
7. 500€ Adama Jammeh
200m 20.93
8. 400€ Ola Stunes Isene
Diskos 60.48m
9. 300€ Adrian Swiderski Tresteg 16.01m
10. 200€ Mathias H. Johansen 200m 21.33

p:1219
p:1178
p:1140
p:1132
p:1126
p:1115
p:1078
p:1070
p:1059
p:1056

Stevnet ble avsluttet med grillparty og overføring av Diamond League stevnet fra Lausanne. Mange valgte å være
tilstede og stemningen må karakteriseres som meget god.
Som ved flere anledninger i år gjorde våre medlemmer en
meget god innsats for å få stevnet trygt i havn. All ære til
de som stilte opp.
Grethe Etholm overrasker Jan Jørgen Moe med et bakholdsangrep. Foto: Bjørn Henriksen

Bjørn Henriksen

Eirik Berge har i løpet av 2019 sesongen blitt en meget habil
funksjonær i lange kast. Her er han i ferd med å rulle opp 80 m
med sektorbånd. Foto: Bjørn Henriksen
Fotograf Eirik Førde var som vanlig på plass. Her venter han på
innspurten på 800 m. Foto: Bjørn Henriksen
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Boysen Memorial forts.

I serien av hårreisende idrettsprestasjoner har vi her gleden av å presentere Marie-Therese Obst under spydkonkurransen. Foto: Eirik Førde.
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Årsmelding fra Bislettalliansen
7. Styrets arbeid i 2018

Årsmøte i Bislettalliansen ble avholdt på Bislett stadion
5.mars. Tilstede var representanter for de tre eierklubbene, IK Tjalve, SK Vidar og IL BUL. Her er et utdrag av
årsmeldingen for 2018.

Styret har avholdt seks styremøter i 2018. Det har vært
godt samarbeid innad i styret og mellom styret og administrasjonen. Styret har sammen med administrasjonen hatt
hovedfokus på økonomi i arbeidsåret.

1. Funksjoner

8. Status handlingsplan 2018

Styret:
Anne Grethe Solberg, Leder
Per Sletholt, Nestleder
Svein Søndenå, Medlem
Anne Farseth, Medlem
Martin Kjäll-Ohlsson, Medlem
Ole Petter Askim Vatne, Medlem
Helene Støle Melsom, Medlem/ungdomsrepresentant

Styret og administrasjonen har i sitt arbeid i 2018 forholdt
seg til den vedtatte langtidsplanen.

9. Bislett stadion
Det har også i 2018 vært et meget høyt aktivitetsnivå på
Bislett stadion. Stadion har vært åpen for trening eller
arrangement i 342 dager i 2018.
Ordinære åpningstider er 08:00 – 21:00 på hverdager,
10:00 – 18:00 på lørdager og 12:00 – 18:00 på søndager. I
tillegg har vi på hverdager hatt fast utleie til kommersielle
aktører fra 06:30 – 07:00.
Samarbeidet med Oslo Kommune ved Bymiljøetaten og
Kultur- og Idrettsbygg er godt. Det har blitt utført mye
nødvendig teknisk vedlikehold og oppgraderinger i 2018.
Bislett Alliansen har vært pådrivere på to store prosjekter:
1. Solcelleanlegg på tribunetak. Dette ble ferdigstilt i juni.
2. Totalrehabilitering av banedekket og friidrettsareal ute.
Arbeidet startet i september og vil bli ferdigstilt våren
2019.

Administrasjon:
Rune Stenersen, Daglig leder
Steinar Hoen, Stevnedirektør
Anne Mette Undlien Haug, Marked/utleie
Nur Aden, Drift
Anders Flem Hagen, Prosjektleder
Tormod Hjortnæs Larsen, Prosjektleder
Ved utgangen av året hadde Bislett Alliansen seks fast
ansatte i 5.8 årsverk.

2. Revisor
BDO AS v/statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård

10. Oslo Bislett Games

3. Arbeidsmiljø

Bislett Games ble arrangert 7. juni. Rekordmange land
(164) hadde TV-rettigheter til arrangementet. NRK1 sin
hovedsending hadde over 50 prosent i markedsandel.
Vi scorer høyt på alle evalueringer fra Diamond League.

• Administrasjonen har tidsmessige og funksjonelle kontorlokaler på Bislett stadion. Fra 1. juli ble kontoret flyttet
fra inngang 1 til 3.etasje på hovedtribunen.
• Arbeidsmiljøet er godt.
• Det totale sykefravær i 2018 var på 1.3 prosent.

Stadion var utsolgt med 13 881 billetter.
Stevnet var godt både teknisk, sportslig og opplevelsesmessig. Det var rekordmange norske deltagere i Diamond
League øvelsene. Med norsk friidrettsutøvere sin framgang, merker vi økt interesse fra publikum og kommersielle samarbeidspartnere.

4. Ytre miljø
Bislett Alliansen hadde i 2017 en stor omlegging og bevisstgjøring rundt miljø. Dette arbeidet har en tre års plan.
I 2018 ble vi det første årlige arrangementet i Norge som
ble sertifisert etter den internasjonale arrangementsstandarden, ISO 20121. Vi sertifiserte, som i 2017, også etter
ISO 14064-1 standarden. Begge revidert av DNV-GL. Vi
er fortsatt Miljøfyrtårnsertifisert. ISO 20121 standarden er
omfattende og det har vært arbeidskrevende for administrasjonen.

1. Barnas Bislettdag
Barnas bislettdag ble arrangert søndag 10. juni med 750
barn.
2. KK-Mila
KK-mila ble arrangert for 8. gang. 3 837 deltagere fullførte 5km eller 10km i Oslos gater og parker, med start og
mål på Bislett.

Effekten av bærekraftsarbeidet har fått god oppmerksomhet kommersielt, politisk og idrettspolitisk. Vi har hatt
stor pågang av bedrifter og organisasjoner som ønsker å
lære og vi har holdt mange innlegg/foredrag. Vi har også
blitt tatt opp som partner i Europas miljøhovedstad 2019.

3. Bislett 50 km
Ble arrangert for 8. gang og med Bislett Alliansen som
arrangør for tredje gang. Det var 215 påmeldte.

5. Årsresultat

Rapporten er signert av:
Anne Grethe Solberg, Per Sletholt, Anne Farseth
Svein Søndenå, Martin Kjäll-Ohlsson, Ole Petter Askim
Vatne, Helene Støle Melsom, Rune Stenersen

Bislett Alliansen hadde i 2018 et resultat på kr 1 088 902,Egenkapitalen per 31.12.18: kr 2 064 183,-

6. Fortsatt drift

Vi beklager at årsmeldingen ikke kom med i forrige utgave av Tjalvisten

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt
drift. Det bekreftes at forutsetning for fortsatt drift er til
stede.
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Stort og smått fra Bislett & omegn
To Tjalveutøvere ble tatt ut til å representere Norge i Nordic Match U20 i Kristiansand 16-18.august. Kaitesi Ertzgaard ble nr. 5 på 100 m med tiden 12.24 i vind –1.4.
Kaitesi var 3 hundredeler fra bronsemedaljen. På 400 m
derimot, vant hun en meget oppmuntrende gullmedalje på
ny personlig rekord; 55.38. Markus Rooth var tatt ut i
110 m hekk og lengde. På hekken ble det bronsemedalje
med tiden 14.66 i motvind –2.7. Det var bare en tiendel
bak hans personlige rekord som ble satt under U20 EM i
Borås. I lengde satte han ny personlig rekord da han fikk
opp 7.19 m i godkjent vind og ble nr. 5..

I forbindelse med Watford Grand Prix 29.juni løp Petter
Rypdal 5000 m på tiden 14:14.00. Det var klar personlig
rekord.
I forbindelse med det tradisjonsrike juniorstevnet i
Mannheim (Bauhaus Junior Galla) 29.juni, forbedret
Kaitesi Ertzgaard sin personlige rekord på 100 m fra
12.04 til 11.86.
Maria Sagnes Wågan og Petter Rypdal reiste til London for å delta i European 10 000 m Cup 6. juli. Begge
kom hjem med personlige rekorder. Maria løp inn til tiden 33:48.00 og Petter til 29:36.88.

Bare to dager etter at Marcus Thomsen forbedret sin
utendørs pers til 20.28 m i kule smalt han til med 20.46 m
i Schifflange, Luxembourg søndag 18.august. Marcus
presterte sin nest beste konkurranse noensinne, bare 12
centimeter bak persen fra Bærum innendørs i starten av
januar. Marcus hadde også et støt på 20.37 m.

Vilde Indseth Holten blir bedre og bedre i diskos. I forbindelse med et kaststevne i Otra 6.juli forbedret hun sin
personlige rekord til 47.33 m.
Ett nytt stevne i serien Hammer Challenge ble arrangert i
Ungarn 9.juli. Eivind Henriksen ble nr. 6 med resultatet
74.32 m. Samme dag løp Hedda Hynne 800 m i Luzern
og kom inn på 2:01.49, ikke langt bak hennes årsbeste
fra Boysen Memorial.

Samme dag løp Karoline Bjerkeli Grøvdal 3000 m hinder i Diamond League i Birmingham. Karoline ble nr. 8
med tiden 9:22.69. Det var på det tidspunktet årsbeste i
Norge.

Oslo Friidrettskrets arrangerte løpsstevne på Bislett 10.
juli. Her benyttet Nicholai Jallow muligheten til å sette
ny personlig rekord på 100 m med tiden 10.69. Han stilte
også på 400 m hvor han også satte personlig rekord med
tiden 51.44.

Så ble endelig Kristen Fløgstads lengdehopprekord fra
1973 slått. Mannen som sto for denne bragden var Ingar
Kiplesund fra Trondheim som under et stevne i Sierra
Nevada, Spania hoppet 8.10 m (+1.9) 17.august. Vi gratulerer!

Kretsens sommerstevne på Bislett 17.juli samlet i år meget god deltakelse. Marius Bull Hjeltnes forbedret sin
personlige rekord i lengde til 7.46 m. Senay Fissehatsion løp 10 000 m på 30:24.01. Abdullahi Ali løp
3000m på 8:35.52 og i kvinnenes 3000 m løp Marie
Qvale på 9:46.66.

Endelig klarte Hedda Hynne å kvalifisere seg til VM på
800 m. Det skjedde i Roveroto, Italia 27.august. Hedda
vant øvelsen med resultatet 2:00.53. Det er også ny klubbrekord i Tjalve.
Samme dag deltok Eivind Henriksen i Pal Nemeth Memorial i Ungarn. Dette var et nytt stevne i serien IAAF
Hammer Challenge. Eivind ble nr.4 med resultatet 76.18
m som han presterte i første omgang. Denne stevneserien
ble avsluttet med finalen i Doha 2.oktober.

Marcus Thomsen er i framgang etter ryggoperasjonen.
Under Grand Prix stevnet i Varberg 15.juli støtte han
19.88 m. I samme stevne løp Ferdinand Kvan Edman
1500 m på 3:41.53. Det var hans tredje beste resultat noen gang.

Under den ene av to finaler i årets Diamond League
(Zurich) satte Karsten Warholm en flott norsk rekord på
400 m hekk med tiden 46.92. Det er den nest beste tiden
gjennom alle tider. Vi minner om at verdensrekorden lyder på 46.78.

Karoline Bjerkeli Grøvdal stilte til start på 5000 m i
Diamond League stevnet i London 24.juli. Karoline løp
et meget godt løp og forbedret sin personlige rekord til
14:51.66, en forbedring på nesten 6 sekunder.

Marcus Thomsen reiste til Kohila, Estland 31.august for
å gjøre et siste forsøk på å klare kvalifiseringskravet til
VM i Doha. Resultatet ble 19.80 m og langt bak automatisk krav på 20.70 m.

Samme dag som Karoline løp Diamond League i London
stilte Hedda Hynne til start på 800 m i Motonet Grand
Prix i Finland. Hedda vant løpet med tiden 2:02.42.
Det er ikke ofte det settes verdensrekorder i friidrett, men
28.juli løp Dalilah Muhammad fra USA 400 m hekk på
52.20 under amerikanernes VM-uttak i Des Moines.

Samme dag ble Stadionmila arrangert i Kristiansand. Før
løpet var den norske rekorden på 10 000 m 27:32.52, satt
av Are Nakkim i 1990. Sondre Norstad Moen fra SK
Vidar slettet denne rekorden da han løp på 27:30.28. Vi
minner om at Knut Kvalheim løp samme distanse på
27:41.26 i 1978. Den rekorden stod i 12 år før Nakkims
forbedring.

Flere av våre utøvere deltok i Folksam Grand Prix i Gøteborg 16.august. Stevnet ble avholdt på ærverdige Slottskogsvallen, hvor Audun Boysen presterte mange sterke
løp på 50-tallet. Hedda Hynne gjorde nok et meget godt
løp på 800 m som hun vant på 2:01.32. Det var kun noen
få hundredeler bak hennes årsbeste. Dessverre var det et
fall rett bak Hedda, hvor noen av de beste befant seg,
men hun slo allikevel en del gode løpere. På 1500 m for
menn løp Ferdinand Kvan Edman under 3.40 for første
gang i år. Med tiden 3:39.63 ble han nr.11. Kalle Berglund satte ny svensk rekord med tiden 3:34.89. Marcus
Thomsen satte ny personlig rekord utendørs i kule med
resultatet 20.28 m.

Under et stevne i Polen lørdag 14.september støtte Marcus Thomsen 20.30 m, og ble nr. 5. Marcus hadde følgende serie: 19.58 m, 20.30 m, 19.61 m, 20.07 m, 20.07 m og
19.83 m.
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De internasjonale juniormesterskapene 2019
I løpet av juli ble det arrangert to store juniormesterskap i
Sverige. Først ut var Gävle som arrangerte U23 EM i perioden 11-14 juli.
Tjalve hadde tre utøvere som kvalifiserte seg til dette
mesterskapet; Solveig Hernandez Vråle, Malin Edland og
Marcus Thomsen.
Før mesterskapet var Marcus en klar medaljefavoritt i
kule, men etter at han måtte gjennom en ryggoperasjon i
mai var vi spent på om han i det hele tatt kunne stille opp.
Opptreningen etter operasjonen gikk veldig bra, og Marcus var på plass da kvalifiseringen i kule startet 11. juli.
Etter en noe famlende åpning hvor alle kast i oppvarmingen og første kast i konkurransen gikk utenfor sektor,
fikk han justert seg inn slik at han lett kvalifiserte seg for
finalen med et støt på 19.94 m.
Dagen etter var det klart for finale. Den store favoritten
var polakken Konrad Bukowiecki, med en personlig rekord på over 21m. Polakken innfridde forventningene og
vant klart med resultatet 21.51 m. Sølvmedaljen gikk til
Italia og Wictor Peterson fra Sverige snek seg så vidt
foran Marcus og kapret bronsemedaljen med resultatet
19.53 m. Marcus hadde nok ikke sin beste dag og støtte
19.41 m som da holdt til en 4.plass. Det tror vi Marcus
skal være veldig godt fornøyd med, operasjonen tatt i betraktning.

En noe oppgitt Marcus slår ut med armene etter en ikke helt
vellykket finale for hans del. Foto: Eirik Førde

Marcus i fint driv gjennom ringen. Foto: Eirik Førde

Malin Edland hadde kvalifisert seg til å løpe 1500 m i
dette mesterskapet. Malin løp i første heat, et heat hvor
farten ikke var altfor høy. Malin klarte dessverre ikke å
henge med de beste og kom inn på tiden 4:37.99, langt
bak hennes personlige rekord satt tidligere i år (4:24.34).
Solveig Hernandez Vråle hadde en meget sterk sesong i
fjor med semifinaleplass i VM for junior U20. I år har hun
ikke fått det til like bra. Solveig løp i første av i alt fire
heat. Hun ble nr.6 i sitt heat med tiden 60.90, noe som
ikke holdt til plass i semifinalen.

Bilde øverst: Malin Edland på vei mot mål i sitt forsøksheat.
Bildet nederst: Solveig Hernandez kjempet det hun kunne, men
det holdt ikke denne gang. Fotos: Eirik Førde
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Det andre av de to juniormesterskapene, U20 EM, ble
også avholdt i Sverige, nærmere bestemt i Borås 18-21.
juli. Sist et U20 mesterskap ble arrangert i Borås var i
2015.
Også til dette mesterskapet var det tre Tjalvister som klarte kravene og ble sendt til Borås; Kaitesi Ertzgaard, Sanne Njaastad og Markus Rooth. Dessverre meldte Sanne
forfall dagen før mesterskapet startet grunnet skade.
Kaitesi Ertzgaard var i ilden allerede første dag da hun
løp kvalifiseringsheat på 100 m. Kaitesi løp inn til tiden
11.93 i godkjent vind. Det er hennes nest beste løp så
langt i karrieren. Dessverre holdt ikke dette til videre
avansement. Hun måtte ha løpt på 11.83 for å komme til
semifinale. Når vi tar i betraktning at hun i følge de offisielle klokkene hadde en reaksjonstid på 0.518 var hun
veldig nær ved å lykkes.

Kaitesi fotografert i svingen under 200 m løpet. Foto: Eirik
Førde

ønsket. Markus gjennomførte en 10-kamp i USA i
begynnelsen av april. Han oppnådde da poengsummen
7248. Før mesterskapet var dette den 19. beste i Europa i
år. Friidrett.no tippet han inn blant de ti beste i konkurransen. Under U18 EM i fjor ble Markus nr.7.
Som vanlig startet 10-kampen med 100 m. Markus presterte pene 11.26 (-0,6) som er bare 4 hundredeler bak pers.

Kaitesi Ertzgaard underveis på 100 m. Foto: Eirik Førde.

Dagen etter fikk hun prøve seg på 200 m som nok er favorittøvelsen. Kaitesi løp i det andre forsøksheatet hvor
hun i utgangspunktet hadde svakeste årsbeste. Hun løp
inn til en fin 5.plass på tiden 24.63, noe bak personlig
rekord satt tidligere i år.
Andre dag av mesterskapet var det klart for start 10-kamp
menn junior. Mange var nok spent på Markus Rooths muligheter. Markus har hatt noe problemer med hamstrings
siden i våres og har nok ikke konkurrert så my som

Markus fotografert under 100 m
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De store juniormesterskapene forts.
Neste øvelse var lengde hvor Markus hadde en pers på
7.03 m, oppnådd under Världsungdomsspelen i fjor. Markus startet med 6.91 m før han forbedret sin personlige
rekord til 7.08 m i andre omgang.

Fjerde øvelse var høyde hvor Markus hadde en utendørspers på 1.85 m. Han gikk inn i konkurransen på 1.76 m
hvor han gikk over i andre forsøk. Han endte tilslutt med
1.85 m som han klarte i tredje forsøk.

Lengde. 7.08 m i andre hopp og ny personlig rekord. Foto:
Eirik Førde

Markus går høyt over 1.76 m i andre forsøk. Foto: Eirik Førde.

Første kastøvelse var kule (6 kg) hvor Markus hadde en
pers på 14.53 m før dette stevnet. Markus fikk opp et støt
på 14.16 m. Etter tre øvelser var han nr. 6 totalt med poengsummen 2375. Han var på det tidspunktet 267 poeng
bak lederen i sammendraget.

Siste øvelse på første dag var 400 m hvor Markus hadde
en pers på 50.78. Etter et meget sterkt løp kom han inn på
49.69, klar ny personlig rekord. Det er verdt å merke seg
at pappa og trener Espen Rooth var 400 m løper og har en
personlig rekord på 47.95. Onklene Vegard og Marius
Rooth hadde henholdsvis 48.2 og 47.71 på samme distanse.

Markus fotografert i starten på 400 m. Foto: Eirik Førde

Etter første dag var Markus plassert som nr. 8 med poengsummen 3874, 443 poeng bak lederen Simon Ehammer fra Sveits.

Dyp konsentrasjon før første kulestøt. Foto: Eirik Førde.
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De store juniormesterskapene forts.
han gikk over i siste opp. Det samme skjedde på 4.60 m.
Markus gikk over i tredje forsøk. Grunnet kjenning i
hamstringen valgte han å gi seg her. Etter denne øvelsen
avanserte han til 5.plass i sammendraget.

Andre dag av 10-kampen begynte meget bra for Markus.
På 110 m hekk løp han inn til 14.56 da han vant heat to.
Dette var en klar personlig rekord i sitt andre løp på hekker med høyde 99 cm. Han beholdt dermed 8.plassen etter 6 øvelser.

Markus smyger seg kattemykt over 4.50 m i stav. Foto: Eirik
Førde

Nest siste øvelse var spyd (800 g), hvor det var mulighet
til å komme seg enda nærmere teten. Markus åpnet med
54.73 m før han økte til 56.95 m i andre forsøk, et resultat
som var klart årsbeste. Etter spyd var han da oppe på
4.plass sammenlagt, bare 13 poeng bak bronsemedaljen
og 20 poeng bak sølvmedaljen.

Markus fotografert underveis i hekkeløpet. Foto: Eirik Førde

Neste øvelse var da diskos (1.75 kg) hvor Markus hadde
en pers på 42.42 m. Etter en noe famlende start dro han til
med 43.43 m i siste omgang.

Markus satte en fin personlig rekord i diskos med 43.43 m.
Foto: Eirik Førde

Etter dette var det klart for stav, hvor mange av hans hardeste konkurrenter ikke hadde veldig gode personlige
rekorder. Han gikk inn i konkurransen på 4.10 m. Deretter hoppet han 4.30 m. Listen ble så lagt opp til 4.40 m,
identisk med Markus utendørsrekord fra konkurransen i
USA tidligere i år. Denne høyden klarte han også i første
forsøk. På neste høyde, 4.50 m, rev han to ganger før

Markus har akkurat slengt spydet avgårde mot klar ny årsbeste. Foto: Eirik Førde.

Siste øvelse, 1500 m, kom derfor til å bli meget avgjørende. Markus hadde en personlig rekord på 4.59.23 fra i
fjor. Hva kunne han klare når det gjaldt som mest?
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De store juniormesterskapene forts.
var bare 24 hundredel bak den norske U20-rekorden, satt
i Grosetto i 2017, med blant andre Helene Rønningen og
Ingvild Meinseth på laget. Med litt bedre vekslinger ryker
denne rekorden i løpet av året.

Markus løp en meget kontrollert 1500 m hvor han la seg
bak tyskeren som lå an til bronse. På slutten ga Markus
alt det siste han hadde og kom inn på tiden 4:37.28. Det
var nok til å kapre bronsemedaljen, 23 poeng foran tyskeren Leo Neugebauer og bare 8 poeng bak sølvmedaljevinner Leon Mak fra Nederland. Opp til vinneren var det
tilslutt bare 159 poeng.
Markus viste under denne konkurransen at han har en
sterk psyke som han kommer til å nyte godt av i årene
som kommer. Med den riktige matchingen kommer dette
til å bli veldig bra.

Stafettlaget bestående av Martine Hjørnevik, Kaitesi Ertzgaard,
Serine Vik Johannessen og Frida Røe Tanum. Foto Eirik Førde

Markus bak ryggen til Leo Neugebauer. Foto. Eirik Førde

Premiepallen i 10-kamp: Mak, Ehammer og Rooth. Foto: Eirik
Førde

Markus til venstre med sin bronsemedalje. Til høyre, Pål Haugen Lillefosse, som vant gull i stav. Foto: Eirik Førde

På siste dag av mesterskapet hadde Kaitesi Ertzgaard den
store ære å løpe på Norges lag på 4x100 m stafett. Laget
bestående av Martine Hjørnevik, Kaitesi Ertzgaard, Serine Vik Johannessen og Frida Røe Tanum løp inn til tiden
45.66 i første heat. Dette holdt ikke til finaleplass, men de

Markus får gratulasjonsklemmen fra pappa og trener Espen
Rooth. Foto: Eirik Førde
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Diskos (1.5 kg):
Stav:
Spyd: (700 g)
1500 m:

Det siste av de store ungdoms/juniormesterskapene i
2019, European Youth Olympics Festival (EYOF), ble
avholdt i Baku, Aserbajdsjan 21.07-27.07.
Lakeri Ertzgaard var den eneste fra Tjalve som var kvalifisert til dette mesterskapet. I tillegg hadde IL Koll to utøvere med i mesterskapet, Vilde Marstein og Sander Aae
Skotheim.

47.90 m
4.20 m
62.10 m
4:46.76

pers
pers

Vilde Marstein var kvalifisert på 100 m hekk. Hun klarte
ikke å kvalifisere seg til finalen, men satte ny pers med
13.75 og var bare 13 hundredeler fra finale.

Lakeri løp forsøk på 400 m 24.juli og hadde nest beste tid
av de som kvalifiserte seg til finalen. Hun satte også personlig rekord med tiden 54.96, en forbedring fra 55.39.
I finalen dagen etter løp hun inn til en meget sterk bronsemedalje med tiden 54.56, nok en klar forbedring av personlig rekord. Det skal bli morsomt å følge utviklingen
videre.
Sander Skotheim var i ilden i 10-kamp 22.07 og 23.07.
Sander gjorde sakene sine meget bra og gikk bort og vant
10-kampen lekende lett. Han oppnådde hele 7761 poeng,
og var 129 poeng foran utøveren som vant sølvmedaljen.
Sander hadde følgende serie
100 m;
11.46 (+1.4)
Lengde:
6.95 m (+1.3)
Kule (5 kg): 14.65 m
Høyde:
2.00 m
400 m:
50.56
110 m hekk: 14.50 (+2.6)

pers
pers
Vilde Marstein (358) i sitt forsøksheat på 100 m hekk.

Lakeri Ertzgaard fotografert etter forsøksheatet på 400 m, hvor hun satte personlig rekord med tiden 54.96. Foto: Decabild
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Sander Aae Skotheim fra IL Koll. Gullmedaljevinner i 10kamp. Foto: Decabild

Lakeri Ertzgaard fra IK Tjalve. Bronsemedaljevinner på 400m.
Foto: Decabild

Norge stilte også lag på 1000 m stafett for jenter. I forsøket løp de på 2:10.75 og kvalifiserte seg til finalen.

I finalen løp de inn til en meget sterk 5.plass med tiden
2:11.32. Lakeri Ertzgaard fra Tjalve og Vilde Marstein
fra IL Koll løp på det norske laget.

Laget som ble nr. 5 på 1000 m stafett. Fra venstre: Henriette Jæger (300 m )fra Aremark, Lakeri Ertzgaard (400 m) fra Tjalve, Vilde
Marstein (100 m) fra IL Koll og Andrea Rooth (200 m) fra Lambertseter IF. Foto: John Ertzgaard
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Egil Danielsen 1933-2019
Årets NM i friidrett på Hamar 2-4 august fikk en trist
innledning da meldingen om Egil Danielsens bortgang
kom 29.juli om morgenen. Eigil Danielsen var Hamars
store sønn, og skulle vært æresgjest under NM.
Egil Danielsen ble født 9.november 1933 og representerte Hamar IL. Danielsen døde 85 år og 262 dager etter sin
fødsel. Det tilsvarer 85.71 år, nøyaktig samme tall som
hans verdensrekord i spyd fra 1956.
26. november 1956 var dagen da alt klaffet for spydkaster Egil Danielsen fra Hamar. Olympisk mester og verdensrekordholder i Melbourne i ett og samme kast. 85.71
m. I løpet av sekunder var den 23 år gamle Hamar-gutten
verdensberømt.
«Hele Norge» – og helt sikkert hele Hamar – var på beina
i grålysningen 26. november for å høre på rapportene fra
NRKs radioreporter Halfdan Hegtun i Melbourne.
På den andre siden av jordkloden gjorde Egil de siste forberedelser til spydkonkurransen på OL-stadion med plass
til 100.000 tilskuere på de enorme betongtribunene. Han
knyttet de spesialsydde skoene og gikk inn i bobla. Ingen
trodde han var en utfordrer til å ta gullet.
De viktigste forberedelsene begynte selvfølgelig lenge før
OL. Egil var kjent for å være veldig nøye med detaljer.
Han fikk som nevnt spesialsydde sko av Brage skofabrikk
i Trondheim. Drev med boksing på si og var nøye med
kosten.
Han visste at det var teknikken som var hans beste kort
for å bli olympisk mester. Sammen med Åge Møst, språkmektig formann i friidrettsforbundet og journalist i Aftenposten dro han til Polen, Warszawa. Der bodde hans argeste konkurrent gjennom alle år, den jevnaldrende Janusz Sidlo.

Premieutdeling spyd, Melbourne 1956. Foto. Scanpix

sant, men det var det altså. Det ga meg mye ekstra energi
før de tre siste kastene. Det var bare å kjøre på.

– Sidlo hadde kastet over 80 meter, mens jeg hadde kastet
litt over 70, så jeg måtte finne ut hvilken teknikk han
brukte. Jeg fikk lov til å komme og studere ham, men
følte meg som en spion. Denne turen dro jeg nytte av i
Melbourne.

Allerede i det første kastet i superfinalen skjedde underet
ingen trodde på.
– Jeg var spent da jeg kikket bort på resultattavla. Først så
kom det et ett-tall, så et sjutall, så et komma, mer og mer
spennende ble det, så kom det et femtall. Jeg var helt sikker på at det siste tallet var sju. Det hadde holdt til bronse, og hadde vært veldig bra. Men så kom det et åttetall.
Jeg sa til funksjonæren at dette måtte være feil.
«Something is wrong», sa jeg. For meg var 75 meter
langt. Men jeg ble bare avvist! Men jeg kunne ikke skjønne og begripe at kastet var så langt. Det kommer jeg aldri
til å glemme. Det sjokket!

Egil var et stortalent. Allerede som 14-åring tok han sølv
i junior-NM. Ikke fordi han var stor og sterk, snarere tvert
imot. Guttungen hadde vinnerskalle, god teknikk og treningsiver det gikk gjetord om. Gikk du forbi Greveløkka
en tåkete grå novemberdag, så du Egil og trener Odd
Mæhlum i hatt og mørk frakk.
– Sidlo var også sterk mentalt. Han var nummer én lenge
før han kom på banen. Som konkurrent følte du deg
mindre med en gang. Men jeg prøvde å ikke la meg påvirke og være sterk på samme måten. Så jeg kopierte det
psykiske og det tekniske.

Det var og er en lang reise fra Melbourne til Hamar. Siste
etappe i 1956 var toget fra Oslo Øst til Hamar. Midt i julestria.
– Toget gikk fra Oslo klokka 17. Tore Poppe skulle passe
på at jeg kom meg på riktig tog til Hamar. Da jeg gikk av
toget på stasjonen, syntes jeg det var litt rart at det ikke
var et menneske der. Jeg hadde jo regnet med at det var
noen der.

Spydkonkurransen i 1956 ble spesiell for Egil. Han trodde sjøl ikke han hadde kvalifisert seg til de tre siste kastene i finalen, og at han hadde endt på en sjuendeplass.
– Men uansett måtte jeg være positiv, og tenkte at det i
hvert fall hadde vært en fin tur, smiler Egil. Men han syntes det var synd å ryke ut. Mest fordi han var redd for å
skuffe hamaringene.

De eneste som møtte han der var ordføreren og rådmannen i Hamar. De tok ham imot, fulgte ham gjennom stasjonen og ut på trappa.

– Men så kom en av konkurrentene bort til meg og gratulerte meg med 6.-plassen. Jeg tenkte det ikke kunne være

– Jeg har aldri sett så mye folk før. Det var nesten et
sjokk, og jeg var ikke forberedt på en slik situasjon.
20

Egil Danielsen forts.
– Du fikk ønske deg en gave fra kommunen?

– Ja, det var stort! Jeg er veldig glad og takknemlig for at
kommunen ga meg denne jobben.

– Ja, men det var slik at jeg ikke ønsket meg en pokal
eller liknende. Det hadde jeg nok av. Det sa jeg rett ut.
Jeg ønsker meg en jobb i brannvesenet, og det fikk jeg.
Takket være OL-gullet fikk jeg jobb der.

Intervjuet er hentet fra nrk.no/hedmark da Danielsen fylte
80 år i 2013.
Vi lyser fred over Egil Danielsens minne.

– Det var ganske stort.

Børstad Idrettspark 29.07.2019
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Slik gikk det på Hamar i 1959 og 1971
Årets NM i friidrett var lagt til OL byen Hamar. Som
kjent var Hamar en av byene langs Mjøsa som var med å
arrangerte vinter-OL i 1994. Det er for lengst glemt, nå
var det friidrett som var i høysete.
Hamar har arrangert NM i friidrett to ganger tidligere i
nyere tid; 1959 og 1971. I 1959 vant Tjalve 6 gull; i 1971
4 gull.
Carl Fredrik Bunæs hadde et bra NM på Hamar i 1959 da
han vant både 100 m og 200 m på henholdsvis 10.5 og
21.6.

Tor Torgersen drar feltet på 5000 m under NM på Hamar i
1959. Foto: Hedmarksmuseet.

Carl Fredrik Bunæs mottar gullmedaljen for sin seier på 100 m
med tiden 10.5. Foto: Sportsrevy 1959.

Vår andre dobbeltvinner ble Tor Torgersen som vant
5000 m og 10 000 m på tidene 14:32.0 og 30:56.0. I tillegg ble det gull til Fritz Borgen på 800 m med tiden
1:53.6 og til Roar Berthelsen i lengde med resultatet 7.46.
Resultatet til Berthelsen var også mesterskapsrekord.

Roar Berthelsen fotografert i lengdegropa under NM i 1959.
Foto: Sportsrevy 1959.

I tillegg til gullmedaljene ble det sølv på 100 m til Ivar
Saunes, sølv til Ulf Bertil Lundh på 800 m, sølv i høyde
til Gunnar Husby og bronse i kule til Sverre Øverby. Totalt vant Tjalve 10 medaljer det året.
Det ble noen færre medaljer til Tjalve under NM på Hamar i 1971. Ragnar Schie vant en meget populær seier på
800 m med tiden 1:52.7. Arne Kvalheim vant 5000 m
med tiden 14:05.0, Leif Roar Falkum vant høyde med
2.03 m og Terje Haugland vant lengde med 7.76 m. Det
er fortsatt klubbrekord i Tjalve.

Frits Borgen 1959
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NM på Hamar 1959 og 1971 forts.

Ragnar Schie går til topps på 800 m under NM i 1971. Foto fra
Jan Hemsviks private samling.
Knut og Arne Kvalheim blir slått av Arne Hovda og Rolf Olsen på 1500 m i NM 1971. Knut vinner bronse, mens Arne blir
nr.4. Foto fra Sportsboken 1971.

Gledeshoppet til Leif Roar Falkum etter at han hoppet 2.03 m
under NM i 1971. Foto fra Tjalvisten
Arne Kvalheim (t.v) vinner 5000 m med tiden 14:05.0. Terje
Haugland vinner lengde med resultatet 7.76 m. Det er fortsatt
klubbrekord i Tjalve. Foto fra Tjalve i bilder 2015.

I tillegg til gullmedaljene vant Knut Kalheim bronse på
1500 m, Harald Lorentzen vant bronse i kule og sølv i
diskos. Det ble også bronse til Ragnar Skautvedt i diskos.
Totalt 8 medaljer.
Det er verdt å merke seg at Tjalve ikke hadde kvinnelig
deltakelse i 1959 og 1971. Tjalve åpnet opp for kvinner
først i 1978.

Bjørn Henriksen
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Årets NM i friidrett åpnet på Hamar fredag 2.august i
strålende sommervær. Egil Danielsen ble hedret som seg
hør og bør før mesterskapet ble offisielt åpnet.
104 klubber, 427 deltakere fordelt på 649 starter vitner
om stor interesse for årets NM. Flest deltakere var det på
10 000 m for herrer hvor 49 løpere var påmeldt. Tjalve
hadde den største troppen med 31 deltakere. 250 frivillige
gjorde hva de kunne for at dette skulle bli en folkefest,
selv om ikke alt gikk som det skulle.
Fredagens øvelser startet med 100 m forsøk for kvinner
og menn. Tjalve hadde kun en deltaker på 100 m totalt.
Vilde Aasmo, som er ny i Tjalve av året, løp inn til årsbeste med tiden 12.11 i kvalifiseringen. Det holdt til
avansement til semifinale. I semifinalen ble hun dessverre utstått med tiden 12.12.
Solveig Hernandez Vråle, som også er ny Tjalveutøver i
år, stilte til start på 400 m hekk. Her var det i utgangspunktet satt opp forsøksheat, men grunnet få utøvere som
krysset av ble det direkte finale seinere på kvelden. I finalen ble hun nr. 4 med tiden 61.66.
Malin Edland hadde ingen problemer med å ta seg videre
til finalen på 1500 m. Tiden ble 4:40.92. Emilie Grøterud
og Mia Watson løp på henholdsvis 4:49.86 og 4:46.24.
Dette hold ikke til finaleplass.

Tonje Angelsen på vei til premieutdeling. Foto. Arrangøren

I lengdekvalifiseringen for kvinner hoppet Kristin Mork
5.05 m. Det var et stykke bak personlig rekord og holdt
ikke til finale.
På 5000 m for herrer stilte vi med Petter Rypdal og Senay
Fissehatsion. Petter hadde løpt mange gode løp tidligere i
sesongen, men på 5000 m i NM var han langt under pari.
Petter ble nr.17 med tiden 14:50,57. Senay var et hakk
bedre da han ble nr.16 med tiden 14:48.88.
Vi hadde visse forhåpninger til Marius Bull Hjeltnes i
lengde etter mye fin hopping i ukene før NM. Dessverre
hadde Marius problemer med den ene foten, noe som
medførte at han fikk kun to gyldige hopp. Det lengste
målte 7.09 m og holdt til en 5.plass. Skaden medførte at
Marius trakk seg fra trestegkonkurransen på søndag.
Heller ikke i diskos hadde våre utøvere den store dagen.
Thor Olav Rosvold kastet 49.74 m, noe som holdt til en
6.plass. Broder Erik Johannes fikk ikke opp et eneste gyldig resultat. I denne konkurransen falt det elektroniske
måleutstyret ut. Etter lange diskusjoner bestemte man seg
for å kalibrere utstyret på nytt, noe som tok 20 minutter.
Ikke særlig motiverende midt i en konkurranse.

Maria Sagnes Wågan mottar blomster fra ingen ringere en trener Knut Kvalheim etter seieren på 5000 m. Foto: Eirik Førde

Ferdinand Kvan Edman, Eivind Trym Wikshåland og
Abdullahi Ali stilte til start på 1500 m kvalifisering. Ferdinand tok seg lett videre fra sitt heat, mens Eivind Trym
manglet syv hundredeler fra å gå til finalen. Tid: 4:02.00.
Abdullahi var en stund oppe og snuste på Jacob
Ingebrigtsen, men fikk merke den forseringen på slutten
av løpet. Tid: 4:12.50.

Fredagen ble på langt nær så negativ som man kan få inntrykk av. Tonje Angelsen gjentok bedriften fra i fjor og
vant klart høydekonkurransen for kvinner. Resultat: 1.86
m. Deretter fulgte Maria Sagnes Wågan opp med å vinne
5000 m for kvinner med tiden 16:42.99. Marie Qvale ble
nr.12 på 5000 m med tiden 17:43.29, noe som var pers
med ca.30 sekunder.
Det ble også en medalje til våre mannlige utøvere første
dag, da Joachim Sandberg vant bronse på 400 m hekk
med årsbeste 51.88. Leonard-Johan Nesheim ble nr. 7.

Lørdagen åpnet som vanlig med slegge for menn. Grunnet en skade på Thomas Mardal (73 m tidligere i år), ble
dette lett match for Eivind Henriksen. Eivind startet med
75.17 m og forbedret sin egen mesterskapsrekord satt i
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NM 2019 forts.
holdt nettet oppe. Stige kom fram, men den var ikke på
langt nær lang nok til å få tak i tauet som kunne heise nettet opp igjen. Dermed bestemte TD at sjette omgang skulle avlyses etter å ha fått deltakerne med på dette. Antagelig ikke noen stor katastrofe, men det var ganske jevnt
mellom sølv og bronsemedalje. Dette viser igjen at man
ofte ikke er godt nok forberedt i Norge til slike konkurranser. Det er ikke første gang dette skjer.
Det var ventet at Karoline Bjerkeli Grøvdal ville få lett
match på 3000 m hinder. Det gjorde hun også å kunne
kruse inn til tiden 9:24.53 som var årsbeste i Norge. For
dette resultatet ble hun tildelt kongepokalen for kvinner.
Tobias Lømo tok i år som i fjor sølvmedaljen på 5000 m
kappgang. Det var lenge jevnt mellom sølv og bronsemedaljen, men Tobias rykket fra 700 m fra mål. Tid:
23:58.89.

Joachim Sandberg og Karsten Warholm etter finalen på 400 m
hekk. Foto: Eirik Førde

2017 og tangert i fjor. Etter et kast utenfor sektor i andre
omgang på rundt 75 m+ økte han til 75.84 m i tredje omgang, før han satte nok en mesterskapsrekord i fjerde omgang med 76.86 m. Det var også tangering av den norske
rekorden han satte under EM i Berlin i fjor. Før siste omgang klarte en av kasterne å treffe det ene tauet som

Tobias Lømo fotografert etter målgang på 5000 m kappgang.
Foto: Eirik Førde

200 m for menn var en av de første løpsøvelsene på lørdag. Tjalve stilte med Nickolai Jallow og Joachim Sandberg. Nickolai løp inn til 22.11. Det holdt til semifinale,
men han valgte ikke å stille grunnet problemer med det
ene låret. I et seinere heat gikk Joachim Sandberg videre
til semifinale med tiden 21.96. I semifinalen ble det 21.77,
men det holdt dessverre ikke til finale.
Abdullahi Ali ble med på et typisk mesterskapsløp på 800
m forsøk og var i front og dro opp farten på et tidspunkt.
Som på 1500 m forsøk straffet det seg mot slutten og han
ble slått ut med tiden 1:59.34.
På 800 m kvalifisering for kvinner fikk storfavoritt Hedda
Hynne en grei gjennomkjøring og gikk lett til finalen med
tiden 2:13.62. I samme heat gikk også Malin Edland til
finalen med tiden 2:14.05. Hun ble nr.4 i heatet. Solveig
Hernandez Vråle debuterte på 800 m. Hun ble nr.5 i sitt
heat med tiden 2:15.24 og var bare tre tiendel fra finale.
Når hun får noe mer erfaring med denne distansen kommer det til å bli veldig bra.

Onkel Eivind fotografert etter konkurransen sammen med noen
av fansen. Fra venstre: Mia Le-Henriksen, Eivind og Theodor
Henriksen. Ingen av dem har så langt ytret ønske om å bli sleggekaster. Foto: Kristin Henriksen
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NM 2019 forts.
Malin Edland stilte til start på 1500 m finale. Tre løp i
løpet av to dager viste seg å bli litt for mye, også tatt i
betraktning at hun ikke var helt frisk. Hun fikk det tøft
mot slutten og ble nr.11 med tiden 4:36.04.
Vår fjerde medalje på lørdag kom på 1500 m for menn,
hvor Ferdinand Kvan Edman, som den eneste, valgte å
bli med Jacob Ingebrigtsen da han skrudde opp tempoet.
Han fulgte med fram til 1000 m; da måtte han gi slipp.
De siste 500 meterene ble en kamp om å sikre sølvmedaljen, noe han klarte med glans. Tiden ble 3:44.56. Skal
man bli god er dette eneste måten å gjøre det på.

Hedda Hynne krysser mållinjen etter et meget sterkt løp på
800 m. Foto: Eirik Førde

Ferdinand Kvan Edman lå i rygg på Jacob Ingebrigtsen i store
deler av 1500 m. Foto: Arrangøren

Søndagen ble den beste dagen for Tjalve med tre gull og
en bronsemedalje.
Maria Wågan kapret nok en medalje med sin 2.plass på
10 000 m for kvinner. Hun satset på å følge med Therese
Johaug som satte opp høy fart helt fra begynnelsen. Etter
1200 m valgte hun å slippe, noe som nok var lurt. Hun
ble etter hvert tatt i igjen av Runa Skrove Falch fra SK
Vidar, men våknet til live igjen og var aldri truet i kampen om sølvmedaljen. Tiden ble 34:47.35, ca. ett minutt
bak personlig rekord.

Vilde Indseth Holten (vit drakt) gratulerer vinneren av diskos,
Elisabeth Rosvold (blå drakt) med seieren i diskos. Foto: Eirik
Førde.

I 800 m finalen for kvinner valgte Hedda Hynne å sette
fart fra begynnelsen. I et sololøp kom hun inn på 2:02.30.
En meget sterk tid tatt i betraktning at hun løp alene hele
veien.

tyde på at Petter bommet helt på formen til dette mesterskapet.

I diskos for kvinner vant Vilde Indseth Holten en meget
gledelig bronsemedalje på ny personlig rekord, 47.39 m.
Kanskje vi her har en kaster som kan ta opp arven etter
Grete Etholm. Vinner ble Elisabeth Rosvold fra Asker
som vi snart håper å se i Tjalvedrakt som resten av familien Rosvold. Da har vi to sterke kort i øvelsen.

Markus Rooth var tilbake i manesjen etter sin fantastiske
innsats i U20 EM. Markus stilte til start på 110 m hekk,
for første gang med hekker stilt på 106.7 cm. Markus leverte igjen en strålende innsats og ble nr.4 med tiden
15.33. Det er ny U20 klubbrekord i Tjalve.

Våre representanter på 10 000 m for menn var Petter
Rypdal og Henrik Nicolaisen. Heller ikke i denne øvelsen ble det noen suksess. Petter ble nr.12 med tiden
30:33.52 og Nicolai nr.35 med tiden 32:15.79. Mye kan

Sander Skotheim var også på plass for Tjalve etter at han
vant gull i tikamp under EYOF. Sander hadde beste resultat i høyde i Norge før mesterskapet, og skuffet ikke.
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Sander forbedret sin personlige rekord til 2.08 m og ble
norsk mester i sitt første seniormesterskap. Vi tar av oss
hatten og bøyer oss i støvet.

endte opp med 4 gull, 4 sølv og 3 bronsemedaljer.
Selv om dette ser veldig bra ut, har undertegnede merket
seg følgende: Vi tok kun en medalje for menn i løpsøvelsene fra 100 m til 10 000 m, og en medalje i en teknisk
løpsøvelse (400 m hekk). Det er ikke bra nok for en klubb
som Tjalve. På kvinnesiden var det adskillig bedre med 3
gull og 1 sølv i de samme løpsøvelsene (Karoline, Hedda
og Maria). I tillegg fikk Karoline kongepokalen for sitt løp
på 3000 m hinder.

Siste mulighet til medalje på søndag var i kulestøt for
menn. Selv om Marcus Thomsen har hatt en skade tidligere i år, var det ingen tvil om hvor gullmedaljen ville
havne. Marcus fikk opp 20.11 m i sitt lengste støt. Det
var ny utendørspers. Det var også hans tredje strake NMtittel.

I de tekniske øvelsene var det noe bedre. To gull og en
bronsemedalje til kasterne (Marcus, Eivind og Vilde). To
gull til våre høydehoppere (Tonje og Sander). Marius Bull
Hjeltnes hadde problemer med en vond fot og fikk ikke ut
sitt potensiale i lengde og tresteg.

Marcus klar til nok et kulestøt. Foto: Eirik Førde

Totalt ble Tjalve beste klubb i mesterskapet med 7 gull,
3 sølv og 2 bronsemedaljer. Nærmest kom Norna-Salhus
med 5 gull. Dette er adskillig bedre enn i fjor hvor vi

Markus Rooth (til høyre) underveis i 110 m hekk. Foto: Eirik
Førde.

Sander Aae Skotheim svinger seg over listen og blir norsk mester i høyde. Foto: Eirik Førde
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Mesterskapet i bilder

Tonje Angelsen vinner sitt syvende norske mesterskap totalt. Foto: Eirik Førde

Maria Sagnes Wågan ga alt hun hadde på slutten og holdt Runa Falck fra SK Vidar bak seg på 5000 m. Foto: Eirik Førde
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Mesterskapet i bilder forts.

Eivind Henriksen vinner sitt tiende norske mesterskap på rad. Denne gang også med mesterskapsrekord. Foto: Eirik Førde

Karoline Bjerkeli Grøvdal vinner 3000 m hinder suverent og blir tildelt kongepokalen for sin innsats. Foto: Eirik Førde
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Mesterskapet i bilder forts.

Hedda Hynne løper inn til en suveren seier på 800 m. Foto: Eirik Førde

Klar seier også til Marcus Thomsen i kule. Foto: Eirik Førde
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Mesterskapet i bilder forts.

Maria Sagnes Wågan prøvde å følge Therese Johaug i starten på 10 000 m, men måtte etter hvert skru litt ned på tempoet. Foto:
Eirik Førde

Jacob Ingebrigtsen drar feltet på 1500 m foran Ferdinand Kvan Edman. Foto: Eirik Førde
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Mesterskapet i bilder forts.

Underveis i 5000 m for kvinner. Vi ser Marie Synnøve Qvale (346) til venstre i bildet. Foto: Eirik Førde

Ikke mye hårreisende over årets hopping av Marius Bull Hjeltnes. Borte er det lange flagrende håret. Foto: Eirik Førde.
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Kongepokalen til Karoline og Karsten

Karoline Bjerkeli Grøvdal og Karstens Warholm fra Dimna ble tildelt kongepokalene for 2019. Dette var Karolines andre kongepokal og Karstens femte på rad. Vi gratulerer! Foto: Eirik Førde.
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Tjalveutøvere i NM 2019
Nickolai Jallow
DNS semifinale 200 m
22.04 i forsøk

Henrik A. Nicolaisen
36.plass 10 000 m: 32:23.29

Joachim Sandberg
Bronse 400 m hekk: 51.88
Semifinale 200 m: 21.77

Erik Johannes Rosvold
Diskos: ikke resultat i finalen

Leonard-Johan Nesheim
7.plass 400 m hekk: 57.18

Thor Olav Rosvold
6.plass diskos: 49.74 m

Ferdinand Kvan Edman
Sølv 1500: 3:44.56

Sindre Olsvik
12.plass lengde: 6.47 m

Abdullahi Hassan Ali
Forsøk 800 m: 1:59.34
Ikke til finale
Forsøk 1500 m: 4:12.50
Ikke til finale

Sander Aae Skotheim
Gull høyde: 2.08 m

Eivind Trym Wikshåland
1500 m forsøk: 4:02.00
Ikke til finale

Markus Rooth
4.plass 110 m hekk: 15.33

Petter Rypdal
17.plass 5000 m:
14:50.57
12.plass 10 000 m: 30:33.52

Eivind Henriksen
Gull slegge: 76.86 m.
Mesterskapsrekord
Vant sitt 10.NM på rad.

Senay Fissehatsion
16.plass 5000 m: 14:48.88

Marcus Thomsen
Gull kule: 20.11 m
Vant sitt 3.NM på rad.
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Tjalveutøvere i NM 2019 forts.
Marius Bull Hjeltnes
5.plass lengde: 7.09 m
Trakk seg fra tresteg grunnet skade

Karoline Bjerkeli Grøvdal
Gull 3000 m hinder: 9:24.53
Kongepokal

Tobias Lømo
Sølv 5000 m kappgang: 23:58.89

Marie Synnøve Qvale
12.plass 5000 m: 17:43.29

Vilde Aasmo
Semifinale 100 m: 12.12
(12.11 i forsøk)

Maria Sagnes Wågan
Gull 5000 m: 16:42.99
Sølv 10 000 m: 34:47.35

Hedda Hynne
Gull 800 m: 2:02.30

Tonje Angelsen
Gull høyde: 1.86 m
7. NM totalt

Malin Edland
11.plass 1500 m: 4:36.04
DNS 800 m finale
2:14.05 forsøk

Kristin Færøvik Mork
Kvalifisering lengde: 5.05 m
Ikke til finale

Solveig Hernandez Vråle
4.plass 400 m hekk: 60:66
800 m forsøk: 2:15.24
Ikke til finale

Elin Maria Forsberg Dale
Ikke resultat i høyde

Emilie Grøterud
1500 m forsøk: 4:49.86
Ikke til finale

Vilde Indseth Holten
Bronse diskos: 47.39 m

Mai Watson
1500 m forsøk: 4:46.24
Ikke til finale
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ETCH First League Sandnes
I kule for menn gjorde Marcus Thomsen det vi hadde håpet
med å kapre en 3.plass med resultatet 19.62 m. Marcus
hadde serien 19.62 m, 19.62 m, 19.33 m og 18.84 m. Dermed skaffet Marcus Norge 9 poeng i denne øvelsen.

European Team Championship First League ble avholdt
i Sandnes 9-11.august. Hele syv Tjalvister var med å
representerte Norge under mesterskapet.
Nytt av året var at bare ett lag rykket opp, mot tre tidligere. Dette grunnet en omlegging av ETCH fra 2021.
Dette gjorde det uhyre vanskelig for Norge å rykke opp.
Norge hadde mange topper, men laget var dessverre for
ujevnt til å kjempe om opprykksplassen. Allikevel klarte
Norge å sikre seg en 3.plass totalt, noe som var mer en
godkjent.
Mesterskapet startet så smått på fredag med to finaler og
en del kvalifiseringsheat på sprint og hekk.
Som vanlig var herrene først ute med sin sleggekonkurranse. Tre av de ti beste sleggekasterne i verden i år stilte til start, inkludert Eivind Henriksen. Grunnet sterk
motvind var det ikke bare sprinterne som hadde problemer med vinden. Det gjaldt i høy grad også sleggekasterne. Eivind var i ledelsen etter to omganger med resultatet 73.77 m, men i tredje kastet overtok Bence Halasz
ledelsen da han fikk opp et kast på 75.63 m, som også
ble vinnerresultatet. I den fjerde omgangen (som bare
fire utøvere fikk ta del i), økte Eivind til 74.55 m og sikret en klar 2.plass. Han sikret dermed Norge 10 poeng.

Marcus Thomsen i kuleringen. Foto: Bildbyrån.

Hedda Hynne løp et meget sterkt sololøp i NM uken før,
og vi hadde derfor store forhåpninger til at Hedda skulle
kjempe helt i toppen. Hedda skuffet ikke. Hun gjorde alt
riktig og kunne løpe inn til seier med tiden 2:04.94. 11 poeng til Norge i denne øvelsen.

Eivind Henriksen i sleggeringen. Foto: Bildbyrån

Utøverne på 400 m hekk måtte også gjennom forsøksheat på fredag. Her stilte Norge med Joachim Sandberg,
da Karsten Warholm i utgangspunktet ønsket å løpe 400
m uten hekker. Joachim hadde syvende beste tid i forsøket og gikk til lørdagens finale med tiden 52.44. I finalen
ble det tilslutt en 7.plass med 52.07. Det ga Norge 5 poeng.

Hedda Hynne løper inn til seier på 800 m: Foto: Bildbyrån

Karoline Bjerkeli Grøvdal hadde blitt overtalt til å doble i
dette mesterskapet. Valget falt på 1500 m på søndag og
3000 m på lørdag. Lørdagens 3000 m startet i et meget
labert tempo, og farten ble ikke skrudd opp før Karoline
gikk opp i tet et par runder før mål. Da var det ikke mange
som klarte å henge med. Den eneste som klarte det var
Maureen Koster fra Nederland. På oppløpssiden ble Karoline for sterk og løp inn til tiden 9:45.20. Det sier litt om
farten underveis. Siste 1000 m gikk forøvrig på 2:41. 11
poeng til Norge også i denne øvelsen.
Karoline var også første Tjalvist ut på søndag da hun startet på 1500 m. I utgangspunktet var det bare to utøvere
med bedre personlig rekord enn Karoline; Daryia Barysevich fra Hviterussland og Claudia Bobocea fra Romania.
Som på 3000 m dagen før var åpningsfarten veldig lav. Det
var faktisk slik at det så vidt gikk framover. Karoline lå
plassert midt i feltet da farten ble skrudd voldsomt opp ved
passering før siste runde. Karoline var fullstendig låst inne
og det tok tid før hun fant en åpning. Da var løpet kjørt. De
to med best personlig rekord var også de raskeste i spurten.

Joachim Sandberg på vei over siste hekk. Foto: Bildbyrån.
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ETCH First League forts.

Karoline Bjerkeli Grøvdal går i mål som klar vinner på 3000
m. Foto: Bildbyrån

Maria fotografert underveis på 5000 m. Foto: Bildbyrån.

langt bak hennes årsbeste på 16:28.29. 4 poeng til Norge
på denne distansen.

Barysevich vant på 4:50.60 og Karoline ble nr. 8 med
tiden 4:53.78. 4 poeng til Norge i denne øvelsen. Vi skal
ikke begi oss ut på en større analyse angående taktikk,
men vi tror at Karoline kunne kommet mye høyere opp
på resultatlisten ved å kjøre et mye høyere tempo fra
start. Da tror vi mange hadde hatt problem med å følge
med og de store spurtkanonene ville vært mer møre i
beina i spurten.

Joachim Sandberg fikk æren av å løpe på Norges lag under den avsluttende 4x400 m stafett. Sammen med Fredrik Øvereng, Luca Thompson og Markus Einan. Norge
endte som nr. 6 i sitt heat og ble nr. 9 totalt.

Vår nest siste utøver i den individuelle konkurransen var
Tonje Angelsen i høyde. Tonje gikk inn i konkurransen
på 1.70 m og tok denne høyden og de to neste i første
forsøk. På 1.82 m måtte hun ha to forsøk før hun var klar
for neste høyde. 1.85 m gikk også greit i første forsøk,
selv om lista var veldig snill. Neste høyde var da 1.88 m
hvor Tonje først rev to ganger. Hun bestemte seg da for å
ta det siste forsøket på 1.90 m. Det gikk ikke, men Tonje
oppnådde en fin 3.plass og skaffet Norge 9 poeng.

Det norske laget på 4x400 m stafett. Fra venstre: Fredrik Øvereng, Joachim Sandberg, Markus Einan og Lucas Thompson.
Foto: Bildbyrån.

Totalt tok Norge 9 seire under mesterskapet av et totalt
antall øvelser på 40. Slett ikke verst. Totalt samlet Norge
269 poeng, av disse stod Tjalveutøvere for 63 poeng. Mye
bedre enn familien Ingebrigtsen som bare klarte 31.
Bjørn Henriksen
Tonje Angelsen fotografert i et av sine høydehopp. Foto:
Bildbyrån.

På 5000 m for kvinner kom Maria Sagnes Wågan inn
grunnet et forfall. På mange måter helt naturlig da Maria
ble norgesmester på distansen en uke tidligere. Maria lå
til å begynne med i bakre del av feltet. Da farten økte ble
hun liggende i annen pulje sammen med tre andre utøvere. Da McCormack fra Irland ikke ønsket å dra feltet
lenger gikk farten ned og Maria kom seg opp i tetgruppen. Etter ca. 3000 m kom det et nytt rykk og Maria gjorde hva hun kunne for å henge med. Fire runder fra mål
måtte hun slippe og løp resten av løpet alene. Maria kom
inn på 16:33.49 som holdt til en 8.plass. Tiden var ikke
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Nordisk juniormester!

Kaitesi Ertzgaard ble nordisk juniormester på 400 m da Kristiansand IL arrangerte nordisk mesterskap og juniorlandskamp 17-18.august. Vi gratulerer!
Foto: Asta Ertzgaard
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NM for junior 2019 ble avholdt i Sigdal
23-25.august. Sist gang et juniormesterskap ble avholdt der var i 2012. Anlegget
i Prestfoss stod ferdig til UM i 2008. 500
påmeldte og 25 lag på 1000 m stafett viste
tydelig at det var stor interesse for mesterskapet.

Sander Aae Skotheim var en av favorittene i høyde U20, men måtte denne gang
se seg slått av Vetle Raa Ellingsen fra
Bergen. I NM senior var det omvendt.
Sander stoppet på 1.97 m, mens vinnerresultatet ble 2.08 m. Grunnen til den
store differensen var at Sander valgte å
flytte noen av sine forsøk til en høyere
høyde for å prøve å ta gullmedaljen.
Sander gjennomførte også en meget god lengdekonkurranse hvor han vant bronse med resultatet 6.82 m.

Tjalve ble igjen beste klubb med 8 gull, 5
sølv og 6 bronsemedaljer. To av gullmedaljene ble vunnet i U20 klassen og seks i U23-klassen.
Av Tjalvistene var det ikke uventet Marcus Thomsen
som sto for det klart beste resultatet, da han vant kule i
U23-klassen med resultatet 20.59 m. Dermed slettet han
sin personlige rekord fra et stevne innendørs tidligere i
år. For dette resultatet fikk han også bestemannspremien
i klassen for menn.

Markus Thomsen fotografert i ett av sine kulestøt: Foto: Matias Lavik.

Sander Aae Skotheim fotografert i lengdekonkurransen. Foto:
Matias Lavik

Markus Rooth, som tidligere i år vant bronse i tikamp i
U20 EM, fikk også med seg medaljer fra Sigdal. Markus
vant 110 m hekk med tiden 14.44, som også var personlig rekord. I denne øvelsen ble det dobbeltseier til Tjalve
da en annen juniormester i tikamp, Sander Aae Skotheim
ble nr.2 med tiden 14.84. Også det var ny pers. Markus
tok bronse i stav med 4.50 m og bronse i kule med 14.03
m, og oppnådde ellers fine plasseringer i spyd og diskos.

På mesterskapets første dag ble det totalt tre gull til
Tjalve. Vilde Indseth Holten vant slegge i U23 kvinner
med 48.38 m. Erik Johannes Rosvold vant diskos i U23
menn med 45.96 m og Sindre Olsvik lengde i U23klassen med 6.56 m.

Vilde Indseth Holten vant diskos og slegge i U23-klassen for
kvinner. Her er hun fotografert i diskos. Foto: Matias Lavik
Pallen 110 m hekk menn U20. Fra venstre: Sander og Markus.
Foto: Arrangøren.
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Pallen diskos menn U23 med Erik Johannes Rosvold som vinner. Foto: Arrangøren

Solveig Hernandez Vråle i fint driv gjennom 400 m hekk. Foto:
Matias Lavik.

Pallen lengde menn U23 med Sindre Olsvik som vinner. Foto:
Arrangøren

Kaitesi Ertzgaard i klar ledelse på 200 m semifinale kvinner
U20. Foto: Matias Løvik

På dag to ble det det også flere medaljer til Tjalve. Solveig Hernandez Vråle fikk lett match på 400 m hekk i
klasse U23 da hun var alene i klassen. Vinnertiden ble
61.06. Malin Edland fulgte opp med å bli nr.2 på 1500 m
i samme klasse da hun løp inn til tiden 4:38.00. Gledelig
var det også at Thomas Byrkjeland vant bronse i guttas
1500 m U23. Thomas fikk tiden 3:54.20, en klar forbedring fra tidligere i år.

I den avsluttende 1000 m stafett for begge klasser ble det
en solid seier til jentene fra Tjalve i yngste juniorklasse.
På laget løp Kajsa Rooth, Vilde Marstein, Line Maltun
Helland og Kaitesi Ertzgaard. Tid: 2:16.04. Ved siste
veksling lå Tjalve på 3.pass, men etter en sterk etappe av
Kaitesi ble det seier til Tjalve. Tjalves 2.lag ble nr. 7
Det ble ellers prestert mange fine resultater av våre utøvere, selv om det ikke ble medaljer. Abraham Sandvin Vogelsang ble nr.4 i høyde U20 med 1.85 m og nr.8 i lengde
med 6.50 m. Kristin Maltun Helland ble nr.5 på 800 m
U20 med tiden 2:12.70. I samme finaleheat ble Johanna
Ågesen Tofte nr.9 med 2:19.28. Vilde Marstein ble nr.4 i
lengde U20 med det fine resultatet 5.75 m i godkjent vind.

Siste dag av mesterskapet ble heller ingen dårlig dag for
våre utøvere. Kaitesi Ertzgaard vant bronse på 200 m i
kvinner U20 med tiden 25.08. Dagen før løp hun på
24.77 i semifinalen. Lakeri Ertzgaard var også kvalifisert
til finalen, men grunnet en strekk hun pådro seg i semifinalen stilte hun ikke til start i finalen. Hedda Kvalvåg
vant bronse i tresteg U20, med resultatet 11.61 m i godkjent vind. Hun var bare 24 cm fra gull.

Alt i alt ble dette et meget godt mesterskap for Tjalve. Det
er godt å se at det gror blant de yngre som en dag skal
overta der hvor våre beste er i dag.

Vilde Indseth Holten vant sin andre seier da hun også
fikk med seg seieren i diskos for kvinner U23 med resultatet 44.81 m. Erik Johannes Rosvold ble nr. 2 i slegge
menn U23 med 36.65 m.

Bjørn Henriksen

40

NM junior 2019 forts.

Thomas Byrkjeland drar feltet under finalen på 1500 m U23.
Foto: Arrangøren

Siste veksling på stafetten. Kaitesi veksler som nr. 3 (20). Foto:
Matias Lavik

Markus Rooth over 4.50 m i stav. Foto. Arrangøren

Hva gjør jeg her egentlig? Lakeri Ertzgaard godt plassert i ytre
bane med gjerde som sikkerhet og omringet av vakre blomster.

Siste veksling for 2.laget. Selma Engedahl gir pinnen til Marie
Amlien. Fotos: Matias Lavik

Kristin M. Helland løp 2. etappe på 2.laget på 1000 m stafett.
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Tjalves lag som vant 1000 m stafett i U20-klassen. Fra venstre: Kaitesi Ertzgaard, Line Maltun Helland, Vilde Marstein og Kajsa
Rooth. Foto. Arrangøren.

Marcus Thomsen med trofeene etter at han ble kåret til mesterskapets beste mannlige utøver. For jentene gikk prisen til Henriette
Jæger fra Aremark. Foto: Arrangøren.
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Tjalveutøvere i NM junior 2019
Vegard Dragsund Sverd
100 m forsøk U23: 11.73

Kajsa Rooth
Forsøk 100 m U20: 13.47
Gull 1000 m stafett U20: 2:16.04

Sander Aae Skotheim
Sølv høyde U20: 1.97 m
Bronse lengde U20: 6.82 m
Sølv 110m hekk U20: 14.84
Semifinale 100 m U20: 11.62

Vilde Marstein
4.plass lengde U20: 5.74 m
Gull 1000 m stafett U20: 2:16.04

Markus Rooth
Gull 110 m hekk U20: 14.44
Bronse stav U20: 4.50 m
Bronse kule U20: 14.03 m
5.plass spy U20: 56.96 m
5.plass diskos U20: 40.87 m

Line Maltun Helland
400 forsøk U20: 58.91
Gull 1000 m stafett U20: 2:16.04

Abraham Sandvin Vogelsang
4.plass høyde U20: 1.85 m
8.plass lengde U20: 6.50 m

Lakeri Ertzgaard
200 m semifinale U20: 25.08
Kvalifisert til finale, men kunne ikke
starte grunnet skade.

Thomas Jefferson Byrkjeland
Bronse 1500 m U23: 3:54.20

Kaitesi Ertzgaard
Bronse 200 m U20: 25.08
Gull 1000 m stafett U20: 2:16.04

Sindre Olsvik
Gull lengde U23: 6.56 m

Solveig Hernandez Vråle
Gull 400 m hekk U23: 61.06
Sølv 800 m U20: 2:16.09

Marcus Thomsen
Gull kule U23: 20.59 m
Bestemannspremie menn.

Hedda Kvalvåg
Bronse tresteg U20: 11.61 m
7.plass 1000 m stafett U20: 2:29.64

Erik Johannes Rosvold
Gull Diskos U23: 45.46 m
Sølv slegge U23: 36.15 m

Kristin Maltun Helland
5.plass 800 m U20: 2:12.57
7.plass 1000 m stafett U20: 2:29.64
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Johanna Ågesen Tofte
9.plass 800 m U20: 2:19.28

Selma Løchen Engdahl
Forsøk 800 m U20: 2:17.94
7.plass 1000 m stafett U20: 2:29.64

Malin Edland
Sølv 1500 m U23: 4:38.00

Marie Fiedler Amlien
Forsøk 800 m U20: 2:26.27
7.plass 1000 m stafett U20: 2:29.64

Vilde Indseth Holten
Gull diskos U23: 44.81 m
Gull Slegge U23: 48.38 m

Medaljer vunnet i NM og NM junior 2009-2019
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Grafen viser medaljer som
Tjalve har vunnet i NM i perioden 2009-2019. Som man ser lå
vi på et høyere nivå i årene
2009 til 2012. I disse årene tok
vi flere medaljer i løp generelt
enn vi gjør i dag. Beste år var
2009 (Lillehammer) hvor vi
vant totalt 20 medaljer. I år var
vi oppe i 12 totalt. Når det gjelder gullmedaljer var beste år
2009 med 11, fulgt av 2012 med
10.

Grafen viser medaljer som Tjalve
har vunnet i NM junior i perioden
2010-2019. I NM for junior ser vi
det motsatte av det vi ser i seniormesterskapene. Vi er absolutt
best i årene 2015 til 2019. Det
kan komme av at vi nå har med
flere utøvere fra IL Koll som representerer Tjalve i NM junior.
Flest medaljer vant vi i 2016 med
22 og flest gullmedaljer i 2017
med 9.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0

25
20

Medaljer NM junior
2009-2019 Gull

15

Medaljer NM junior
2009-2019 Sølv

10

Medaljer NM junior
2009-2019 Bronse

5

Medaljer NM junior
2009-2019 Totalt

0

46

Historiske bilder

Holmenkollstafetten 1966. Tjalve vinner stafetten med Carl Fredrik Bunæs som ankermann. Bak fra venstre: Stig Rekdal, Ola Syse,
Bjørn Ravlo, Terje Schrøder Nielsen og Jan Henrik Bentzon. Foran fra venstre: Arne Kvalheim, Helge Pharo og Konrad Hansen
(Ystborg). Foto: Arbeiderbladet
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Historiske bilder

Carl Fredrik Bunæs med premien han fikk for seieren i landskampen mellom Norden og Balkan i 1957. Foto fra Jan Hemsviks
private samling.
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Årets Ungdomsmesterskap (UM) ble
avholdt på Jessheim 6-8.august. Mesterskapet arrangeres for utøvere i klassene G/J 15, G/J 16, G/J 17 og G/J
18/19. Været var ikke mye å skryte av
med regn og rundt 12 grader.

Siste dag startet han med å bli nr. 6 på
200 m med tiden 23.20 før han rundet det
hele av med å vinne sølvmedalje i diskos
med 40.23 m (1.5 kg).
En annen profil fra IL Koll er Abraham
Sandvin Vogelsang som også gjorde et
godt mesterskap. Abraham konkurrerer i
år i G16. Abraham var påmeldt i fire
øvelser og startet i alle fire. Han vant gull
i høyde med 1.80 m, sølv i spyd (700g) med 54.21 m,
bronse i 100 m hekk med 14.53 og bronse i lengde med
resultatet 6.31 m.

Fire Tjalvister var påmeldt til mesterskapet, bare to stilte opp. Samarbeidsklubben IL Koll stilte med 13 utøvere.
Markus Rooth (G18/19) var påmeldt i åtte øvelser og
stilte opp i syv. Den eneste øvelsen han droppet var
200m.

Av andre resultater kan nevnes: Hedda Kvalvåg vant gull i
tresteg J17 med det sterke resultatet 12.09 m (12.07 m
med godkjent vind), og sølv i lengde med 5.15 m. Johanna
Ågesen Tofte van sølv på 800 m i J16 med 2:18.36. Isabella Alida Indrebø vant sølv på 200 m J15 med 26.41.
Lea Taraldsrud Dormagen vant sølv i lengde J18/19 med
5.53 m. Tobias Lømo vant gull i 2000 m kappgang
G18/19 og Vilde Marstein vant sølv i 100 m hekk med
14.15. Marie Fiedler Amlien vant bronse i 400 m hekk
J18/19 med tiden 67.87.

Ikke uventet gjorde han det meget bra. Markus fikk med
seg syv medaljer hjem. Tre gullmedaljer, tre sølvmedaljer og en bronsemedalje.
Første dag startet med at han vant 100 m hekk med tiden
14.25 (+0.7). Det var nye personlig rekord og ny klubbrekord i Tjalve i klassen U20. Deretter fulgte han opp
med å vinne sølv i lengde med 6.90 m. Markus hadde
kun to gyldige hopp. Det andre målte 6.86 m. Det var
moderat medvind under lengdekonkurransen.
Lørdagen startet med at han vant spyd med resultatet
56.70 m. Resultatet kom i 5.omgang etter at han hadde
prestert tre kast på mellom 45 og 48 meter i de tidligere
omgangene. Neste utfordring var stav hvor han igjen
vant gull med resultatet 4.50 m. Markus klarte alle høyder i første forsøk før det ble tre riv på 4.60 m. I dagens
siste øvelse for hans del ble det bronsemedalje i kule med
13.25 m. Litt skuffende for hans del, da han har støtt
langt over 14 m tidligere i år. Øvelsen ble vunnet på
13.98 m.

Vi har dessverre få bilder fra stevnet. Ingen av Markus
Rooth, men Eirik Førde fikk knipset noen Koll utøvere før
regnet gjorde det utrivelig å fotografere.

Siste dag startet med høyde hvor han satte personlig rekord med 1.90 m og vant sølvmedalje. Dette resultatet
klarte han i 2.omgang. Vinneren, Henrik Flåtnes fra
Tønsberg, klarte 1.90 m i 3.omgang, men klarte å kommer seg over 1.93 m også i siste hopp. Dermed ble det
altså gull til Flåtnes. I sin siste øvelse i dette mesterskapet klarte Markus å vinne sølvmedalje i diskos med resultatet 42.82 m. Det var ikke langt bak hans pers fra
Borås tidligere i sommer.
På kvinnesiden stilte Tjalve med Line Maltun Helland.
Line oppnådde en 5.plass på 100 m i J18/19 med resultatet 12.78. På 200 m ble hun slått ut i forsøket med 27.40.
På 400 m, derimot, vant hun bronse med resultatet 57.89.

Abraham Sandvin Vogelsang vinner bronse på 110 m hekk i
G16 med tiden 14.53. Foto: Eirik Førde

Hva så med utøverne fra IL Koll? På samme måte som vi
har Markus Rooth har de Sander Aae Skotheim (G17).
Sander var påmeldt i syv øvelser og stilte til start i alle.
Det endte med to gullmedaljer, 4 sølvmedaljer og en
6.plass.
Sander startet første dag med å vinne sølvmedalje i tresteg med resultatet 14.21 m i godkjent vind. Han fortsatte
med å vinne sølv i kule (5 kg) med resultatet 13.95 m. I
dagens siste øvelse for hans vedkommende ble det gull i
110 m hekk med resultatet 14.34.
Dag to startet med at han kvalifiserte seg til finalen på
200 m med tiden 23.44. Deretter ble det gull i lengde
med 6.38 m. i motvind –3.2. Det er et sterkt resultat.
Sander stilte også opp på 300 m hekk hvor han vant nok
en sølvmedalje med tiden 39.15. Av en eller annen årsak
som vi ikke kjenner til, valgte han bort høyde i dette
mesterskapet, en øvelse han vant i NM noen uker før.

Johanna Ågesen Tofte løper inn til sølvmedalje på 1500 m J16.
Foto: Eirik Førde
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VM i Doha med tre Tjalvister på startstreken
Verdensmesterskapet i friidrett 2019 ble arrangert i Doha, Qatar 27.september til 6.oktober. Grunnet varmen i
Doha ble mesterskapet lagt sent på året for å unngå den
verste varmen. Allikevel var både varme og luftfuktighet
et stort problem under mesterskapet. Spesielt for de øvelsene som gikk utenfor selve stadion. Stadion hadde et
kraftig aircondition anlegg som gjorde at temperaturen i
gjennomsnitt lå på ca. 26 grader. Ellers kan nevnes at
Khalifa stadion fikk nytt Mondodekke i 2018.
Tre utøvere fra Tjalve kvalifiserte seg til mesterskapet
ved å klare kvalifiseringskravet; Hedda Hynne på 800 m,
Karoline Bjerkeli Grøvdal på 300 m hinder og 5000 m og
Eivind Henriksen i slegge. Tonje Angelsen i høyde fikk
invitasjon til å delta, men valgte å bli hjemme da hun
avsluttet sesongen etter European Team Championship i
Sandnes grunnet skade. Markus Thomsen var også nær
ved å komme med, men manglet noen centimeter denne
gang.

Khalifa stadion by night. Foto: Wikipedia

Norge hadde mange deltakere i aksjon første dag av mesterskapet. Først ute av våre var Hedda Hynne i 800 m
forsøk. Hedda gjennomførte et tilnærmet perfekt forsøksheat, og gikk kontrollert videre til semifinalen ved å bli
nr.3 i sitt forsøksheat. Tiden i forsøket ble 2:02.49. Semifinalen ble en tett affære. Hedda var med langt framme i
feltet hele veien. Hun hadde en sterk avslutning der hun
passerte et par løpere på oppløpssiden. I mål var hun
nr.3; en plass fra direkte avansement til fialen. Dessverre
gikk det litt for sakte i Hedda sitt heat til at hun kunne gå
videre på tid. Tiden i semifinalen ble 2:01.03. Totalt
gjorde Hedda en strålende VM innsats og endte opp sum
nr.12. Dermed oppnådde hun en bedre plassering enn
under VM i London i 2015.

tidlig at kroppen ikke spilte helt på lag slik hun ønsket.
Hun løp likevel et jevnt løp og kom inn på tiden 9:29.41.
Hun endte med det opp på en 13.plass.
Karoline deltok også på 5000 m. Her var det knyttet spenning til hvordan kroppen hadde restituert seg etter 3000 m
hinder finalen og om den ville føles bedre. Ganske tidlig
under forsøksheatet kjente Karoline at kroppen heller ikke
nå responderte slik hun ønsket. Dette førte til at hun halvveis valgte å bryte. Oppsummert ble det en 13.plass på
3000 m hinder som ble beholdningen for Karoline. Dette
vet vi at hun ikke er fornøyd med, og vi er sikker på at
hun kommer sterkere tilbake ved neste anledning.
Karoline var selv usikker på grunnen til at kroppen ikke
ville spille på lag. Hun antydet i et intervju med NRK at
en hard økt de hadde i varmen søndagen før hun løp hinder muligens ble i tøffeste laget.

Karoline Bjerkeli Grøvdal var neste ut av våre i kvalifiseringen på 3000 m hinder. Her løp Karoline offensivt
og var med langt fremme i feltet hele veien. I mål var
hun nummer 6 med tiden 9:28.84. Tiden holdt fint til
videre avansement til finalen. I finalen kjente Karoline

Fra forsøksheatet på 3000 m hinder. Karoline ligger fint i feltet
sammen med sølvmedaljevinner Emma Coburn fra USA. Foto:
Bildbyrån.

Hedda fotografert etter semifinalen på 800 m. Foto: Bildbyrån.
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Annie is back!

VM Doha forts.
Sist ut av våre var Eivind Henriksen i slegge. Eivind kastet en trygg kvalifisering med 76.46 m som lengste kast.
Det var det 8.lengste kastet i kvalifiseringen. Han hadde
ellers 76.21 m og 75.48 m. Bortsett fra gullmedaljevinneren Pawel Fajdek, som var suveren i kvalifiseringen, lå
de neste 11.plassene fra 77.89 m til 76.26 m. Det er lenge
siden det har vært så høyt nivå på en sleggekvalifisering.

Annie Bergsagel løp et meget godt halvmaraton i Oslo
Maraton 21.september. Annie fullførte de 21 kilometerne
på 1:15.33 og var suverent best i kvinneklassen. Marthe
Kristine Myhre fra Lillehammer ble nr.2 med tiden
1:19:02.
Annie løp et meget jevnt løp med passering 5 km på
17:53. De neste 5 kilometerne gikk på 17:40, 18:04 og
18:21, før hun avsluttet den siste kilometeren på 3:38.
Sist Annie vant samme distanse i Oslo var i 2013. Annie
har slitt med mye skader de siste årene. Skal vi håpe at
hun nå er tilbake for fullt?

Eivind Henriksen fotografert under sleggekvalifiseringen. Foto:
Bildbyrån.

Senay Fissehatsion ble nr.2 på samme distanse i herreklassen med tiden 1:06:54. Senay passerte 5 km på 15:27 og
fulgte så opp med 15:04, 16:07 og 17:02 på de neste 5.
Tidene antyder at han fikk det litt på slutten.

Kvalifiseringen viste også at det kom til å bli veldig jevnt
i finalen, da mange lå rundt de samme lengdene. Finalen
ble som ventet en jevn affære. Eivind kastet en god serie,
der han hadde to kast over 77 m. Eivind endte til slutt på
en 6.plass med et lengste kast på 77.39 m. Finalen viste
seg å bli så jevn som forutsett. Eivind var en cm fra 5.
plass og opp til sølvet var det til slutt bare 81cm. Til
bronsemedaljen derimot var det tilslutt bare 32 cm. Det
er sikkert ikke mange som fikk med seg at det ble utdelt
to bronsemedaljer i slegge. Ungareren Bence Halasz som
kastet 78.18 m i første omgang og vant bronsemedaljen
kastet nemlig et ugyldig kast i første omgang. Dommerne
så ikke dette, noe som er en liten skandale. Videofilm av
kastet viser tydelig at kastet var ugyldig da han tråkker
på ringen med hælen. Det ble seinere lagt inn protest og
arrangøren hadde da ikke annet å gjøre enn å dele ut en
ekstra bronsemedalje til polakken Nowicki som stoppet
på 77.69 m. Uansett viser det at Eivind har tatt steget helt
opp i verdenseliten, og vi gleder oss til neste år med både
OL og EM.

Bjørn Henriksen

Seier til Senay i Norgesløpet
Norgesløpet ble avholdt på Jessheim 5.oktober med Ull/
Kisa som arrangør. Senay Fissehatsion har vist fin form i
høst og vant klassen for menn med tiden 29:23. Han var 1
sek. foran nr. 2, Ådne Andersen. Mellom første og fjerdeplass skilte det 4 sek.
Uken etter vant han Furumomila (10 km) med tiden
30:40. Her gjorde Awet Kibrab et aldri så lite comeback
da han ble nr.4 med tiden 33:26.

For de norske fargene ble nok ikke VM helt som forventet. Målet var tre medaljer, de kom hjem med en. At Karsten Warholm skulle være med å kjempe om gullet på
400 m hekk var ingen overraskelse. Det var nok også
store forhåpninger til at brødrene Ingebrigtsen skulle ta
to medaljer, men det er nå engang slik at det er stor forskjell på 1500 m og 5000 m når det gjelder Europa og
Verdensmesterskap.
Matias Lavik /Bjørn Henriksen
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VM i bilder

Hedda Hynne (midt i bildet) fotografert ved passering 400 m i forsøksheatet. Hedda ble nr.3 og gikk direkte til semifinale. Foto:
Bildbyrån.

Karoline Bjerkeli Grøvdal fotografert under forsøksheatet på 3000 m hinder. Karoline tok seg til finalen på tid. Foto: Bildbyrån.
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VM i bilder

Eivind Henriksen fotografert under kvalifiseringen til finalen i sleggekast. Eivind kastet 76.47 m og hadde 8.beste resultat. Foto:
Bildbyrån.

Siste kast er gjort i finalen og Eivind må innse at det ikke ble noen medalje denne gang. Foto av TV-skjerm
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God innsats av våre i NM-terrengløp lang løype
NM i terrengløp lang løype ble arrangert i Frognerparken 13.oktober. Arrangør var SK Vidar som fyller 100
år i år. Sist gang det samme mesterskapet ble arrangert i
Frognerparken var i 1959, da med Tjalves Tor Torgersen
som vinner.

Tønseth fra Mosvik. Da en runde gjenstod hadde disse to
fått en luke til Tjalves Senay Fissehatsion på ni sekunder
og det var klart at det ble en meget spennende duell mellom Henrik Ingebrigtsen og en av verdens aller beste
langrennsløpere.

I kvinnenes seniorklasse var Therese Johaug klar favoritt
etter hennes oppvisning på 10 000 meter under NM på
Hamar for et par måneder siden. BULs Sigrid Jervell
Våg, som var regjerende mester, var den som satte fart
fra start. Da motbakkene kom på førsterunden løp verdens beste langrennsløper frem i front og satte opp et
tempo som Jervell Våg fra BUL og vår egen Maria Sagnes Wågan ikke kunne følge. Etter passering 2 kilometer
ledet Johaug med syv sekunder, mens Jervell Våg hadde
to sekunder ned til Maria. Johaug viste styrke i bakkene
også på andrerunden og ved passering 4 kilometer var
luken ned til Jervell Våg på 15 sekunder. Johaug tilbakela de 6 kilometerne på 19:43 og kunne løpe inn til et soleklart NM-gull, hennes første i terrenget og hennes
andre i år. Maria plukket en del sekunder på Jervell Våg
på sisterunden, men klarte ikke å sikre seg sølvet og løp
inn til bronsemedaljen 31 sekunder bak Johaug. Jervell
Våg ble sølvvinner 28 sekunder bak Therese Johaug.

Det var ventet at Tønseth, som så meget sprek ut i rygg på
Ingebrigtsen, ville prøve å slå til i motbakkene inn mot
målområdet. Det var det omvendte som skjedde.
Ingebrigtsen hadde en solid avslutning og løp inn til et
overbevisende gull med tiden 30:01. Tønseth leverte et
imponerende løp og ble sølvvinner, seks sekunder bak
Ingebrigtsen. Sistnevnte tok forøvrig sin andre tittel i NM
terrengløp lang løype. Han vant også sist mesterskapet ble
arrangert i Oslo, nemlig på Ekeberg i 2015.
Senay som vant Norgesløpet for kort tid siden, måtte etterhvert slippe mange sekunder og var 35 sekunder bak i
mål da han ble nummer tre. Han tok sin tredje medalje i
NM i terrengløp lang løype etter sølv i fjor og gull i 2016.
Dimnas Ådne Andersen fortsetter sin imponerende høstløping på lengre distanser. Han hadde en sterk avslutning og
endte seks sekunder bak bronsemedaljen. Hemings Kasper
Fosser, som er et enormt orienteringstalent, imponerte og
ble nummer fem, mens Tjalves Sigurd Ruud Skjeseth gledelig er tilbake og ble nummer seks. Vi må også nevne
Petter Rypdal og Audun Nordtvedt som ble nr.10 og
nr.11. Petter holdt lenge følge med teten, mens Audun
sakte men sikkert jobbet seg framover til en fin plassering.

Maria Sagnes Wågan underveis i løpet. Foto: Eirik Førde

Det var ikke bare Maria av våre som gjorde et godt løp.
Annie Bersagel kom inn som nr.4, men hun startet i klasse 35-39 og vant den klassen klart. Kristine HelleAndresen ble nr. 6 og Emilie Grøterud nr.20. I U20 klassen ble Selma Engdahl nr.7.
Nærmere 70 utøvere stilte til start i herrenes seniorklasse
som skulle løpe 10 kilometer. Utholdenhetsfenomenet
Joar Thele fra Lyn satte opp et voldsomt tempo fra start
og hadde en luke på hele åtte sekunder allerede halvveis
på førsterunden. Han ble tatt igjen etter passering 2 kilometer og da lå seks mann i tetgruppen, mens Thele etterhvert falt bakover i feltet. Tempoet roet seg litt på andrerunden og ni løpere hadde kontakt med teten da to av
fem runder var løpt. En runde seinere var tetgruppen redusert til syv mann. Ut på den fjerde runden økte Henrik
Ingebrigtsen tempoet. Den eneste som klarte å holde følge med Ingebrigtsen var regjerende mester Didrik

Senay Fissehatsion på vei inn til en velfortjent bronsemedalje.
Foto: Eirik Førde
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NM terreng i bilder

Annie Bersagel på vei opp den eneste bakken i løypa. Foto:
Eirik Førde

Kristine Helle-Andresen på vei opp den samme bakken. Foto:
Eirik Førde

Selma Engdahl kapret en fin 7.plass i U20 klassen. Foto. Eirik
Førde

Sigurd Skjeseth på vei mot mål etter å ha fullført sitt første løp
på lang tid. Foto Eirik Førde.

Det mest gledelige var at Tjalve vant lagkonkurransen
både for kvinner og menn. Det vil si at vi skulle hatt
med to lag i E-cup for lag i februar. Dessverre

arrangeres ikke neste E-cup før i februar 2021. Dvs. at
terreng-NM neste år blir avgjørende for hvilke lag som
kan stille.
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Carl Fredrik Bunæs 80 år
Carl Fredrik Bunæs fylte 80 år 16.oktober. Vi gratulerer!
Carl Fredrik ble født i Drammen, men familien flyttet til
Oslo da han var ett år gammel. Han bor fortsatt i barndomshjemmet på Makrellbekken.
Carl Fredrik Bunæs startet sin karriere i Njård, men kom
til Tjalve i 1954-sesongen, hvor han kom under kyndig
ledelse av Tjalves legendariske trener Arne Nytrø.
Carl Fredrik Bunæs, også kalt "Bassen", var en av de
fremste profilene i Tjalve og i norsk friidrett på slutten av
50-tallet og det meste av 60-tallet. "Bassen" var lenge
både Norges og Nordens beste sprinter. Ved siden av
skolegang, læretid og etter hvert full jobb var "Bassen"
en populær og veldig viktig utøver både for Tjalve og for
Norge i en rekke landskamper.
Bunæs konkurrerte mye og leverte en lang rekke store
prestasjoner. Hans personlige rekorder ville vært blant de
beste i Norge også i 2019. Noen vil kanskje si at vi her
snakker om manuelle tider. Det er jo riktig nok, men vi
skal ikke glemme at man i de dager løp på koksgrus og
ikke de flotte faste dekkene man har i våre dager.
Carl Fredrik Bunæs knuser Bjørn Nilsen på 200 m under NM i
Bergen 1957. Foto fra Jan Hemsviks private samling.

Bunæs var et naturlig midtpunkt i Tjalve og var aldri redd
for å ta i et tak eller bekymret for om det ble for mange
løp med forsøksheat, mellomheat og finale både på 100,
200 og 400 m i tillegg til forsøksheat og finale på 1000 m
stafett som for eksempel i NM i 1963.

Bunæs ble tildelt Kongepokalen i 1960 da han vant både
100 m og 200 m under mesterskapet i Sarpsborg. I tillegg
satte han mesterskapsrekord på 200 m med tiden 21.2.

I 1955 løp Bunæs 100 m på 11.0. Året etter forbedret han
denne tiden til 10.7. Han noterte også 21.8 på 200 m. Året
1957 ble på mange måter hans store gjennombrudd. Først
og fremst løp han 100 m på 10.4 under et stevne på
Kongsberg. Han tok bronse på distansen i NM og vant en
suveren seier på 200 m med tangering av norsk rekord
(21.3). Han ble dermed den yngste gjennom tidene som
satte rekord på 200 m. I finalen knuste han den norske
rekordholderen Bjørn Nilsen som løp på 22.0. Etter at
Bjørn Nilsen hadde løpt 200 m på 21.1 i 1958 tangerte
han denne rekorden i 1959, før han seinere det året løp
tiden ned til 21.0. I 1960 satte han sin siste norgesrekord
på 200 m da han løp på 20.9 under et stevne i Karlstad.

Carl Fredrik Bunæs hadde også en internasjonal karriere.
Under OL i Roma ble han slått ut i mellomheat både på
100 m og 200 m. Tidene var henholdsvis 10.5 og 21.4.
Han vant forøvrig sitt forsøksheat på 100 m.
Bunæs deltok også under EM i Beograd i 1962 hvor han
ble uplassert både på 100 m og 200 m. I EM i Budapest i
1966 ble han uplassert på 400 m.
I nordisk mesterskap vant han til sammen fire mesterskap: 100 m og 200 m under mesterskapet i Oslo i 1961
(10.5 og 21.2), 100 m i Gøteborg 1963 (10.6 ) og 400 m i
Helsingfors i 1965 (47.2).
Vi må også legge til at han flere ganger har løpt på Tjalves vinnerlag i Holmenkollstafetten.

I 1960 forsøkte han seg også på 400 m, noe som medførte
at han slo Audun Boysen rekord fra 1955 ved å løpe på
47.3. I 1963 forbedret han rekorden først til 47.1, før han
under landskampen mot Vest-Tyskland på Bislett det året
løp på 46.6. Denne rekorden stod helt fram til Per Rom
fikk notert 46.71 i 1971.

Carl Fredrik Bunæs var en kjempe på dert norske landslaget i en tid hvor landskamper var en viktig faktor i norsk
friidrett. Flere av landskampene på Bislett på 60-tallet
trakk flere tilskuere enn man ser under Bislet Games i
våre dager.

I sin aktive karriere vant Carl Fredrik Bunæs 18 norske
mesterskap i tre forskjellige øvelser.

Bunæs deltok i 41 landskamper og stilte opp i 130 øvelser. Av disse vant han 96 ganger. (inkludert stafetter).
Rett og slett en fantastisk statistikk.

100 m: 1959, 1960, 1961, 1962, 1963
200 m: 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965,
1966
400 m: 1963, 1964, 1965, 1966
Han vant også sølv på 100 m i 1964 og bronse på samme
distanse i 1956 og 1957.
Stafetter (26 mesterskap totalt):
4x100 m: 1956, 1957, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964,
1965, 1967
4x400 m: 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965,
1966
1000 m: 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963,
1965, 1966

Da Carl Fredrik Bunæs fylte 70 år i 2009 ble han
intervjuet av bladet Friidrett. Som sin største triumf nevnte han da seieren over italieneren Sergio Ottolina i 1965.
Bunæs studerte ved den grafiske høgskolen i München i
årene 1964-1967. I disse årene representerte han også
klubben 1860 Bayern. I en pokalkamp mellom Bayern og
Nord-Italia parkerte han italieneren ettertrykkelig på oppløpet som ankermann på 4x400 m laget til Bayern.
Etter en hektisk 10-årsperiode valgte han å legge opp etter 1966-sesongen, bare 27 år gammel.
56

Bunæs 80 år forts.
Som mange andre aktive i Tjalve har også Carl Fredrik
Bunæs tatt sin tørn i styret etter endt karriere. Bunæs satt
i styret i perioden 1969-1973 med Anton Beck og Egil
Gustavson som formenn.
Bunæs fikk Tjalves gullmerke i 1963 og ble slått til Ridder av Tjalves Orden i 1965. Æresmedlem av klubben ble
han i forbindelse med 100 årsjubileet i 1990. Videre mottok han Forbundets gullmedalje i 1964. Han står fortsatt
som innehaver av klubbrekorden på 400 m sammen med
Svein Erik Storlien som løp på 46.71 i 1983. Vi minner
også om at laget på 4x100 m bestående av Helge Svaar,
Bjørn Berglund, Carl Fredrik Bunæs og Ivar Saunes satte
norsk rekord på distansen i 1961 med tiden 40.9. Denne
rekorden stod helt til et annet Tjalve lag løp på 41.09 i
1986.

Ezinne Okparaebo og Carl Fredrik Bunæs blir intervjuet av
John Ertzgaard i forbindelse med Bassen Sprint 2018. Foto:
Eirik Førde

I 2015 fikk han også et arrangement oppkalt etter seg.
Bassen sprint er et rent sprintstevne som arrangeres hvert
år i Rudhallen i januar. Som det seg hør og bør har Bassen himself stilt opp og delt ut premier.

rekorder på 10.4, 20.9 og 46.6 blir nok derfor stående for
evig og alltid.
Vi ønsker lykke til med framtiden og gleder oss til å gjenta
denne sammenstillingen om ti år fra nå.

Bunæs pensjonerte seg for ca.18 år siden og er fortsatt
med å spille golf i Tjalve regi, selv om han fikk en stygg
skade i det ene låret for noen år siden. Hans personlige

Svein Lilleberg/Bjørn Henriksen

Laget som vant 4x100 m og 4x400 m under stafett-NM på Bislett i 1962. Fra venstre: Torbjørn Briseid (80-årsjubilant 2019), Ivar
Saunes (82 år i 2019), Bjørn Berglund (81 år i 2019) og Carl Fredrik Bunæs (80-årsjubilant i 2019). Tidene var henholdsvis 42.3 og
3:16.4. Foto fra Jan Hemsviks private samling
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Carl Fredrik Bunæs vinner 200 m under NM i Sarpsborg 1960. Tid; 21.2 Tiden er ny mesterskapsrekord og Bunæs blir tildelt
kongepokalen dette året. Foto fra boken Tjalve 100 år.

Sensasjon på 100 m under NM på Gjøvik i 1964. Ole Bernt Skarstein vinner 100 m foran Carl Fredrik Bunæs. Tidene blir henholdsvis 10.6 og 10.7 i sterk motvind. Foto fra Jan Hemsviks private samling.
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Torbjørn Briseid 80 år
Torbjørn Briseid fylte 80 år
29.oktober. Vi gratulerer!
Briseid kom til Tjalve før 1962sesongen da han meldte overgang fra Bryne IL. Briseid var
allerede en etablert utøver da
han kom til Tjalve. I 1959 og
1960 vant han bronse på 400 m
i NM, begge gangene med samme tid; 49.5. I tillegg vant han
bronse på 200 m i 1961. Briseid gjorde seg første gang
kjent nasjonalt da han i 1958 løp 200 m på 22.7 og 400 m
på 50.0.
Torbjørn Briseid hadde en forholdvis kort karriere i
Tjalve som idrettsutøver. Han tok sølv på 400 m i 1962
med tiden 49.0. Han deltok også på Tjalves stafettlag
som vant både 4x400 m og 1000 m stafett i 1962 og 1963
(se bilde side 36).
Det er også verdt å merke seg at laget til Bryne satte nordisk rekord på 1000 m stafett for junior under NM på
Bislett i 1959 med tiden 1:57.7. På det laget løp Torvald
Sande, Jomar Kjos Hansen, Per Odd Aarrestad og Torbjørn Briseid.
Torbjørn Briseids personlige rekorder er som følger:
100 m: 10.9 (1960)
200 m: 21.9 (1960)
400 m: 48.3 (1960)
400 m hekk: 54.8 (1962)
Som man kan se av tallene er det bare en av hans bestenoteringer som ble satt etter at han kom til Tjalve.
I 1965 ble han valgt inn i Tjalve-styret hvor han i første
omgang satt til 1967. I 1971 var han tilbake igjen og satt
kontinuerlig fra 1971 til 1980. I perioden 1975 til 1980
var han formann i klubben. Han overtok da etter Egil
Gustavson som hadde sittet siden 1971.
Torbjørn Briseid ble slått til Ridder av Tjalves Orden i
1971. Han fikk gullmerket i 1974 og ble utnevnt til æresmedlem i 1990.
Torbjørn var medlem av Ridderstyret som Seremonimester fra november 1987 til januar 2000. Deretter var han
Stormester fra januar 2000 til november 2007. Torbjørn
satt i Ridderstyret i 20 år tilsammen, og det er bare tre
stykker som har lengre fartstid i styret enn han gjennom
alle tider.

Torbjørn Briseid fotografert under Holmenkollstafetten i 1962.
Fotograf ukjent

Torbjørn var også i mange år aktiv i Stiftelsen Norsk Friidrett hvor han ga seg i 2012.
Torbjørn Briseid er ellers en meget habil golfspiller. Golf
spiller han sammen med en del kjente Tjalve utøvere fra
1960-tallet. Vi kan nevne navn som Bjørn og Knut Berglund, Bassen Bunæs og Haavard Nordlie. Vi ønsker lykke
til videre.

Torbjørn Briseid (t.h) ble takket med blomster da han ga seg i
SNF i 2012. Til venstre ser vi Odd Bergh.

Bjørn Henriksen /Haavard Nordlie
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Thor Gotaas: To kulestøtere fra Finnmark
Et kulestøt tar halvannet sekund, seks støt tar ni sekunder …
Bjørn Bang Andersen og Harald Lorentzen. Navnene
klinger av kast, grove overarmer og nordnorsk saftighet.
De er et ekko fra da friidrett var folkesport og også små
stevner trakk mange tilskuere. I denne boka forteller
Thor Gotaas om galskapen det er å begynne med kulestøt
når en vokser opp i Finnmark like etter andre verdenskrig. Om det å drive idrett på forblåste grusbaner i tre
varmegrader, om å lage seg en egen friidrettsbane med
200 meters runde ved å bryte opp lyngtorv, om iveren og
viljen til å bli best.
To kulestøtere fra Finnmark er ikke bare en dobbeltbiografi om de to kulestøterne Bjørn Bang Andersen og Harald Lorentzen og deres forunderlige livsreise fra Finnmark til internasjonale friidrettsarenaer, men også en fortelling om idrettsprestasjoner i etterkrigstiden og hva en
kasters besettelse består i.
Harald Lorentzen representerte IK Tjalve i årene 19691971. I denne perioden ble han norsk mester i kule i 1969
og vant sølv i øvelsen i 1970 og 1971. Harald Lorentzen
var også en meget habil diskoskaster med sølv i NM
1969, 1970 og 1971 for Tjalve. Harald begynte etter
hvert å kaste spyd i tillegg til kule og diskos. Han ble
norsk mester i øvelsen i 1974 og 1975, men da representerte han Freidig.
Harald Lorentzen har følgende personlige rekorder.
Kule: 18.68 m
Diskos: 56.78 m
Spyd: 81.76 m

(1967)
(1970)
(1973) Gammel type

Thor Gotaas presenterte sin nye bok på Litteraturhuset i
Oslo 27.august.

Forandringer i Diamond League fra 2020
Diamond League sesongen 2019 er over. Finalene ble
avholdt i Zurich og Brussel henholdsvis 29.august og
6.september. Det ble seier til Norge i 400 m hekk for herrer hvor Karsten Warholm vant på 46.92. Det er det nest
beste resultatet i verden gjennom alle tider. På 1500 m
for herrer ble det 2. og 3.plass til Jacob og Filip
Ingebrigtsen med tidene 3:31.62 og 3:33.33. Vår siste
kvalifiserte utøver til finalen, Ola Stunes Isene, ble nr.7 i
diskos med resultatet 64.07 m.

Den nye serien med stevner gir utøverne en sjanse til å
konkurrere på et høyt nivå sammen med verdens beste
utøvere. Litt artig er det å lese at den islandske treneren
Vesteinn Hafsteinsson sier han vil slutte som trener hvis
diskos også må forlate sirkuset. Da får vi se om han gjør
alvor av det han har uttalt. Som alle vet er også slegge
utelatt fra Diamond League. Da har man to kastøvelser
igjen og en av dem vil muligens arrangeres utenfor stadion.

I 2020-sesongen blir det en del forandringer fra det opplegget som er brukt de siste årene. Det blir 14 konkurranser pluss finale i Zürich, men det blir noen endringer i
øvelsesutvalget. Det blir totalt 24 øvelser, 12 for herrer
og 12 for kvinner. Blant øvelsene som forsvinner er diskos, tresteg, 200 m, 3000 m hinder og 5000 m. 5000 m
erstattes av 3000 m, som blir lengste løpsøvelse. Stevnet
skal gjennomføres i løpet av 90 minutter og kringkastes
globalt for å gjøre det mer spennende for de som ser på.
Noen øvelser kan bli lagt utenfor stadionområdet som vi
har sett i internasjonale konkurranser de siste årene. En
av øvelsene som passer til dette er kule (ref EM i Berlin
2018 og OL i Athen 2004).

Etter disse forandringene står man igjen med 7 løpsøvelser, 3 hoppøvelser og kun 2 kastøvelser.
For oss som er interessert i friidrett gjør det ingen verdens
ting om stevnet foregår i minst to timer Det gjelder både
de som sitter på tribunen og de som ser på TV.
Bislettalliansen er klar til å arrangere et nytt Bislett Games
11.juni, hvor det legges opp til å skaffe god konkurranse
for de beste norske utøverne.
Bjørn Henriksen

Forandringene er et resultat av ett års evaluering av stevnekonseptet. Evalueringen bestod av undersøkelser og
diskusjoner med utøvere, trenere, fans og kringkastere.
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Trenere 2020 sesongen
John Ertzgaard

Eirik Førde

Dan Simion

Trener mangekamp

Trener mellom og langdistanse
ungdom

Trener lengde og tresteg

Simon Hunt

Espen Rooth

Eirik Røe

Trener høyde

Trener mangekamp

Trener hekk, sprint og basis

Andreas Thorkildsen

Knut Jæger Hansen

Erik Sakshaug

Trener spyd mangekamp

Trener mellomdistanse og for
Karoline Bjerkeli Grøvdal

Trener mellomdistanse

Vesteinn Hafsteinsson

Martin Lager

Silje Aukrust

Trener for Marcus Thomsen

Trener sprint

Trener sprint
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Trenere 2020 sesongen forts.
Paul Solberg

Thomas Rosvold

Eivind Henriksen

Styrketrener for Eivind
Henriksen.

Trener kast

Trener for Eivind Henriksen

Kristiane Rygg

Per Skancke

Trener kappgang

Trener sprint

Bøkene er tilgjengelige på Tjalvekontoret
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Tradisjonsrik Torskeaften
Mer enn 80 aktive, tidligere aktive, trenere og ledere
hadde meldt seg til årets Torskeaften som ble avholdt på
Scandic Solli hotell 15. november. Det er den største
oppslutning rundt Torskeaften på mange år. Gledelig er
det å se at flere og flere av de yngre aktive stiller opp. Av
de frammøtte var det 27 Riddere av Tjalves Orden.
Ridderne hadde først et eget møte som startet noe før
selve hovedarrangementet. Neste år et det mulig og utnevne ny Riddere og det var viktig å få valgt en komite
som har som oppgave å finne nye kandidater. Denne komiteen vil bestå av styret i Tjalves Ridderorden (Haavard
Nordlie, Gustav Huuse, Eirik Berge). I tillegg består komiteen av hovedstyrets leder, Erling Reidar Osnes. På
møtet ble det valgt tre nye medlemmer som skal supplere
gruppen. Valget falt på Grete Etholm, Jan Jørgen Moe og
Bjørn Henriksen.

Godt å se at gutta i klasse eldre junior kjører en grønn linje.

Etter en liten forsinkelse var det klart for årets store begivenhet. Menyen bestod av enten torsk, biff eller vegetarmat. Maten var velsmakende, men porsjonene blir mindre og mindre. Undertegnede husker tilbake til tiden da
Torskeaften ble arrangert i Sjømannsforenings lokaler i
Vika terrasse. Da var hver porsjon med torsk større og
man fikk servert to ganger.
Underveis i middagen ble årets klubbmestere kåret (se
egen sak) i tillegg til de flinkeste til å stille opp til dugnad. Ledelsen i Sverre Gundersens fond delte ut stipend
til Lakeri Ertzgaard og Markus Rooth for deres prestasjoner under årets internasjonale mesterskap i klassene under 20 år. Det ble også vist en video som dekket årets
viktigste begivenheter. Dessverre fikk man litt problemer
med framviseren slik at vi ikke fikk med alt.
Knut Kvalheim har bestemt seg for å avslutte sin karriere
som trener i Tjalve. Knut har fungert som trener i lange
perioder helt fra han selv var aktiv. Hans største triumf
som trener må nok være Susanne Wigenes sølvmedalje
under EM i Gøteborg i 2006. John Ertzgaard takket for
innsatsen på vegne av ledelsen.

Sjefen ønsker velkommen til årets store begivenhet.

Etter selve middagen ble det arrangert en egen fest for de
aktive, mens resten av deltakerne hadde mulighet til å
friske opp i gamle minner. Da lar vi bildene tale for seg.

Daglig leder taler til forsamlingen.

To av våre beste løpere på1500/5000 m gjennom alle tider:
Karoline Bjerkeli Grøvdal og Arne Kvalheim. Foto: Bjørn H.
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Torskeaften forts.

John orienterer om årets sesong.

Et utvalg klubbmestere i rampelyset.

Sverre Gundersen og Lakeri Ertzgaard.

Audun Nordtveit deler ut stipend til Lakeri Ertzgaard og Markus Rooth.

Terminliste Tjalve arrangement 2020
18. januar: Bassen Sprint
1-2. februar: NM innendørs
9. mai: YT Holmenkollstafetten
29-31. mai: Tjalvelekene

11. juni: Oslo Bislett Games
30. juni: Boysen Memorial
3. september: Hyundai Barcode Challenge
5. september: KK-mila.
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Torskeaften forts.

Per Sletholt og Svein Søndenå.

Hedda Hynne og Maria Sagnes Wågan.

Eivind Henriksen og Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Joachim Sandberg med Kaitesi Ertzgaard i bakgrunnen.

Et fullsatt Riddermøte. Nærmest kamera fra venstre: Bunæs,
Briseid, Nordlie (stående), Berglund, Bergh og Huseby.

Flere Riddere: Teigen, Henriksen, Nicolaisen, Engebretsen,
Myrtun og Myrtun . Alle foto: Eirik Førde.
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Klubbmestere 2019
Kvinner

Sprint:
Mellomdistanse:
Langdistanse:
Hopp:
Kast:

Menn

Sprint:
Mellomdistanse:
Langdistanse:
Hopp:
Kast:

Kaitesi Ertzgaard
Hedda Hynne
Karoline Bjerkeli Grøvdal
Tonje Angelsen
Vilde Indseth Holten
Joachim Sandberg
Ferdinand Kvan Edman
Sigurd Ruud Skjeseth
Marius Bull Hjeltnes
Eivind Henriksen

Klubbens beste utøvere 2019:
Eivind Henriksen
*6.plass i slegge under VM i Doha
* Norsk rekord i slegge
Karoline Bjerkeli Grøvdal
*13.plass på 3000 m hinder under VM i Doha
Hedda Hynne
*Semifinalist under VM i Doha
*Klubbrekord 800 m

Beste juniorer:
Markus Rooth
*3.plass i 10-kamp under EM U20
Lakeri Ertzgaard
*Bronsemedalje på 400m i EYOF

Utarbeidet av Kjetil Myrtun og Jan Jørgen Moe

66

Margrethe Renstrøm satser videre mot OL og EM i 2020
Da mange av oss trodde at Margrethe Renstrøm ville legge piggskoene på hylla etter sesongen, kom kontrabeskjeden. Margrethe satser videre fram mot OL i Tokyo og
EM i Paris neste år. En stort hyggeligere beskjed kunne
vi neppe fått. I følge Margrethe hopper hun langt med 9stegs tilløp og har brukt høsten til å øke dette til 20-steg.
Margrethe er født i 1985 og kom til Tjalve i 2005 etter et
år i Iveland IL. Hun kommer opprinnelig fra Søgne IL.
Helt fram til sommeren i år var det to utøvere fra Søgne
som hadde de norske rekordene i lengde. Som sikkert alle
vet forbedret Ingar Kiplesund rekorden til Kristin Fløgstad i lengde fra 1973 i august i år.
Allerede i 2000 hoppet Margrethe 5.74 m i lengde som
15-åring. Året etter økte hun til 6.15 m, da hun vant lengde i EYOF i Murcia, Spania. Da hun kom til Tjalve i
2005 hadde hun en personlig rekord på 6.24 m.
Sin første norske rekord satte hun under NM på Lillehammer i 2009 da hun slo Berit Berthelsens 41-årig gamle rekord på 6.56 m. Den nye rekorden lød på 6.64 m.
Merkelig nok fikk hun ikke kongepokalen for denne
bragden.
Året etter forbedret hun rekorden til 6.68 m i forbindelse
med kvalifiseringen under EM i Barcelona 2010. I finalen
gikk det dessverre ikke så bra. I EM i Helsingfors i 2012
tok hun revansje da hun vant bronse med resultatet 6.67
m.

Margrethe fotografert under NM i 2015. Foto: Eirik Førde

Sesongen 2018 og 2019 har hun ingen resultater å vise til.
Margrethe har i tillegg til sine internasjonale meritter
vunnet lengde i NM syv ganger. Hun vant også sølv i
NM 2015 og 216 med det nye satsbeinet. Hun er også
norsk mester i tresteg to ganger. I tillegg til dette har hun
haugevis av medaljer i junior-NM i øvelsene lengde, tresteg og 100 m hekk.

Margrethe var i storform før OL i London samme år, men
under oppvarmingen i kvalifiseringen fikk hun en skade
under foten som medførte at hun ikke kunne hoppe. Det
ble seinere påvist en avring av senespeilet under høyre
fot. Denne skaden tok lengre tid å lege enn mange hadde
trodd. De fleste ville nok lagt opp med all den motgangen, men Margrethe ville det annerledes. Hun valgte å
skifte satsbein. Først i 2014 var hun tilbake etter skade.
Hun hoppet 5.94 m med det nye satsbeinet. I 2016 var
hun oppe i 6.42 m, mens hun året etter hoppet 6.06 m.

Vi ønsker Margrethe velkommen tilbake i lengdegropa
og håper at ikke nye skader vil stoppe hennes ambisjoner
fram mot 2020-sesongen.
Bjørn Henriksen

Einar Brynemo Memorial
Einar Brynemo Memorial ble arrangert
på Bislett stadion fredag 20.september.
Stevnet ble arrangert første gang i fjor
som følge av Einar Brynemos bortgang
tidligere på året. Den gang på kastbanen på NIH. I år var
stevnet flyttet til Bislett og flomlys. Dette var Eivind
Henriksens siste stevne i Norge før han satte kursen mot
Doha og VM i friidrett.
Septemberkvelden viste seg fra sin beste side da stevnet
startet kl. 20.00. Vindstille og 15 grader i lufta. I tillegg
ga flomlyset en magisk stemning.
Før dette stevnet hadde Eivind kaste 78.25 m tidlig i juni
og 76.86 m under NM på Hamar. Denne kvelden vartet
han opp med 78.22 m i første omgang og 78.08 m i andre
omgang. Det bør legges til at andre kastet var langt fra et
vellykket kast. Eivind fortsatte med 76.39 m og 76.56 m,
før de to siste kastene ble så som så. Alt i alt en god gjennomkjøring før VM.

Deltakerne i årets Einar Brynemo Memorial. Fra venstre: Kristen Brosvik, Tiril Lappegård, Truls Engen Olsen, SarahKristine Mikkelsen, Håkon Hjelle Roset, Eivind Henriksen,
Helle Henriksen Hvidsten, Ruth-Margrethe Nilsen og Eirin
Wold Alternes. Foto: Bjørn Henriksen

Bjørn Henriksen
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Rapport fra medlemsmøte 19. august
IK Tjalve har en betydelig kontantbeholdning som i dag
står på sparekonto. Klubbens styre har bedt Audun Nordtveit komme med en utredning om å spare i fond for å få
bedre avkastning på pengene. På oppfordring fra klubbens generalforsamling ble det holdt et orienteringsmøte
på Tjalvekontoret 19. august.

De fremmøtte medlemmene var generelt positive til å sette sparepengene i indeksfond, men påpekte en del punkter
som må ivaretas. Generalforsamlingen må vedta og være
innforstått med at det er en risiko og det må være et kompetent fondsstyre med tydelige retningslinjer. Alle møtets
deltakere var også klar på at det viktigste er at klubben
investerer pengene i idrettstiltak når det kommer muligheter for å gjøre dette.

Styreleder Egil Reidar Osnes orienterte om bakgrunnen
for møtet. Nordtveit informerte om fondssparing, og
vektla spesielt at fondssparing historisk sett har vært mer
gunstig enn sparekonto, men at det også er forbundet en
risiko ved å plassere pengene i indeksfond. Tjalve bør
innfase kontantene i fond gradvis. Verdiene i fondet vil
utvikle seg med markedet og verdiendringene kan være
betydelige både i positiv og negativ retning. På lang sikt
bør vi derimot forvente høyere avkastning enn ved å bare
ha pengene i banken. Nordtveit og Styret foreslår en prosentandel på 50-70% allokert i aksjer.

Til stede: Knut Kvalheim, Arne Kvalheim, Eivind Wikshåland, Audun Nordtveit, Espen Rooth, Jan Jørgen Moe,
Kjetil Myrtun, Eirik Berge, Per Sletholt, Svein Søndenå,
Andreas Gjesdal, Hans Hotvedt, Egil Osnes, Bjørn Henriksen, Matias Lavik, John Ertzgaard. En kvinneandel på
0% på møtet er forøvrig bekymringsverdig for klubben
som har ca 33 % kvinnelige medlemmer.
Matias Lavik

Hyundai Barcode Challenge
En trapp, 303 trinn, 110 meter. Dette er Hyundai Barcode
Challenge som arrangeres i Wismargata, Barcode, Bjørvika. Tjalve har vært med å arrangere dette løpet siden
2014 og alenearrangør siden 2018, med Hyundai som
sponsor.
Trappa som ligger på utsiden av DNB-bygget (se bildet)
er en glasstrapp som går rett opp til14.etasje. Alle som er
over 12 år kan delta. Det er start med 15 sek. intervaller.
I årets utgave var det påmeldt 246 deltakere. 214 av disse
fullførte løpet. Blant deltakerne fant vi tre utøvere fra
Tjalve. De gjorde det bra. Vår hekkeløper Leonard –
Johan Nesheim ble nr.4 med tiden 53.8. En annen av våre
sprintere, Håkon Skaftun, ble nr.8 med tiden 56.9. På
resultatlisten fant vi også en av våre kvinnelige utøvere,
Hedda Korsæth. Hun ble nr.116 med tiden 1:27.4. Hedda
er modellen som viser fram Tjalvetøy på siste side av
Tjalvisten.
Vinner av løpet ble Marco Holmberg som startet i klasse
35-99 år. Vi får gå ut fra at han er nærmere 35 enn 99.
Vinnertiden var 52.0. På resultatlisten finner vi også Anne Cathrine Bakken, som var vår eminente sprinter på
begynnelsen av 2000-tallet. Anne Cathrine løp på meget
imponerende 1:00.1 og ble totalt nr.14. Hun har fortsatt
klubbrekordene i Tjalve med tidene 11.63 og 24.20, satt
på Jamaica i 2002.

Trappa sett utenfra.

Det var flere tidligere Tjalvister påmeldt i løpet. Simon
Paal Sandbakken ble nr.10 med tiden 57.8. Den som imponerte undertegnede mest var vår tidligere diskoskaster
Thomas Rosvold som i våre dager er direktør hos Hyundai. Thomas løp på 1:36.6 og ble nr.138. Meget bra når
man har passert 50 og brukt mesteparten av livet i en diskosring. Vi fant også Stian Andersen (norsk mester i kule
og Atle McAdam (norsk mester på 400 m hekk) blant de
påmeldte, men ikke på resultatlistene. Sist men ikke
minst, en av våre aller beste 800 m løpere, Marcus Einan
fra Ull/Kisa, ble nr.35 med tiden 1:04.3.
Et meget vellykket arrangement som kommer tilbake
neste år.
Trappa sett innenfra. Modell er Karsten Warholm.

Bjørn Henriksen
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Eystein Enoksen 75 år
Eystein Enoksen fylte 75 år 29.november. Vi gratulerer!
Eystein er nok mest kjent som trener og professor ved
NIH, men han har en idrettskarriere bak seg før han startet i treneryrket.
Eystein startet sitt karriere i Sandnes IL på midten av 60tallet, først og fremst som 400 m hekk løper. Hans første
notering på distansen var 57.1 i 1966. I 1970 hadde han
løpt tiden ned til 54.6, før han meldte overgang til Tjalve
før 1971 sesongen. I sin første sesong i Tjalve presterte
han 53.6 som ble stående som hans personlige rekord.
Han prøvde seg seinere på 800 m og 1500 m uten å prestere de helt store tidene. Han var aktiv i Tjalve i årene
1971 og 1972 og var tilbake i Sandnes i 1973 for en kort
periode. I 1975 var han med å vinne Holmenkollstafetten
for Tjalve
Hans personlige rekorder er som følger:
400 m hekk:
53.6 (1971)
800 m:
1;54.4 (1973)
1500 m:
3:57.9 (1973)
Han prøvde seg også i ti-kamp med 5846 poeng som sitt
beste resultat.

Eystein Enoksen er den utøveren som har løpt HK-stafetten
flest ganger. I 2013 fikk han beviset på å ha løpt 50 ganger. Pr.
i dag har det blitt 56 deltakelser.

Eystein var i gang med sin trenerfunksjon alt fra 1970 da
han ble ansatt som forbundstrener. Denne jobben hadde
han fram til 1980. Han kom etter hvert inn som trener i
Tjalve og har trent mange av våre mest kjente utøvere
innenfor sprint og mellomdistanse.

professor i treningsvitenskap ved seksjon for fysisk prestasjonsevne. Han har skrevet mange bøker i aktivitets
og treningslære til bruk i videregående skole og NIH.

Eystein ble tildelt Tjalves gullmerke i 1981.Han ble slått
til Ridder av Tjalves Orden i 1990 og utnevnt til æresmedlem i 2005.

Eystein ble kåret til årets trener i 2013. For tiden er han
trener i Tyrving og har en gruppe på 10 utøvere, inkludert Øyvind Strømmen Kjerpeset fra Florø.

Eystein har sittet i Tjalve styret ved to anledninger; først
i 1981 og seinere i perioden 1984 til og med 1988.

Vi ønsker Eystein fortsatt lykke til med trenergjerningen.
Bjørn Henriksen

Eystein ble ansatt ved NIH i 1973 og jobbet der hele sitt
yrkesaktive liv. Han har en doktorgrad fra 2002 og var

Dette laget vant sølv på 4x800 m stafett under NM i 1986. Laget bestod av Anne Hemstad, Barbro Syversen, Bente Liland og Gunn
Hulleberg. I midten trener og lagleder Eystein Enoksen. Foto fra Jan Hemsviks private samling.
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Iver Hole 75 år
Vår tidligere diskoskjempe
Iver Hole fyller 75 år
26.desember. Vi gratulerer!
Iver er født og oppvokst på
Spikkestad og kom til Tjalve
tidlig på 60-tallet. Han ble
norsk juniormester i diskos i
1963 og 1964. I 1963 vant han
også bronsemedalje under nordisk mesterskap for junior på
Kongsvinger.
11.08.1970 satte Iver norsk rekord i diskos med 59.54 m
under et stevne i Malmø. Den stod i ca. ett år før den ble
slått av Tormod Lislerud fra Ski. Pr. i dag er Ivers resultat nr.19 i Norge gjennom alle tider.
Selv om Iver satte norsk rekord i 1970 vant han ingen
medalje i NM før i 1972. Det ble sølv både i 1972 og
1973 og bronse i 1974 og 1976.
Etter endt karriere på banen har Iver engasjert seg både
som trener og administrator. Han ble valgt inn i styret i
Norges Friidrettsforbund allerede i 1977 og var visepresident i 1984-1986, da med Trygve Tamburstuen som
president. Han har videre vært medlem av Idrettsfaglig
råd og Barne- og Ungdomsutvalget. Han satt dessuten i
Valgkomiteen i perioden 1991-1992. Iver har også vært
engasjert i Bislettalliansen, både i styret og rådet.
Som trener hadde Iver en periode en egen avdeling i
Tjalve som trente under hans ledelse på Spikkestad.
Det er ikke bare Iver i familien Hole som har syslet med
diskos. Fru Jorunn (Tangen Hole) ble norsk mester i diskos i 1981. Jorunn vant sølv i 1982 og perioden 19841988. Sin første bronsemedalje vant hun i 1979 og den
siste i 1998. Dette var på den tiden Metter Bergmann
herjet som verst. Iver trente dem begge.
Alle barna har også fått prøve seg i diskosringen, med
Kari Mette som den mest talentfulle. Dessverre valgte
hun å gi seg altfor tidlig. Per Marius valgte etter hvert å
satse på styrkeløft og er i dag en av Europas beste i sin
klasse i benkpress.

Iver Hole i ringen i sin glansperiode på 60 og 70-tallet.

Iver ble slått til Ridder av Tjalves Orden i 1971. Han fikk
gullmerket i 1973 og utnevnt til æresmedlem i klubben i
2015. Han satt også i Tjalves styre i 1989 med Arne Kvalheim som leder.

Jorunn og Iver har i mange år arrangert Spikkestad Open,
et konkurransetilbud til alle som er interessert i kast. Dette holder de fortsatt på med, og flere av verdens beste
diskoskastere har vært innom Spikkestad gjennom tidene. Vi kan nevne navn som Mac Wilkins og Knut Hjeltnes. Mac Wilkins vant gull under OL i Montreal 1976 og
sølv i Los Angeles i 1984.

Iver fikk tildelt Kongens fortjenestemedalje i 2015. Av
andre utmerkelser kan vi nevne Forbundets fortjenestemedalje, Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for
lang og tro tjeneste og Røyken kommunes kulturpris.

Iver og Jorunn arrangerer fortsatt stevner på Spikkestad.
Det håper vi de vil fortsette med i mange år framover. Vi
ønsker Iver og familien lykke til videre.

Av utdannelse har Iver studert statsvitenskap, engelsk og
historie med hovedfag i sistnevnte fag. Opprinnelig hadde han tenkt å gå inn i diplomatiet, men endte opp i skoleverket, selv om det siste han ønsket den gang var å bli
lærer.

Bjørn Henriksen

I over 40 år har Iver vært en skolemester av den gode
gamle sorten, med genuin interesse for hver elev. Etter
mange år på Spikkestad ungdomsskole overtok han som
rektor på Slemmestad ungdomsskole i 1983. Der ble han
værende fram til i sommeren 2014. Fra høsten 2014 har
han jobbet videre med prosjektet skolebasert kompetanseutvikling ved Høyskolen i Vestfold og Buskerud.
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Lagserien 2019: Tjalve vinner klassen for menn

1.DIVISJON MENN
OBLIGATORISKE ØVELSER
ØVELSE
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
10000m
400m hekk
Høyde
Stav
Lengde
Tresteg
Kule
Diskos
Slegge

NAVN
Nickolai Jallow
Joachim Sandberg
Joachim Sandberg
Michael Mørk
Ferdinand Kvan Edman
Sigurd Ruud Skjeseth
Petter Mekvik Rypdal
Joachim Sandberg
Sander Aae Skotheim
Andreas Gjesdal
Marius Bull Hjeltnes
Marius Bull Hjeltnes
Marcus Thomsen
Thor Olav Rosvold
Eivind Henriksen

Antall noteringer:

15

Sum:

FØDT ÅR
1991
1995
1995
1999
1993
1996
1993
1995
2002
1995
1996
1996
1998
1996
1990

RESULTAT POENG
10.69
924
21.47
925
48.71
852
1.55.51
782
3.39.63
991
13.47.66
955
29.36.88
893
51.88
906
2.08
886
4.90
888
7.46
923
15.23
902
20.59
1091
53.87
919
78.25
1097

STED DATO
Oslo/Bi
Oslo/Bi
Lillehammer
High Point/USA
Gøteborg/SWE
Oordegem/BEL
London/GBR
Hamar
Hamar
Quarteira/POR
Oslo/Bi
Lillestrøm
Prestfoss
Hornes
Crumbach/GER

10.07
13.06
22.06
23.03
16.08
25.05
06.07
02.08
04.08
26.04
17.07
26.05
25.08
21.06
06.06

RESULTAT POENG
8.03.65
937
14.14.52
882
7.19
867
8.19.26
863
14.26.13
852
22.11
847
8.24.02
840
30.24.61
838
48.55
834
4.60
833
11.07
824
6.97
820
3.54.20
819
3.54.20
819
46.90
806

STED DATO
Fana
Watford/GBR
Kristiansand
Nadderud
Oslo/Bi
Hamar
Nadderud
Oslo/Bi
Växsjö/SWE
Borås/SWE
Nadderud
Geithus
Gøteborg/SWE
Prestfoss
Jessheim

15.05
29.06
18.08
14.06
05.07
03.08
14.06
17.07
13.08
20.07
16.06
18.05
29.06
24.08
10.08

13 934

VALGFRIE ØVELSER
ØVELSE
3000m
5000m
Lengde
3000m
5000m
200m
3000m
10000m
Diskos
Stav
100m
Lengde
1500m
1500m
Diskos

NAVN
Sigurd Ruud Skjeseth
Petter Mekvik Rypdal
Markus Rooth
Petter Mekvik Rypdal
Senay Amlesom Fissehatsion
Nickolai Jallow
Eivind Trym Wikshåland
Senay Amlesom Fissehatsion
Marcus Thomsen
Markus Rooth
Marius Bull Hjeltnes
Sander Aae Skotheim
Eivind Trym Wikshåland
Thomas Jefferson Byrkjeland
Erik Johannes Rosvold

FØDT ÅR
1996
1993
2001
1993
1995
1991
1997
1995
1998
2001
1996
2002
1997
1998
1998

Antall noteringer:

15

Sum:

12 681

Noteringer totalt:

30

Total sum:

26 615
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Lagserien 2019: Tjalve vinner klassen for kvinner

1. DIVISJON KVINNER
OBLIGATORISKE ØVELSER
ØVELSE
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
10000m
400m hekk
3000m hinder
Høyde
Lengde
Tresteg
Diskos
Slegge
Spyd

NAVN
Kaitesi Ertzgaard
Kaitesi Ertzgaard
Lakeri Ertzgaard
Hedda Hynne
Elisabeth Angell Bergh
Karoline Bjerkeli Grøvdal
Maria Sagnes Wågan
Solveig Hernandez Vråle
Karoline Bjerkeli Grøvdal
Tonje Angelsen
Vilde Marstein
Elise Sanden Søvik
Vilde Indseth Holten
Vilde Indseth Holten
Marie-Therese Obst

Antall noteringer:

15

Sum:

FØDT ÅR
2000
2000
2002
1990
1996
1990
1992
1999
1990
1990
2002
1997
1997
1997
1996

RESULTAT POENG
11.86
882
24.39
859
54.56
872
2.00.53
975
4.23.89
834
14.51.66
1050
33.48.00
884
60.61
824
9.20.69
1043
1.91
971
5.83
803
12.08
775
47.39
826
48.38
790
53.73
912

STED DATO
Mannheim/GER
Oordegem/BEL
Baku/AZE
Rovereto/ITA
Gainesville/USA
London/GBR
London/GBR
Oordegem/BEL
Zurich/SUI
Stjørdal
Oslo/Bi
Oslo/Bi
Hamar
Prestfoss
Gainesville/USA

29.06
07.06
24.07
27.08
27.04
21.07
06.07
25.05
29.08
01.06
01.06
02.06
04.08
23.08
29.03

RESULTAT
55.38
16.28.29
4.24.34
12.12
24.77
4.25.36
4.25.43
2.08.66
2.08.78
5.83
12.29
12.07
1.62
5.35
1.60

STED DATO
Kristiansand
Manchester/GBR
Oslo/Bi
Hamar
Lillehammer
Fana
Oslo/Bi
Sollentuna/SWE
Sollentuna/SWE
Nadderud
Gøteborg/SWE
Jessheim
Geithus
Oslo/Bi
Jessheim

17.08
25.05
13.06
02.08
21.06
22.05
13.06
18.06
18.06
15.06
29.06
06.09
18.05
01.06
10.08

13 300

VALGFRIE ØVELSER
ØVELSE
400m
5000m
1500m
100m
200m
1500m
1500m
800m
800m
Lengde
100m
Tresteg
Høyde
Lengde
Høyde

NAVN
Kaitesi Ertzgaard
Maria Sagnes Wågan
Malin Edland
Vilde Aasmo
Lakeri Ertzgaard
Maria Sagnes Wågan
Sanne Njaastad
Malin Edland
Sanne Njaastad
Lea Taraldsrud Dormagen
Lakeri Ertzgaard
Hedda K. Kvalvåg
Vilde Marstein
Kristin Færøvik Mork
Elin Forsberg Dale

FØDT ÅR
2000
1992
1999
1998
2002
1992
2000
1999
2000
2001
2002
2002
2002
1997
1996

Antall noteringer:

15

Sum:

11 923

Noteringer totalt:

30

Total sum:

25 223
72

POENG
841
838
831
831
826
823
823
822
820
803
798
774
708
694
691

Lagserien 2019: Herrelaget i 2.divisjon blir nr. 2

OBLIGATORISKE ØVELSER
ØVELSE
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
10000m
400m hekk
5000m kappgang
10000m kappgang
Høyde
Lengde
Diskos

NAVN
Håkon Skaftun
Håkon Skaftun
Leonard-Johan Nesheim
Abdiramin Abdullah Dahir
Magnus Hannevig Pettersen
Tomas Oskar Hellesø
Henrik Nicolaysen
Leonard-Johan Nesheim
Tobias Lømo
Tobias Lømo
Abraham S. Vogelsang
Sindre Olsvik
Runar Vegard Gotland

Antall noteringer:

13

Sum:

FØDT ÅR
1997
1997
1995
1994
1995
1991
1990
1995
2000
2000
2003
1998
1982

RESULTAT
11.29
22.53
51.39
1.55.97
3.56.58
15.48.23
31.40.32
57.18
23.14.23
48.25.50
1.93
6.72
35.17

POENG
770
800
716
771
794
669
758
701
572
589
763
766
592

STED DATO
Oslo/Bi
Lillehammer
Sandnes
Oslo/Bi
Gainesville/USA
Jessheim
Oslo/Bi
Hamar
Os
Os
Oslo/Sp
Oslo/Bi
Lyngdal

01.06
21.06
22.07
05.07
29.03
11.08
17.07
02.08
30.03
06.08
06.08
02.06
02.03

RESULTAT POENG
8.33.89
796
3.57.88
781
8.40.12
769
1.56.61
757
11.37
750
1.58.19
724
11,51
718
4.04.63
718
6.38
692
6.19
649
1.70
560
3.15
560

STED DATO
Nittedal
Oslo/Bi
Nadderud
Nadderud
Oslo/Bi
Lillehammer
Nittvill/SUI
Watford/GBR
Prestfoss
New Haven/USA
Oslo/St
Oslo/St

08.06
10.07
14.06
14.06
01.06
23.06
25.04
29.06
23.08
20.04
18.08
19.05

9 261

VALGFRIE ØVELSER
ØVELSE
3000m
1500m
3000m
800m
100m
800m
100m
1500m
Lengde
Lengde
Høyde
Stav

NAVN
Abdullah Hassan Ali
Abdullah Hassan Ali
Henrik Nicolaisen
Magnus Hannevik Pettersen
Sindre Olsvik
Martin Lager
Vegard Dragsund Sverd
Abdiramin Abdullah Dahir
Abraham Sandvin Vogelsang
Vegard Dragsund Sverd
Jørgen Bergh
Abraham Sandvin Vogelsang

FØDT ÅR
1994
1994
1990
1995
1998
1989
1999
1994
2003
1999
2003
2003

Antall noteringer:

12

Sum:

8 449

Noteringer totalt:

25

Total sum:

17 710
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Lagserien 2019: Kvinnelaget i 3.divisjon blir nr. 3

OBLIGATORISKE ØVELSER
ØVELSE
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
10000m
400m hekk
Høyde
Stav
Lengde
Tresteg

NAVN
Line Maltun Helland
Line Maltun Helland
Line Maltun Helland
Kristin Maltun Helland
Marie Synnøve Qvale
Marie Synnøve Qvale
Lene Heimdal
Johanna Ågesen Tofte
Ingrid Hamsund
Lea Leivestad Scharff
Kajsa Rooth
Erin Aae Skotheim

Antall noteringer:

12

Sum:

FØDT ÅR
2001
2001
2001
2002
1994
1994
2000
2003
2004
2001
2003
2004

RESULTAT
12.78
26.23
58.79
2.12.48
4.40.60
17.43.29
42.40.41
66.45
1.53
2.40
5.00
9.37

POENG
709
708
717
765
721
715
523
663
634
535
618
491

STED DATO
Jessheim
Gøteborg/SWE
Jessheim
Nittedal
Jessheim
Hamar
Oslo/Bi
Kessel-Louvain/BEL
Oslo/Bi
Oslo/Bi
Arcadia/USA
Oslo/Bi

06.09
30.06
06.09
08.06
06.06
02.08
16.05
28.05
31.05
02.06
06.04
01.06

RESULTAT
9.48.26
2.13.20
58.87
2.16.62
10.14.62
2.17.54
1.50
4.84

POENG
776
755
716
709
702
697
609
583

STED DATO
Gøteborg/SWE
Oslo/Bi
Oslo/Bi
Oslo/Bi
Nadderud
Oslo/Bi
Arcadia/USA
Hokksund

28.06
05.07
31.05
27.08
14.06
16.05
05.04
10.06

7 732

VALGFRIE ØVELSER
ØVELSE
3000m
800m
400m
800m
3000m
800m
Høyde
Lengde

NAVN
Marie Synnøve Qvale
Johanna Ågesen Tofte
Johanna Ågesen Tofte
Selma Løchen Engdahl
Mai Watson
Mai Watson
Kajsa Rooth
Marie Fiedler Amlien

Antall noteringer:

8

Noteringer totalt:

20

Sum:

FØDT ÅR
1994
2003
2003
2001
1989
1989
2003
2000

5 547

Total sum: 13 348
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QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD – TOKYO 2020

ENTRY STANDARDS

The entry standards below were approved by IAAF Council in March 2019 in Doha.
Men
10.05

Event
100m

Women
11.15

20.24

200m

22.80

44.90

400m

51.35

1:45.20

800m

1:59.50

3:35.00

1500m

4:04.20

13:13.50

5000m

15:10.00

27:28.00

10,000m

31:25.00

13.32

110m Hurdles / 100m Hurdles

12.84

48.90

400m Hurdles

55.40

8:22.00

3000m Steeplechase

9:30.00

2.33

High Jump

1.96

5.80

Pole Vault

4.70

8.22

Long Jump

6.82

17.14

Triple Jump

14.32

21.10

Shot Put

18.50

66.00

Discus Throw

63.50

77.50

Hammer Throw

72.50

85.00

Javelin Throw

64.00

8350

Decathlon / Heptathlon

6420

1:21:00

20km Race Walk

1:31:00

3:50:00

50km Race Walk

2:11:30

Marathon

2:29:30

Kvalifiseringen til friidrett under Sommer-OL 2020 begynte 1. mai 2019 og varer frem til 29. juni 2020. I motsetning til
tidligere OL, er kvalifiseringen til 2020 basert på verdensrankingen kontra tider og krav. Utøvere som skal delta må likevel komme under visse krav, men det er til slutt verdensrankingen som bestemmer hvem som får delta. I tillegg til de
vanlige kvotene vil det inviteres en del utøvere via Tripartite Commission Invitation til utøvere som ikke klarer kravene
og kommer fra nasjoner som ellers ikke har med utøvere.
Av våre utøvere har Karoline Bjerkeli Grøvdal og Eivind Henriksen klart kravet. Vi håper også at Hedda Hynne og Marcus Thomsen skal klare kravene i god tid før OL. Vi kan også få med utøvere som blir invitert. Her skulle Tonje Angelsen ha en mulighet, hvis hun hopper litt høyere enn hun gjorde i sommer. I tillegg kan det komme inn nye utøvere som
allerede har klart/kan klare kravene.
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Kvalifiseringskrav EM 2020

European Athletics Championships 2020 - Entry Standards & Conditions
Targeted figures

Rounds

MEN

Event

WOMEN

Rounds

Targeted Figures

36

3

10.28

100m

11.44

3

36

36

3

20.80

200m

23.35

3

36

36

3

46.40

400m

52.65

3

36

32

3

1:47.30

800m

2:02.50

3

32

24

2

3:39.50

1500m

4:11.00

2

24

30

2

13:44.00

5000m

15:50.00

2

30

24

Final

28:50.00

10,000m

33:20.00

Final

24

32

2

8:45.00

3000m SC

9:55.00

2

32

36

3

13.90

110m H / 100m H 13.30

3

36

36

3

50.70

400m H

57.95

3

36

16

2

4x100m

2

16

16

2

4x400m

2

16

60

Final

NES

Half - Marathon

NES

Final

60

26

2

2.24

High Jump

1.90

2

26

26

2

5.60

Pole Vault

4.45

2

26

26

2

7.95

Long Jump

6.60

2

26

26

2

16.60

Triple Jump

13.90

2

26

26

2

20.00

Shot Put

17.00

2

26

26

2

63.50

Discus

57.00

2

26

26

2

74.45

Hammer

69.00

2

26

26

2

80.50

Javelin

58.00

2

26

24

2 Gr

7850

Combined Events 5850

2 Gr

24

Til Europamesterskapet i Paris neste år har vi allerede
flere utøvere som har klart kravene. Det gjelder Hedda
Hynne (800 m), Karoline Bjerkeli Grøvdal (5000 m og
10 000 m), Tonje Angelsen (høyde), Marcus Thomsen
(kule) og Eivind Henriksen (slegge). Karoline har bestemt seg for å skrote 3000 m hinder foran neste sesong.
Hun ville ha vært kvalifisert også på den distansen.

Ferdinand Kvan Edman mangler 1/10 på kravet til 1500
m, Sigurd Skjeseth noen få sekunder på 5000 m og Maria
Sagnes Wågan har mulighet til å klare kravet på 10000m.
Vi skal heller ikke se bort fra at det kommer inn nye utøvere som kan klare et krav. Petter Rypdal er også en
kandidat på 10 000 m, men da må han løpe ned persen
med ca.46 sekunder. Det er muligens i meste laget.
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Kvalifiseringskrav U20 VM 2020

Lakeri Ertzgaard har allerede klart kravet på 400 m da
hun tidligere i år løp på 54.56.

Andre aktuelle fra Tjalve/Koll er Sander Aae Skotheim i
10-kamp for menn.

Markus Rooth presterte 7692 poeng i 10-kamp under
U20 EM i Borås. Han er dermed kvalifisert til U20 VM.
.

77

Rekrutteringslandslagene 2020
Følgende utøvere fra IK Tjalve og IL Koll er tatt ut på
Rekrutteringslandslagene for 2020.

U23 sprint og hekk

U20 sprint og hekk
Lakeri Ertzgaard (02)

Trener: John Ertzgaard

Markus Rooth (01)

Trener: Espen Rooth

Kajsa Rooth (03)

Trener: Espen Rooth

Sander Skotheim (02), Koll

Trener: Rolf Skotheim

Abraham Vogelsang (03), Koll Trener: Simon Hunt
Trener: John Ertzgaard

Solveig H. Vråle (99)

Trener: Leif Olav Alnes

Thomas J. Byrkjeland (98)

Trener: Eirik Førde

Malin Edland (99)

Trener: Knut J. Hansen

Sanne Njaastad

Trener Knut J. Hansen

Martin B. Engevik (00)

Trener Eirik Førde

Sigurd Ruud Skjeseth (96)

Trener: Eirik Førde

U23 lengde/tresteg

U20 lengde/tresteg
Vilde Marstein (02), Koll

Trener: John Ertzgaard

U23 mellom og langdistanse

U20 mangekamp

Hedda K. Kvalvåg (02), Koll

Kaitesi Ertzgaard (00)

Vegard D. Nilsen (99)

Trener: John Ertzgaard

Trener: Dan Simion

U23 kappgang
Tobias Lømo (00), Koll

Trener: K. R. Brown

Einar Brynemo og Eivind Henriksen kåret til årets trenere
I forbindelse med treningsseminaret til Trenerforeningen
i begynnelsen av november ble Einar Brynemo og Eivind
Henriksen kåret til årets trenere i 2019. Juryen er styret i
friidrettens trenerforening, og her er deres begrunnelse:
Friidrettens trenerforening tildeler utmerkelsen «Årets
trener 2019» til Einar Brynemo:
Tildelingen begrunnes med Einars særdeles lange og betydningsfulle innsats for kastøvelsene med sleggekast
som hovedøvelsen. Han har virket som trener på alle plan
i norsk friidrett og står bak prestasjoner i internasjonal
toppklasse, også etter sin bortgang. I tillegg vektlegges
hans spesielle evne til formidling både gjennom trenervirksomhet og skriftlig materiell.
Friidrettens trenerforening tildeler utmerkelsen «Årets
trener 2019» til Eivind Prestegård Henriksen:
Tildelingen begrunnes med at han de siste årene har maktet å nå et svært høyt internasjonal nivå gjennom hovedsakelig å være sin egen trener.
Han har også vært en god støtte og hjelp for yngre kastere.
Bildet øverst: Einar Brynemo og Eivind Henriksen fotografert
under EM i Barcelona i 2010. Foto: Jon Wiik

Team Coop Tokyo

Bildet under. Fra overrekkelsen på Clarion hotell i Oslo lørdag
3.november. Eivind sammen med leder i Trenerforeningen Lars
Ola Sundt. Foto: Trenerforeningen

Da er elitelagene for 2020-sesongen klare. I Team Coop
Tokyo som består av seksten utøvere, har IK Tjalve fått
med fire. Ikke overraskende er det Hedda Hynne, Karoline Bjerkeli Grøvdal, Marcus Thomsen og Eivind Henriksen.
I Team Coop Paris 2020 har vi ikke med noen utøvere.
Litt merkelig at Tonje Angelsen ikke er tatt med i høyde?
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God innsats i Hytteplanmila
Hytteplanmila ble arrangert i Hole kommune lørdag
19.oktober med rekorddeltagelse. Regnvær og 8-9 varmegrader så ikke ut til å legge noen demper på arrangementet. Det var spesiell interesse rundt løpet i år da både Jacob og Filip Ingebrigtsen stilte til start. I herreklassen
hadde vi forhåpninger til Senay Fissehatsion etter mange
gode løp de siste ukene før løpet. I kvinneklassen ble det
et nytt oppgjør mellom Sigrid Jervell Våg fra IL BUL og
vår egen Maria Sagnes Wågan.
Senay hang godt med brødrene Ingebrigtsen fram til 7
km, hvor han etter hvert måtte gi noen sekunder til Jacob.
Filip klarte heller ikke å følge med i det store tempoet og
ble liggende rett bak Senay. Etter 8 km hadde Senay tapt
11 sekunder til Jacob Ingebrigtsen. Etter 9 km var han 31
sekunder bak, og i mål ble det 55 sekunder. Senay løp
forøvrig sin raskeste 10 km noen gang og ble til slutt nr.4
med tiden 28:49. Jacob Ingebrigtsen slå løyperekorden til
Henrik Ingebrigtsen fra i fjor (28:41), og han slo også
norgesrekorden til Sondre Norstad Moen på 10 km landeveisløp med ett sekund. Tiden hans ble 27:54.

Maria Sagnes Wågan løp inn til en sterk 2.plass.
Foto supplert av Eirik Førde

Vi må også ta med at Petter Rypdal ble nr.14 med tiden
29:37 og Henrik Nicolaisen nr. 53 med 31:14. Vi fikk
også med oss at formann Egil Reidar Osnes kom inn til
tiden 38:02 i klassen 40-44. Etter å ha studert km-tider er
det helt klart at ER hadde noen problemer mellom 5 og 8
km.
I kvinneklassen holdt Sigrid Jervell Våg og Maria Sagnes
Wågan følge fram til 9 km, hvor Sigrid hadde skaffet seg
noen få sekunders forsprang. I mål hadde hun økt ledelsen til 18 sekunder. Maria ble nr.2 og kom inn til tiden
33:10, noe som er den raskeste 10 km hun noen gang har
løpt. Annie Bersagel ble nr.5 totalt og nr.1 i klassen 3539 år med tiden 33:38.
Vi må også legge til at moren til våre tidligere langdistanseløper Håkon Brox satte verdensrekord i årets utgave av
løpet. Synøve Brox stilte i klasse 60-64 år og løp den raskeste 10 km noen gang i denne klassen. Tiden var så god
som 38:27.

Senay oppnådde en meget god 4.plass i det sterke feltet. Foto supplert av Eirik Førde

Bjørn Henriksen

World Athletics Continental Tour
Rett før Tjalvisten gikk i trykken kom meldingen om den
nye World Athletics Continental Tour. Dermed begynner
brikkene å falle på plass rundt de internasjonale toppstevnene.
Noe av det mest interessante med World Athletics Continental Tour er at øvelsene som ble fjernet i Diamond
League er det man betegner som kjerneøvelser i det nye
konseptet. Det samme gjelder slegge, som har hatt sitt
eget opplegg.

10. mai
13. mai
22. mai
1. juni
9. juni
13. juni
7. juli
6. september
15.september

Disse øvelsene prioriteres også i forhold til ranking poeng
og premiepenger, og bør være godt nytt for våre beste
kastere anført av Eivind Henriksen og Ola Stunes Isene.

For slegge og Eivind Henriksen er dette et betydelig steg
oppover. Slegge har i mange år blitt behandlet som en Bøvelse, men får nå et løft. Det er det helt sikkert mange
sleggekastere som er glad for.

Kjerneøvelser blir 200 m, 3000 m hinder, tresteg, diskos
og slegge for kvinner og menn. Det blir 10 stevner i denne kategorien i løpet av 2020, ni av dem er allerede bestemt.

Bjørn Henriksen
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Tokyo, Japan
Nanjing, Kina
Ostrava,
Hengelo, Nederland
Turku, Finland
Kingston, Jamaica
Szekesfehervar, Ungarn
Silesia, Polen
Zagreb, Kroatia

Nye klubbrekorder 2019
KLUBBREKORDER

-

MENN SENIOR

KULE (7.26 KG)
MARCUS THOMSEN (1998)

20.28

GÖTEBORG/SL, SWE

16.08.2019

MARCUS THOMSEN (1998)

20.46

SCHIFFLANGE, LUX

18.08.2019

MARCUS THOMSEN (1998)

20.59

SIGDAL

25.08.201|9

SLEGGE (7.26 KG)
EIVIND HENRIKSEN (1990)

78.25

FRÄNKISCH-CRUMBACH, GER

09.06.2019

KLUBBREKORDER

-

MENN U23

KULE (7.26 KG)
MARCUS THOMSEN (1998)

19.94

GÄVLE, SWE

11.07.2019

MARCUS THOMSEN (1998)

20.11

HAMAR

04.08.2019

MARCUS THOMSEN (1998)

20.12

VÄXJÖ, SWE

13.08.2019

MARCUS THOMSEN (1998)

20.28

GÖTEBORG/SL, SWE

16.08.2019

MARCUS THOMSEN (1998)

20.46

SCHIFFLANGE, LUX

18.08.2019

MARCUS THOMSEN (1998)

20.59

SIGDAL

25.08.2019

KLUBBREKORDER

-

(Norsk rekord)

MENN U20

110 METER HEKK (106.7 CM)
MARKUS ROOTH (2001)

15.33

-0.8

HAMAR

04.08.2019

110 METER HEKK (99.1 CM)
MARKUS ROOTH (2001)

14.87

+0.4

ARCADIA, CA, USA

06.04.2019

MARKUS ROOTH (2001)

14.56

-1.1

BORÅS, SWE

20.07.2019

MARKUS ROOTH

14.44

-1.0

SIGDAL

25.08.2019

LENGDE
MARKUS ROOTH (2001)

7.19 (t) +2.0

KRISTIANSAND

18.08.2019

10-KAMP
MARKUS ROOTH (2001)

7248p

ARCADIA, CA, USA

05.- 06.04.2019

MARKUS ROOTH (2001)

7692p

BORÅS, SWE

19.- 20.07.2019

KLUBBREKORDER

-

KVINNER SENIOR

600 METER
HEDDA HYNNE (1990)

1:29.60

BERGEN/FANA

22.05.2019

800 METER
HEDDA HYNNE (1990)

2:01.61

SOPOT, POL

23.06.2019

HEDDA HYNNE (1990)

2:01.27

OSLO/BISLETT

05.07.2019

HEDDA HYNNE

2:00.53

RIVEROTO, ITA

27.08.2019

OSLO/LAMBERTSETER

10.05.2019

KLUBBREKORDER

-

150 METER

KVINNER U23

KAITESI ERTZGAARD (2000)

18.40

+0.8

300 METER
KAITESI ERTZGAARD (2000)

39.70

OSLO/LAMBERTSETER

10.05.2019

400 METER
KAITESI ERTZGAARD (2000)

55.60

OSLO/BISLETT

13.06.2019

LAKERI ERTZGAARD (2002)

55.39

GÖTEBORG/UL, SWE

29.06.2019

LAKERI ERTZGAARD (2002)

54.94

BAKU, AZE

22.07.2019

LAKERI ERTZGAARD (2002)

54.56

BAKU, AZE

24.07.2019

400 METER HEKK (76,2 CM)
SOLVEIG H, VRÅLE (1999)

60.61

OORDEGEM, BEL

25.05.2019
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Nye klubbrekorder 2019 forts.
4 x 100 METER STAFETT
IK TJALVE
48.68
LILLEHAMMER
25.05.2019
VILDE MARSTEIN (2002) ¤ KRISTIN MALTUN HELLAND (2002) ¤ LAKERI ERTZGAARD (2002) ¤ KAJSA ROOTH (2003)

KLUBBREKORDER

-

KVINNER U20

150 METER
KAITESI ERTZGAARD (2000)

18.40

+0.8

OSLO/LAMBERTSETER

10.05.2019

39.70

OSLO/LAMBERTSETER

10.05.2019

KAITESI ERTZGAARD (2000)

55.60

OSLO/BISLETT

13.06.2019

LAKERI ERTZGAARD (2002)

55.39

GÖTEBORG/UL, SWE

29.06.2019

LAKERI ERTZGAARD (2002)

54.94

BAKU, AZE

22.07.2019

LAKERI ERTZGAARD (2002)

54.56

BAKU, AZE

24.07.2019

SANNE NJAASTAD (2000)

2:10.35

OSLO/LAMBERTSETER

04.06.2019

SANNE NJAASTAD (2000)

2:08.78

SOLLENTUNA, SWE

18.06.2019

4:25.43

OSLO/BISLETT

13.06.2019

300 METER
KAITESI ERTZGAARD (2000)
400 METER

800 METER

1500 METER
SANNE NJAASTAD (2000)
4 x 100 METER STAFETT
IK TJALVE
48.68
LILLEHAMMER
25.05.2019
VILDE MARSTEIN (2002) ¤ KRISTIN MALTUN HELLAND (2002) ¤ LAKERI ERTZGAARD (2002) ¤ KAJSA ROOTH (2003)

KLUBBREKORDER

-

KVINNER U18

150 METER
LAKERI ERTZGAARD (2002)

18.93

+0.8

OSLO/LAMBERTSETER

10.05.2019

40.54

OSLO/LAMBERTSETER

10.05.2019

LAKERI ERTZGAARD (2002)

55.62

LILLEHAMMER

22.06.2019

LAKERI ERTZGAARD (2002)

55.39

GÖTEBORG/UL, SWE

29.06.2019

LAKERI ERTZGAARD (2002)

54.94

BAKU, AZE

22.07.2019

LAKERI ERTZGAARD (2002)

54.56

BAKU, AZE

24.07.2019

LAKERI ERTZGAARD (2002)

2:14.30

GEITHUS

19.05.2019

KRISTIN MALTUN HELLAND (2002)

2:12.48

NITTEDAL

08.06.2019

ARCADIA, CA, USA

05.04.2019

300 METER
LAKERI ERTZGAARD (2002)
400 METER

800 METER

100 METER HEKK (76,2 CM)
KAJSA ROOTH (2003)

14.92

-0.5

KAJSA ROOTH (2003)

14.82 +0.1

OSLO/SPORTSPLASSEN

04.05.2019

KAJSA ROOTH (2003)

14.68 -1.4

DRAMMEN

12.05.2019

KAJSA ROOTH (2003)

14.53 +1.6

OSLO/BISLETT

13.06.2019

4 x 100 METER STAFETT
IK TJALVE
48.68
LILLEHAMMER
25.05.2019
VILDE MARSTEIN (2002) ¤ KRISTIN MALTUN HELLAND (2002) ¤ LAKERI ERTZGAARD (2002) ¤ KAJSA ROOTH (2003)
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Klubbrekorder senior pr. 31.12.2019
Menn
100 m
200 m
400 m
800 m
1000 m
1500 m
1 mile (1609 m)
3000 m
5000 m
10000 m
1 times løp
110 m hekk
400 m hekk
3000 m hinder
Høyde
Stav
Lengde
Tresteg
Høyde u/tilløp
Lengde u/tilløp
Kule
Diskos
Slegge
Spyd
5-kamp
10-kamp
Kvinner
100 m
200 m
400 m
800 m
1000 m
1500 m
3000 m
5000 m
10000 m
100 m hekk
400 m hekk
3000 m hinder
Høyde
Stav
Lengde
Tresteg
Høyde u/tilløp
Lengde u/tilløp
Kule
Diskos
Slegge
Spyd
7-kamp

10.25
20.95
20.95
46.71
46.6
1:45.9
1:45.68
2:19.0
3:38.1
3:56.2
7:42.4
13:20.54
27:41.26
19 011m
13,85
50.67
8:23.11
2.36
5.40
7.76
16.06
1.75
3.43
20.59
67.70
78.25
86.74
3.681p
8.160p

Per Ivar Sivle
Einar Sagli
Per Ivar Sivle
Svein Erik Storlien
Carl Fredrik Bunæs
Audun Boysen
Jussi Udelhoven (GER)
Audun Boysen
Knut Kvalheim
Knut Kvalheim
Knut Kvalheim
Knut Kvalheim
Knut Kvalheim
Tor Torgersen
Per Nicolaisen
Atle McAdam
Espen Borge
Steinar Hoen
Benjamin Jensen
Terje Haugeland
Martin Jensen
Arvid Dahm
Christopher Selmer
Marcus Thomsen
Svein Inge Valvik
Eivind Henriksen
Pål Arne Fagernes
Bo Breigan
Benjamin Jensen

Gjøvik
Luzern, SUI
Overhalla
Trondheim/Lerk.
Oslo/Bi
Oslo/Bi
Koblenz, GER
Gøteborg, SWE
Oslo/Bi
Oslo/Bi
Oslo/bi
Helsinki, FIN
Praha, TCH
Oslo
Oslo/Bi
Florø
Hengelo, NED
Oslo/Rå
Hønefoss
Hamar
Oslo/Bi
Eidanger
Oslo/Sogn
Sigdal
Alavieska, FIN
Crumbach/GER
Sydney, AUS
Oslo/Sogn
Roskilde, DEN

14.09.97
21.06.86
20.07.97
31.07.83
15.09.63
03.08.55
26.08.92
30.08.55
30.06.76
31.07.74
04.07.74
26.06.74
29.08.78
24.09.60
19.09.90
31.05.03
19.07.87
01.07.97
28.08.98
25.07.71
26.06.69
08.03.70
19.10.04
25.08.19
12.07.87
09.08.19
22.09.00
06.09.86
01.08.99

+0.7
+1,7
+0.2

11.63
24.20
53.13
2:00.53
2:45.46
4:05.35
8:37.58
14:48.53
30:32.36
13.95
13.87
58.51
9:13.35
1.93
3.23
6.68
13.83
13.83
1.44
2.85
15.66
59.48
70.43
57.44
5057p

Anne Cathrine Bakken
Anne Cathrine Bakken
Benedicte Hauge
Hedda Hynne
Trine Pilskog
Ingvill Måkestad Bovim
Karoline Bjerkeli Grøvdal
Susanne Wigene
Susanne Wigene
Nina Johannessen
Sally Gunell (GBR)
Margit Katrine Strand
Karoline Bjerkeli Grøvdal
Tonje Angelsen
Margit Katrine Strand
Margrethe Renstrøm
Lene Espegren
Lene Espegren
Mimi Storm-Hansen
Oda Utsi Onstad
Mona Holtvedt
Grete Etholm
Mona Holm
Marie-Therese Obst
Lene Espegren

Kingston, JAM
Kingston, JAM
Amsterdam, NED
Rovereto, ITA
Rovereto, ITA
London, GBR
Monaco, MON
Brussel, BEL
Gøteborg, SWE
Drammen
Oslo/Lamb.
Raufoss
Sandnes
Oslo/Bi
Oslo/Bi
Barcelona, ESP
Pula, CRO
Byrkjelo
Stange
Stange
Kviteseid
Helsingborg,SWE
Byrkjelo
Mannheim
Ski

17.07.02
18.07.02
06.07.17
27.08.19
28.08.02
22.07.16
21.07.17
26.08.05
07.08.06
07.07.01
14.05.85
17.08.03
26.08.17
06.07.16
30.07.03
27.07.10
05.06.99
06.08.99
07.02.98
02.02.14
28.07.85
13.07.03
13.08.11
15.07.14
15.09.96

+0.9
+1.5

Uthevede linjer er også gjeldende norske rekorder.
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-2.7

Ny
Ny

Ny

+1.2

+1.3
+1.2
+1.8

Tjalvetøy

Singlet og tights/truse

Topp og hotpants

T-skjorte og tights

Treningsjakke og tights

Singlet/topp og splitshorts/truse

Hettegenser og tights
Modeller: Hedda og Thomas. Fotos: Eirik Førde
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