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Bassen Sprint
ble arrangert for andre
året på rad i Bærumshallen 13.februar.
Carl Fredrik ”Bassen” Bunæs var igjen på plass
for å kaste glans over arrangementet. Einar Førde deltok i sitt
første løp i den nyopprettede ”Minibassen”. Et 50-talls barn i alderen
5-11 år stilte i denne klassen. Stevnets beste prestasjon stod Michael Rosenberg
fra Lillehammer for da han vant 60m på den sterke tiden 6.75. Beste Tjalvist i kvinneklassen
ble Benedicte Hauge som ble nr. 3 på 60 m med tiden 7.83 (7.82 i forsøksheatet). Colin Eriksen ble
best av herrene med 6.99 og en 5.plass i finalen. Eirik Førde var som alltid på plass for å sørge for fine bilder.

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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Styret 2015/2016
Leder: Per Sletholt
Nestleder: Bjørn Henriksen
Styremedlem: Svein Søndenå
Styremedlem: Ole Petter Sandvig
Styremedlem: Egil Reidar Osnes
Styremedlem: Ada Holmen
Styremedlem: Eirik Førde
Styremedlem: Ingvild Vedde
Styremedlem: Andreas Gjesdal
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bjorn-he@online.no

Daglig leder: Vegard Henriksen
Sportslig leder: John Ertzgaard
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vegard@tjalve.no
ertzgaard@tjalve.no

91793453

bjorn-he@online.no

Tjalvisten
Redaktør: Bjørn Henriksen

Arne Halse vinner sølv under de olympiske leker i London 1908.

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

Midtsidene
Bilder fra jubileumsfesten på Solli
Scandic hotell 08.01.2016

Web: www.tjalve.no
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Redaktørens hjørne
Når dette skrives er vi midt i påsken 2016. Mange av våre
utøvere er på treningsleir i utlandet, mens en del andre har
valgt å legge de siste sesongforberedelsene til Norge.
Innendørssesongen er over, og 7. mai åpnes utendørssesongen med Holmenkollstafetten. Før det vil vi få gratulere våre mellomdistanseløpere som tok en fin bronsemedalje i terreng EM for lag i februar.
Årets stafett arrangeres på et vanskelig tidspunkt, nemlig
den helgen hvor man også har Kristi Himmelfartsdag.
Dette har tidligere hatt påvirkning på antall lag som stiller
til start og vil også få det i år. Pr. 24. mars har vi 2054
påmeldte lag, noe som er 300-350 lag lavere enn samme
tidspunkt i fjor. Selv om vi i år har en tidlig påske, og det
nok kommer inn en del påmeldinger siste måneden, må vi
belage oss på langt færre lag i år enn tidligere. Det har
styret også tatt høyde for i årets budsjett.
I år har vi for første gang på mange år muligheten til å
være med og kjempe helt i toppen i kvinnenes stafett.
Med forsterkninger fra Ingvill Måkestad Bovim og Caroline Bjerkeli Grøvdal bør vi kunne gi SK Vidar mye hardere kamp om seieren. Vi tar det mer eller mindre for gitt
at vi vinner herreklassen, selv om det skal løpes først.
Banesesongen sparkes i gang med åpningsstevnet på Hamar 18.mai. Dette stevnet er en del av Norwegian Grand
Prix som i år arrangeres i ny drakt. For det første er det
satt opp pengepremier for å lokke de beste norske utøverne til å stille opp. For det andre er det slik at utøverne må
være med i minst to av de tre Grand Prix stevnene for å
kunne kjempe om pengepremiene. I tillegg til Hamar arrangeres det stevne i Oslo 24. juni (Boysen Memorial)
med Tjalve som arrangør og det hele avsluttes i Kristiansand 31.august.
Siden vi er i ferd med å innlede en olympisk sesong, vil
resultatene fra de første stevnene bli fulgt med spenning.
Disse vil gi oss en pekepinn på hvor mange av våre utøvere som kan klare å kvalifisere seg til lekene i Rio de
Janeiro i august. Mange av de vi håper skal kvalifisere
seg har vært skadet over lengre perioder, noe som gjør det
ekstra spennende. Heldigvis er flere av disse utøverne
såpass unge at de også vil være aktuelle for OL i Tokyo i
2020.
Dette nummeret av Tjalvisten er det første på lang tid
uten en statistikk del. Statistikkene ble som kjent publisert
i forbindelse med 125 årsjubileet i desember. Siden bildene fra jubileumsfesten ikke har blitt lagt ut offisielt har vi
valgt å presentere noen flere i dette nummeret. Mars er
også tiden for diverse årsmøter. Dere vil derfor finne årsmelding fra Bislettalliansen og fra IK Tjalve, i tillegg
også reportasjer fra innendørsmesterskapene.

Ny konkurransedrakt vil være
tilgjengelig før sesongen
starter

Vi planlegger å gi ut neste utgave i slutten av mai, da med
fyldige reportasjer fra blant annet Holmenkollstafetten,
åpningsstevnet på Hamar og årets høydepunkt for mange,
E-cup for lag i Portugal.

Offisielt Tjalvetøy 2016

Bjørn Henriksen
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Historiske bilder

Tyrvingstafetten 1954. Et av Tjalves lag. I bakre rekke fra venstre; Jørgen Just Moe, Ivar Saunes, Erik Jan Hansen, Øyvind Arnesen, Jan Nordvik, Bjørn Berglund og Ottar Hals. Foran: Ove Edvard Lien, Bjørn Terje Larsen,
Kjetil Aalandslid, Per Fredrik Adler og Nils Kr. Drolsum. Foto supplert av Jan Nordvik.

Laget som vinner juniorklassen i Holmenkollstafetten 1959. Foran fra venstre: Erik Papazian, Steinar Halvorsen,
Egil Sirnes, Tor Ystgaard, Kai Møller, Kjell Johansen, og Birger Olsen. Bak fra venstre: Bjørn Terje Larsen, Leif
Randin, Thor M. Furuseth, Jan Nordvik, Per Kjos, Nils Chr. Nilsen, Kjell Cordtsen og Egil Hansen. Foto supplert
av Jan Nordvik.
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Norwegian Grand Prix i ny drakt

Vi bruker IAAF tabell og de seks med den høyeste enkeltpoengsummen premieres.

Elitestevneserien Norwegian Grand Prix får et solid
løft i 2016. I disse dager er det sendt ut brev til utøverne som har kontrakt med Norges Friidrettsforbund, med oppfordring om å komme med ønske om
hvor de vil delta på elitestevne til sommeren.

De med høyest poengsum etter første og andre stevne
markedsføres. Bygge opp til finale i Kristiansand. Det er
to klasser: menn og kvinner.

- Planen er videre at vi bygger øvelsene i elitestevnene
rundt tidspunktet eliteutøverne våre er klare for deltagelse, forklarer stevnekoordinator Dag Kåshagen.

·
·
·
·

-For å bygge opp tillitt og skape entusiasme er det selvsagt viktig at vi har med våre beste og nest beste utøvere
i denne stevneserien. Nå legger vi til rette for at alle skal
kunne delta i minst et av stevnene. At vi også innfører en
premiering etter siste stevne, håper vi også skal bidra til
at det blir attraktivt å være med i Norwegian Grand Prix i
2016. Det første stevnet arrangeres også i 2016 i Hamar,
nærmere bestemt 27.mai. Så fortsetter det i Oslo og Bislett 24. juni, før det hele avsluttes i Kristiansand 31. august, forklarer han.

1.plass kr 20.000,2.plass kr 10.000,3.plass kr 6000,4.-6. plass kr 2000,-

Vi stiller som krav at de som skal premieres må ha deltatt
i minst to av stevnene.
Unntak er utøvere som har deltatt i Diamond League samme dag eller dagen før/etter et av våre NGP stevner.
- Jeg er sikker på at hvis vi bygger opp denne stevneserien
ved å prioritere deltagelse og prestere godt, er det den beste markedsføringen vi kan få. Dette vil føre til gode TVbilder, positiv omtale i media, noe som igjen vil gi oss
bedre rammebetingelser, avslutter Kåshagen.

Noen av de viktigste målene for stevnene i 2016 vil
være:
·
Vi skal ha minst 500 betalende tilskuere på hvert
stevne.
·
Vi skal ha TV-sending fra hvert stevne.·
Flest som mulig av våre beste og nest beste utøvere skal delta i stevnene.
·
Det blir premieutdeling etter siste stevne i Kristian
sand.

Friidrett.no

Når det gjelder premieutdeling kommer den til å skje
etter følgende kriterier.
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Nye utøvere

Karoline Bjerkeli Grøvdal
Født: 14.07.1990
Tidligere klubb: SK Vidar

Gull 3000m hinder U20 EM 2007
Gull 3000m hinder og 5000m U20 EM 2009
Bronse EM i terrengløp 2015
5.plass 3000m hinder U20 VM 2006.

Personlige rekorder:
1500m:
4.11.21 (2015)
3000m:
8.53.83 (2015)
5000m:
15.15.18 (2015)
3000m hinder:
9.33.19 (2007)

Gull 1500m NM 2013, 2015
Gull 3000m hinder NM 2006, 2009, 2012
Gull 5000m NM 2008, 2010, 2012, 2014
Gull 2km terreng NM 2009, 2010
Gull 6km terreng NM 2009, 2010, 2012

Asbjørn Ellefsen Persen under EM-kravet
Flere nordmenn løp sterkt på halvmaraton i Nederland
søndag 6. mars. En av dem var Tjalvisten Asbjørn Ellefsen Persen som hadde som mål å kvalifisere seg til EM i
Amsterdam seinere i år. Da det i år er OL arrangeres det
et såkalt mini-EM hvor det blant annet løpes halvmaraton istedenfor full maraton.
Asbjørn Ellefsen Persen tok en sterk 13.plass på tiden
64.14, som bare er 19 sekunder bak pers. Ellefsen Persen
klarte dermed kravet til EM. Det gjorde også Sondre
Nordstad Moen fra Vidar som ble beste europeer med en
9. plass og tiden 62.45.Lørenskogs Jonas Lurås Hammer
perset stort til 66.25 og ble nr. 22. Tiden var 25 sekunder
bak kravet til EM. Heller ikke Vidars Andreas Myhre
Sjurseth var langt bak EM-kravet da han løp inn til
66.50.

Asbjørn Ellefsen Persen anno 2013
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Bronse til Tjalve i terreng EM for lag

Bronselaget fra venstre: Hans Kr. Fløystad, Snorre Holtan Løken, Erik Udø Pedersen og Asbjørn Ellefsen Persen. Foto: Knut Kvalheim

Tjalve løp inn til en strålende bronsemedalje i klubbEM i terrengløp søndag 7. februar, bare slått av lagene fra Frankrike og Tyrkia. Mesterskapet gikk i tyrkiske Kastamonu.
Det var kvartetten Asbjørn Ellefsen Persen, Hans Kristian Fløystad, Erik Udø Pedersen og Snorre Holtan Løken som sørget for årets første internasjonale medalje til
Norsk Friidrett. I alt ti lag stilte opp i klassen for menn
senior. Vinner ble franske Alès Cévennes Athlétisme
med vertskapets İstanbul BBSK på sølvplass.
Best plassert ble Asbjørn Ellefsen Persen med en 6.plass,
47 sekunder bak vinneren. Hans Kristian Fløystad plasserte seg to plasser og elleve sekunder bak Persen, mens
Erik Udø Pedersen ble nr. 9. Sistemann på laget var
Snorre Holtan Løken som ble nr. 20. Totalt ble det 43
plassifre for Tjalve og de var da 12 siffer bak andreplassen til tyrkiske Istanbul BBSK og 26 siffer bak vinnerlaget fra Frankrike.
Ikke alt gikk Tjalves vei denne helgen da våre afrikanske
deltakere ble sendt hjem med første fly grunnet visumproblemer. Med disse på laget hadde vi nok vært adskillig nærmere sølvmedaljen.

Ikke akkurat strålende forhold under mesterskapet. Her ser vi
Asbjørn Ellefsen Persen i aksjon. Foto: Knut Kvalheim.
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Innendørslandskamp med mange Tjalvister i aksjon
Årets nordiske innendørslandskamp ble avholdt i Växjö
13.02.2016.
Fem seire og tre nye seniorrekorder til det norske laget.
Herrelaget ble nr. 2 sammenlagt. Hedda Hynne fra
Strindheim satte ny norsk innendørsrekord på 800m og er
klar for innendørs-VM. Seirene våre kom ved Ezinne
Okparaebo (BUL) på 60 meter, Karsten Warholm
(Dimna) på 200 m, Thomas Roth (Ull/Kisa) på 800 m
pluss de to stafettlagene .I sannhet en lørdag som betydde
et kjempeløft for Norsk Friidrett.
Flere Tjalvister hadde kvalifisert seg til landskampen.
Det beste resultatet stod nok 18-årige Marcus Thomsen
for som ble nr. 5 i kule med resultatet 18.03 m. Det er
norsk juniorrekord. Marcus fikk opp sitt rekordstøt i siste
omgang.
Vetle Utsi Onstad hoppet denne gang tresteg. Han ble nr.
2 med det sterke resultatet 15.73 m, noe som bare er 3 cm
bak hans personlige rekord fra innendørssesongen i fjor.
Hvis Vetle kan holde seg skadefri i månedene som kommer kan 2016 bli en meget god sesong. I samme øvelse
ble Jesper Vestbø nr. 5 med resultatet 14.92 m.
Hva så med Margrethe Renstrøm? Margrethe endte på en
6. plass med resultatet 5.99m. Margrethe hadde faktisk 4
gyldige hopp (noe som er uvanlig), men lengden er langt
fra kvalifiseringsgrensen til OL seinere i sesongen.
På 3000m stilte Norge med Tjalvistene Erik Udø Pedersen og Snorre Holtan Løken. Erik var best ved denne anledning og ble nr. 3 med 8.14.95. Snorre var en del lenger
bak og ble nr. 6 med 8.24.08.

Marcus Thomsen i aksjon under kulekonkurransen. Foto: Friidrett.no

Bjørn Henriksen

Ny varslingskanal for doping
Med Antidoping Norges "Dopingvarsel" gis utøvere,
ledere og andre mulighet til anonymt å fortelle om
kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene.

Tonje Angelsen hopper igjen
Tonje Angelsen hadde sine første høydehopp i uke 9.
Dette er veldig gledelig nyheter da hun har vært tålmodig med å trene alternativt i vinter. Adrian Protesea følger opp Tonje på en meget profesjonell måte der det er
daglig trening med han tilstede. Tonje får i tillegg full
oppfølging fra OLT sitt helseteam.

Hva kan det varsles om?
I Dopingvarsel kan du varsle om kjennskap til eller mistanker om doping i idretten. Dette kan være:
 Forhold knyttet til bruk, besittelse, innførsel, omsetning mv. av personer knyttet til norsk idrett.
 Manipulering i forbindelse med dopingkontrollprosessen

Tonje har de siste årene slitt med en vond hæl som har
holdt henne borte fra konkurranser. Tonje satser mot
OL, og håper å kunne klare kravet på 1.94 m. Vi minner
om at Tonje vant sølv under EM i Helsingfors 2012 med
resultatet 1.97 m.

Du kan også varsle hvis du har mistanker om at personer
som har en tilknytning til idretten (lagledelse, trenere,
leger med mer) oppfordrer til eller assisterer ved bruk av
forbudte stoffer eller anvendelse av forbudte stoffer.
 Systemet skal benyttes til å varsle om forhold knyttet
til potensielle brudd på dopingbestemmelsene i henhold
til Norges idrettsforbunds (NIF) lov kap. 12.
 Sikkerheten er ivaretatt ved at informasjonen er kryptert på skjemaserveren. Kun Antidoping Norge har tilgang til informasjonen.
 Antidoping Norge har fått konsesjon fra Datatilsynet
for behandling av personopplysninger fremkommet via
varslingskanalen.
 Dopingvarsel er knyttet til en kryptert nettside uavhengig av Antidoping Norges hjemmeside.
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Fra de olympiske lekers historie

OL i Sydney 2000. Pål Arne Fagernes (Tjalve) er best i kvalifiseringen og setter norsk rekord med 86.74 m. I finalen går det ikke
like bra. Pål Arne blir tilslutt nr. 9 med resultatet 83.04 m. Fagernes deltok også under OL i 1996 i Atlanta. Han ender på en 13.
plass med resultatet 79.78 m og er dermed den første som ikke går til finalen. Foto: Scanpix.
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Årsmelding Bislettalliansen 2015
1. Funksjoner
Styret: Arne Kvalheim Leder Anne Farseth Nestleder Kirsti Løvnes Medlem Per Sletholt Medlem Martin
Kjäll-Ohlsson Medlem Grethe Hammersborg Medlem Line Kloster Medlem/ungdomsrepresentant
Rådet: Marianne Garmann Ullsand Leder
IL i BUL: IK Tjalve: SK Vidar: Terje Hoffmann Ada Holmen Marianne Garmann Ullsand Vigdis Rønning Kjetil
Myrtun Marit Brennhovd Jan Arne Kragset Ole Petter Sandvig Svein Borge Knut Berg Svein Søndenå Jack Waitz
Anne Spangen Iver Hole Erika Longe Grønner Gunnar Hundhammer Bjørn Henriksen Eirik Gramstad Tormod Bønes
Snorre Lægran
Kontrollutvalget: Mona Rydland Stian Andersen Ninette Banoun
Administrasjon: Rune Stenersen Daglig leder Steinar Hoen Stevnedirektør Anne Mette Undlien Haug Marked/utleie
Vidar Delbekk Regnskap Nur Aden Drift Anders Flem Hagen Prosjektleder
Seks ansatte fordelt på 5,50 årsverk. Ned ett årsverk fra 2014.

2. Revisor
BDO AS v/statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård

3. Arbeidsmiljø og ytre miljø
Administrasjonen har tidsmessige og funksjonelle kontorlokaler på Bislett stadion.
Arbeidsmiljøet er godt.
Det totale sykefravær utgjorde 56 dager/4,4 prosent.
Organisasjonens drift forurenser ikke det ytre miljøet.

4. Årsresultat
Bislett Alliansen hadde i 2015 ett overskudd på kr 418 302,-

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

6. Styrets arbeid
Styret har avholdt seks styremøter i 2015. Det har vært godt samarbeid innad i styret og mellom styret og administrasjonen. I tillegg ble det i oktober avholdt utvidet styreseminar hvor flere ressurspersoner fra våre tre klubber deltok. Her
var det gode diskusjoner og innspill til styret. Deler av styret var på studietur til Diamond League finalen i Brussel. Her
hadde man et miniseminar og møte med eier og drifter av firmaet Golazo som eier stevnet og har mange løp- og sykkelarrangement i Belgia, Nederland, Tyskland og Frankrike. Et nyttig møte for å få innblikk i hvordan ting kan driftes.
7. 50. årsjubileum
I 2015 har vi markert 50. årsjubileum for Bislett Alliansen og det 50ende Bislett Games. Jubileumskomiteens medlemmer har i 2015 vært: Arne Kvalheim (IK Tjalve), Ole Petter Sandvig (IK Tjalve), Willy Bjørndal (SK Vidar), Vigdis
Rønning (IL i BUL), Gunnar Hundhammer (IL i BUL), Tom Hermansen (frivillige), Steinar Hoen (Adm), Svein Arne
Hansen (Adm), Anders Flem Hagen (sekretær). Særskilte tiltak som ble gjennomført:
Det ble produsert et jubileumsbilag på 40 sider om Bislett Alliansen sin historie med hovedvekt på Bislett Games.
Dette ble bla distribuert fritt til alle tilskuere på stevnet. Morten Olsen var redaktør.
NRK produserte og sendte: «Bislett Games – 50 år med verdensrekorder» Programmet var hele en time langt. Dette
ble sendt første gang 4. juni kl 22:00.
Frivillige/klubbfest 30. mai. Rundt 150 av Bislett Alliansen sine trofaste støttespillere var tilstede. Starten med
«jordbærparty og mingling i hagen stil stevnedirektør, Steinar Hoen og fortsatte med båttur på fjorden med skalldyrbord.
Flere tidligere internasjonale friidrettsstjerner og utøvere som har satt verdensrekorder var gjester på middagen på
kongressenteret og på stadion. Noen besøkte også Bjørn Berg sitt friidrettsmuseum på Lillestrøm, organisert av komiteen.

8. Status handlingsplan 2015
Årsmøte i Bislett Alliansen vedtok en langtidsplan for 2013 – 2018 på årsmøtet 5. mars
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Årsmelding Bislettalliansen 2015 forts.
2013:
1.

Bislett Games skal videreføres som et av verdens beste friidrettsstevner.

2.

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

3.

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

4.

BAs arrangementer bør fortrinnsvis avgrenses til Oslo

5.

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

6.

De neste års overskudd for BA bør uavkortet gå til sikringsfondet

Spesifiserte punkter for 2015: Bislett games



Redusere utgifter gjennom å forbedre leverandøravtaler, anbud. Her har det i 2015 blitt lagt ned en god jobb mot
leverandørene som har gitt noen innsparinger,



- Videreutvikle prosjektplanen som sammenfatter alle arbeidsoppgaver, ressursbruk og ansvarsområder, samt
kvalitetssikre stevnegjennomføring. Et pågående prosjekt som blir bedre og bedre for hvert år.



- 50. årsjubileum. Synliggjøre stevnet sin gjennomslagskraft nasjonalt og internasjonalt mot media, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. Godt gjennomført, ref eget punkt om jubileet.

Bislett stadion



Utbedre treningsforhold gjennom adgangskontroll/fordeling av treningstidspunkt for ulike grupper. Kartlegging
og framdriftsplan sammen med klubbene. Vi har i høst innført adgangskort for alle aktive friidrettsutøver som
blir sjekket manuelt i inngangen.



- Kartlegge og spille inn investeringsbehov mot Oslo Kommune på kort og lang sikt for å opprettholde stadion på
høyeste internasjonale standard for friidrett. Vi har hatt flere befaringer med konsulentselskap fra de nye eierne,
Kultur- og Idrettsbygg. Det er å håpe at de nødvendige vedlikehold blir fulgt opp i 2016.

Admin



- Evaluere administrasjon opp mot dagens virksomhet. Utsatt til 2016.

9. Bislett stadion
Det har også i 2015 vært et meget høyt aktivitetsnivå på Bislett stadion. Stadion har vært åpen for trening eller arrangement i 346 dager i 2015. Dette krever stor innsats fra staben for å koordinere og gjennomføre de driftsmessige oppgavene vi har på stadion. 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 Bymiljøetaten er god. Bislett stadion fikk i juni 2015 nye eiere – Idrett og Kulturbygg. De har hatt grundige befaringer av alle områder på stadion med fagpersonell, og planlegger flere oppgraderinger
og nødvendig vedlikehold i 2016.
Kapasiteten på innendørsbanen i vintersesongen er stadig presset. Høsten 2015 innførte BA nytt system med adgangsbevis for de lukkede treningstidene. Det har vært en omfattende og ressurskrevende prosess, men var sårt nødvendig.
NOKAS har ansvaret for adgangskontrollen og sjekk av adgangsbevis.
Lyn spilte i 2015 sine seriekamper på Bislett stadion. Etter å ha kjempet hele sesongen for å holde seg i 2. divisjon,
glapp plassen tilslutt. Lyn vil også i 2016 spille sine seriekamper på Bislett, denne gang i 3. divisjon.
Findings Festivalen ble i 2015 holdt over 2 dager, 29. og 30. mai. Publikumstallene for de 2 dagene var på ca 16.000,
noe som var skuffende for arrangøren etter fullt hus og 18.000 på endagsfestivalen i fjor. Gjennomføringsmessig var
arrangementet i år en stor forbedring fra fjoråret, og gikk for seg uten noen store negative hendelser. De flytter i 2016
arrangementet tilbake til august (20. og 21.).
Et annet stort arrangement i 2015 var Play for Peace, en Cricketfestival arrangert av Christiania Cricketklubb med støtte
fra Oslo kommune, og EnDag – en aktivitetsdag med konsert. Begge disse arrangementene ble en stor påkjennelse for
nabolaget rundt Bislett på grunn av høyt støynivå. Cricketfestivalen ble i tillegg mye jobb for administrasjonen da arrangør ikke hadde ting på plass. Ingen av disse arrangementene vil bli gjennomført i 2016
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Årsmelding Bislettalliansen 2015 forts.
Noen nøkkeltall:

skoleidrettsdager
private/kommersielle utleieforhold
fotballkamper (2. divisjon LYN)
friidrettsarrangement (OFIK/Klubbene)
Ca 320 000 treningstimer Ca 46 000 tilskuere arrangement
Ca 64 000 deltagere arrangementer
Rugbylandskamp

10. ExxonMobil Bislett Games
Jubileumsstevnet ble i 2015 arrangert torsdag 11.juni i strålende solskinn og varmt vær. Med Prins Albert II av Monaco
og statsminister Erna Solberg i spissen for mange celebre gjester og et stadion fylt av i overkant 13 500 tilskuere, lå alt
til rette for en fin kveld. Statsministeren holdt en fin åpningstale som også gikk live på NRK. Hun gratulerte med jubileet og takket oss for den fantastiske innsatsen vi har gjort for landet med å holde i hevd dette globale friidrettsstevne på
topp gjennom alle disse årene. Prins Albert på sin side delte ut førstepremien til vinnerlaget, DNB, i Race Against Malaria. Stafetten ble arrangert for 5. gang og var flyttet til stadion fra Karl Johan. Til sammen betalte de åtte lagene kr 400
00,- som gikk uavkortet til Røde Kors sitt arbeid i kampen mot malaria.
Tradisjonen tro hadde vi innlagte forøvelser for noen av de beste norske utøverne. Persene kom som perler på en snor.
Våre aller beste utøvere, som deltok i Diamond League øvelsene, hadde ikke helt dagen. Stevnet trenger gode norske
resultater for å fyre opp publikum. Men på tross av noe laber innsats fra de norske, var stemningen god på stadion.
Resultatene totalt sett ble nok noe negativt påvirket av vindforholdene, det blåste stort sett i mot på sprint, lengde og
tresteg. Det ble bare ett årsbeste i verden, Kaliese Spencer JAM, 54.15 på 400m hekk. Det ble satt fire nasjonale rekorder og en del perser og sesong beste.
Vi hadde på forhånd lagt opp til at det kunne være mulig med den 70. verdensrekord på Bislett, på 5000 kvinner og
høyde menn. Genzebe Dibaba jobbet hardt på 5 000m, men vinden spilte nok inn her også. Hun kom i mål på den sterke
tiden 14:21.29, ca 10 sec bak rekorden. I høydesvingen skuffet de to største favorittene, Barshim og Bondarenko. De
endte på delt tredjeplass med 2.33. Fassinotti på andre, tangerte den Italienske rekorden med 2.33. Vinneren Guowei
Zhang CHN, svingte seg over 2.36. Selv om det var langt unna verdensrekord var totalresultatene i høyde et av de beste
verden har sett.
På den negative siden må nevnes at lydanlegget på stadion kuttet helt ut i 15 minutter, store stå i 25 minutter og søndre
sving 40 minutter. Dette er ikke Bislett stadion verdig og ødela noe av opplevelsen for publikum.
I forkant av stevnet hadde vi også utfordringer, Billettsalget gikk tregt ut over våren og vi hadde 8000 billetter igjen og
selge to måneder før stevnet. Da vi ikke fikk drahjelp markedsmessig med et navn som Usain Bolt, Andreas Thorkildsen eller gode norske resultater så valgte vi i år og bruke ekstra midler på en sosial medie-kampanje sammen med
Consept Communikation. Som et direkte resultat av det vi gjorde her fikk vi også en del respons i aviser, på nett og TV.
Billettsalget økte og vi var fornøyd med en godt fylt stadion på stevnedagen. Vi har i etterkant også mottatt priser for
denne kampanjen.
VIP-teltet bar preg av at DNB og ExxonMobil kom med færre gjester på Vorspielet og Nachspielet. Vi endte allikevel
opp med 800 personer på begge arrangementene og meget god stemning.
På sponsorsiden var vi veldig fornøyd med ny rekord, 16 hovedsponsorer som bidro med nesten 8 millioner, er veldig
hyggelig og beviser at vi leverer kvalitet.
Barnas bislettdag ble arrangert søndag 14juni i strålende vær og med nærmere 800 barn. Sponsorlandsbyen var meget
vellykket med mange varierte aktiviteter for alle barna. Barnefamiliene oppholdt seg i flere timer på stadion og de voksne koste seg med piknik på gresset mens barna var i full aktivitet med friidrettsøvelsene og aktivitetene i sponsorlandsbyen.

11. IAAF Diamond League og internasjonal friidrett.
Vår mangeårige stevnedirektør, Svein Arne Hansen, ble i april valgt til president i det europeiske friidrettsforbundet.
Diamond League 2015 ble godt gjennomført og inntektene blir noe høyere enn budsjettert. For vår del scorer vi høyt på
alle parameterne vi måles på. Det er satt i gang en prosess for å se på konseptet og fornyelse av Diamond League. De 14
stevnene møtes igjen i mars for workshop rundt dette.
Internasjonal friidrett har i 2015 vært rystet av skandaler. Wada rapporten rundt IAAF og Russisk friidrett som ble offentliggjort 9. november er rystende. I kjølvannet av det er Russland foreløpig utestengt fra all internasjonal deltagelse i friidrett. Samtidig er tidligere president i IAAF, hans advokat og IAAF sin antidopingsjef blitt arrestert og er under etterforskning for korrupsjon av franske myndigheter.
Del to av rapporten bli offentliggjort medio januar. Den nye presidenten, Sebastian Coe, har vært krystallklar på at han skal bidra til at
alle fakta kommer på bordet og at han skal bygge en gjennomsiktig organisasjon.
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Årsmelding Bislettalliansen 2015 forts.
12. KK-Mila
KK-mila ble i 2015 arrangert for 5. gang. 5414 damer fullførte 5km eller 10km i Oslos gater og parker. Løypen var satt
som i 2014, og tilbakemeldingene fra deltagere var meget gode.
Hele administrasjonen var i sving både på løpsdagen og uken i forkant. Vi hadde god hjelp fra administrasjonen i klubbene og klubbmedlemmer for øvrig.
Vi har fått gode signaler fra oppdragsgiver Aller Media om fortsettelse av arrangementet også i årene fremover. Økonomisk er det ingen stor inntektskilde, men arrangementet bidrar positivt på flere områder for administrasjonen, klubbene
og relevante forretningskontakter.
Samarbeid med politi, BYM, og andre offentlige etater var noe problematisk i 2015. BYM overtok skiltmyndighet fra
politiet, noe som førte til at kommunikasjonen ble tungvinn og hvor og hvem søknader skulle gå til var noe uavklart.
Dette jobbes det dog samlet sett fra alle Allianseklubbene og NFIF om å få bedret i 2016.

13. Bislett 50km
Vi tok over dette arrangementet i februar. Det ble arrangert for 5. gang. Fulltegnet og med ny deltagerrekord, 180 løpere. Et godt gjennomført arrangement med fornøyde deltagere.
Arne Kvalheim

Anne Farseth

Kirsti Løvnes

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Per Sletholt

Martin Kjäll-Ohlsson

Grethe Hammersborg

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Line Kloster

Rune Stenersen

Styremedlem/ungdomsrepresentant

Daglig leder
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Fra IK Tjalves historie: Årsberetning 1901
Treningen i ridehus begyndte i mars, sammen med en
del andre foreninger, og ble drevet hver tirsdag, torsdag
og lørdag aften.

Wilhelm Blystad
”
”
Haakon Blystad
”
”
”
”

Svenska Idrottsförbundet utsendte i januar innbydelse til
diskusjons i Stockholm den II februar, angående en
eventuelle dannelse av et Centralstyre for de skandinaviske idrettsforbund. Til dette møte ble fra Norsk Idrætsforbund sendt 2 representanter, nemlig forbundets president Asbjørn Bjerke samt Gustav S. Thorp.

1 pr. i 100m løp, 11 9/10.sek.
3 pr. i höidesprang med 1.55 m
3 pr. i lengdesprang med 5.34 m
1 pr. i spydkast med 38.95 m
2 pr. i höidesprang med 1.60 m

Som et komisk intermesse kan følgende leses i Drammensbladet ”Luren og Buskeruds Amststidende” 27 juli:
”Der holdes i morgen et turnstævne (!) etsteds her i nærheden. Vi skal vel vogte os fr at nævne stedet for ikke at
reklamere gratis for vedkommende sportsklubber, der er
hjemmehørende i Kristiania. Dette stævne har ikke været
avertert hos os, men derimod hos begge vore konservative kolleger hersteds. I dag modtok vi inbydelse til at
overvære og referere stevnet; men vi gaar ikke. Vi føler
os ikke vel i selskap med lutter höire-folk, og andre kommer selvfølgelig ikke did, eftersom stevnet kun er avertert
i höirebladet.

”Tjalve” avholdt sin årlige generalforsamling i Tivoli 35
april. Årsberetning og regnskap blev vedtatt og nogen av
styret foreslåtte lovendringer likeledes.
Til styret valgtes Wilh. Blystad, formann, Alfr. K. Jensen, viseformann, W. Möller, kasserer, Harry Leganger
Bugge, sekretær og Haakon Blystad trener og materialforvalter. Representant i Centralforeningen ble Wilhelm
Blystad og i Norsk Idrætsforbund Alfr. K. jensen.

Bladet ”Fri Idræt, hvorfra ovenstående er hentet, skriver i
den anledning: ”Vi finder det unødvendigt at gaa nærmere ind paa bladets smagfulde sammenblanden af idræt og
politik-men det maa vist have været mere end almindelig
varmt paa redaktionskontoret den dagen”.

Styret oplyste, at ”Tjalve” også i år- som gjennom en
årrekke- hadde ført overopsyn med Redningsselskapets
apparater fra Grønlien til Frognerkilen. Ennvidere opplystes, at brandvesenets tomt ved Ankertorvet velvilligst
var overlatt til treningsplass.

Kristiania Idrætsforening avholdt internasjonalt idrettsstevne på Frogner den 10,11 og 12 august.

”Tjalve” og ”Örnulfs” skandinaviske idrettsstevne
Blev avholdt på festningsplassen 18 og 19 mai. Det
skandinaviske element bestod av Göteborgerne Otto
Nilsson og H. Eisermann. De andre uteblev.

Vi nevner resultatene for de deltagende ”Tjalvister”:

For ”Tjalvisten’s” vedkommende blev resultatet følgende:
Lengdesprang: Hans Due
3 pr. 5.38 m
Spydkast: Haakon Blystad
2 pr. 60.33 m
100 m løp: Hans Due
2 pr. 11.6/10
Kulestøt: Haakon Blystad
2 pr. 19.08 m
110 m hekkeløp: Hans Due
1 pr. 19.4/10
Wilhelm Blystad
3 pr. 21.6/10
Høidesprang: Haakon Blystad
2 pr. 1.60 m
500 m løp: Hans Due
2 pr. 1.16.6/10
804.1/2 m løp: Georg Bank (80m)
1 pr. 2.05,-

I Marathonløpet mandag deltok ingen ”Tjalvister”.

Lengdesprang: Wilhelm Blystad
Haakon Blystad
Kulestöt:
Haakon Blystad
Höidesprang: Haakon Blystad
Treskrittsprang: Haakon Blystad
Spydkast:
O.Z. Andersen

1 pr. med 5.83 m
2 pr. med 5.78 m
2 pr. med 20.61 m
2 pr. med 1.65 m
1 pr. med 13.22 m
1 pr. med 66.36 m

Søndag aften var der arrangert festforestilling i Tivoli,
hvortil samtlige deltagere var innbutt. En av kronprinsen
oppstillet pokal for stevnets beste mann tilfalt Haakon
Blystad, ”Tjalve”. Wilhelm Blystad som efter lørdagens
øvelser stod serdeles godt for de korte løps vedkommende kunde ikke stille op søndag, på grunn av fotskade.

Kongens pokal tilfaldt Nilsson, Gøteborg efter loddtrekning med Hans Due.

Brødrene Bjerkes pokal for 400m stafettløp-arrangert av
bladet ”Fri Idræt-forgikk for annen gang på Frogner idrettsplass. Til konkurransen møtte fjorårets vinner Kristiania Idrætsforening, ”Tjalve” og ”Örnulf”. Løpet blev
også denne gangen vunnet av Kristiania Idrætsforening
ved Johs. G. Jensen, Claus Vold, Leif Widnæs og Edvard
Larsen. Tid 49.4/10 sek. ”Tjalve” blev nr.2 ved Alfr. K.
Jensen, Georg Bank, Wilhelm Blystad og Hans Due. Tid
50. 2/10.

Ved Örgryte Idrottssälskaps internasjonale idrettsstevne
I Gøteborg 12 mai deltok av ”Tjalvistene” Wilhelm Blystad, Haakon Blystad of de opnådde følgende premier:
Wilhelm Blystad 3 pr. i 100m løp, 11.8/10. 1 pr. i höidesprang med 1.70 m. Haakon Blystad fikk 2 pr. i spydkast.
Propaganda
For muligens å vekke interessen for fri idrett utenbys,
blev ”Tjalve” ”Örnulf” og ”Kif” enige om å få arrangert
et idrettsstevne i Drammen 28 juli. Desværre blev der et
slikt regnvær, at opvisningen nærmest blev en fiasko.
Allikevel opnådde der ganske bra resultater, men fold
holdt sig hjemme og propagandaen blev det så som så
med. ”Tjalvistene” hadde følgende prestasjoner:

Centralstyret for de skandinaviske idrætsforbund
I henhold til den i Stockholm i vinter avholdte konferanse
har N.I. innkalt Svenskene og Danskene til møte i Kristiania og følgende møtte: Redaktør Wilhelm Friberg, Gøteborg, med fullmagt fra Svensk Idrottsforbundet. Malermester Martinius Olsen, Kjøbenhavn, med fuldmagt fra
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Dansk Athletik Union, samt Norsk Idrætsforbund ved
presidenten ingeniør Asbjørn Bjerke, samt Henrik Nordlie, O.Z. Andersen og sekretæren P.B. Brodersen. Der
besluttedes nedsatt en komite kaldet ”Centralkomiteen
for de skandinaviske Idrætsforbund”, hvis for mål skal
være å støtte forbundene moralsk. Neste møte besluttedes
avholdt i Gøteborg under Svenska Idrottsforbundets årsmøte.

Ved Örgryte Idrottssälskaps store idrettsstevne i Gøteborg
7 og 8 september deltok Haakon Blystad og sikret seg 1
pr. i treskrittssprang 12.34 m, 2 pr. i lengdesprang 5.72 m,
3 pr. i spydkast 56.98 m og 3 pr. i kulestøt 19.05 m.
Atter propaganda i Drammen, men resultatene lar vente
på sig. Efter det på grunn av regnværet så mislykkede propagandastevne i Drammen i vår, fandt de tre foreninger
”Tjalve”,¨”Örnulf” og ”Kif” å burde gjøre ennu et forsøk
og avholdt derfor et idrettstevne i Drammens park søndag
15 september. Fra ”Tjalve” deltok Wilhelm og Haakon
Blystad, Georg Bank, samt O.Z. Andersen. For disse vedkommende blev resultatene:

Møtet i Gøteborg fandt sted 8 september og der møtte fra
Norsk Idrætsforbund presidenten ingeniør Asbjørn Bjerke, og sekretæren P.B. Brodersen. Fra Svenska Idrottsforbundet møtte C.E. Helgeson, G. Stenberg og Wilh.
Friberg. Fra Dansk Athletik Union møtte M.E. Jørgensen. Centralkomiteens kontor besluttedes første år henlagt til Kristiania og til president valgtes ingeniør Asbjørn Bjerke og til sekretær P.B. Brodersen. Suppleant
Martinus Lørdahl.

Wilhelm Blystad, 1 pr. i höidesprang med 1.65 m, Georg
Bank fikk 3 pr. i höidesprang, 1.50 m, Haakon Blystad
blev nr. 3 i spydkast og O.Z. Andersen nr. 1 i spydkast
med 57.15 m. I femkampen seiret Wilhelm Blystad efter
bryting med Einar Pedersen.

Ved Norsk Idrætsforbunds 5 mesterskapsstevne, som
blev avholdt i Stavanger 24 og 25 august fikk
”Tjalvistene” følgende premier:
Kulestøt:
Lengdesprang:
Diskoskast:
Treskrittspr.
Höidesprang:
Spydkast:

Haakon Blystad
Wilhelm Blystad
Haakon Blystad
”
”
”
”
”
”
”
”

”Tjalves 5 årlige orienteringsløp fant sted søndag 22 september og var henlagt til traktene omkring Nitedal. Start
ved Nitedal stasjon, derfra til Buraasen, hvor der var 5 m.
tvungen hvil. Videre til Laskerud og tilbake til startstedet.
I alt ca. 12-13 km. Der var anmelt 40 deltagere, men kun
12 møtte til start. Den eneste ”Tjalvist” som deltok var
Gustav Andersen, som blev nr. 4 med tid 1.23.20. Løpet
blev vunnet av Chr. Bjanes med tid 1.04.30.

1 pr. 20.10 m
2 pr. 5.97 m
3 pr. 5.81 m
3 pr. 49.96 m
1 pr. 12.90 m
1 pr. 1.71 m
1 pr. 67.81 m (n.r.)

”Tjalve” avholdt høstseksa den 15 oktober, hvor sommerens premier blev utdelt.

Start 100m på Slæbende sportsplads 12 mai 1901. Fra venstre:
Fred Christiansen, Kif, Edvard Larsen, Kif, Einar Paulsen,
Tjalve, Augustin Walbye, Ørnulf, Einar Pedersen, Ørnulf,
Johs. G. Jensen, Kif, Yngvar Bryn, Tjalve og Alfr. K. Jensen,
Tjalve.

Stevne Slæbende sportsplads mai 1901. Fra venstre: Hans Due,
Haakon Blystad, Trygve Paulsen og Wilhelm Blystad.
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To nye juniorrekorder av Marcus Thomsen

Marcus til avisa Hordaland. Marcus er fra Voss, men bor
for tiden i Aalborg. Tidligere i vinter han han trent mye
styrke, men har trappet litt ned til innendørssesongen i
februar og mars. Deretter blir det en ny periode med styrketrening for å legge et godt grunnlag til utendørssesongen.

I forbindelse med den nordiske innendørslandskampen i
Växjö satte Marcus Thomsen (18) to norske juniorrekorder i kule. I selve landskampen støtte han 18.03 m med
seniorkula; i et godkjent stevne etter landskampen støtte
han 19.93 m med 6 kg kula. Sistnevnte rekord er en forbedring av hans egen rekord fra Rudhallen i Bærum tidligere i vinter med 20 cm. Før innendørssesongen startet
hadde Sven Martin Skagestad den norske juniorrekorden
med 19.05 m.

Marcus har som mål å støte langt over 20 meter med 6 kg
kule i løpet av sesongen og etablere seg helt i verdenstoppen.

Kravet til U20 VM i Polen 19-24. juli er 18.25 m. Slik
det ser ut nå, så går jeg for medalje i U20 VM uttaler

Bjørn Henriksen

Tjalve til E-cup for lag

Friidrettstinget 2017 er lagt til Bergen

Styret i Tjalve har bestemt at klubben for første gang på
mange år skal stille lag i E-cup for lag (menn). Vi stiller
i gruppe B. Stevnet arrangeres i Leira i Portugal 28-29
mai.

På styremøte i Norges Friidrettsforbund i februar ble det
bestemt å legge friidrettstinget 2017 til Bergen og Quality hotell Edvard Grieg Tinget avholdes 26-27. mars.
Styret fordelte mesterskapene for 2017 på styremøte i
januar, men supplerte på februarmøte med NM i terrengløp.

Vi føler nå at vi har et såpass sterkt lag at vi kan hevde
oss på en utmerket måte. E-cup er et av klubbens store
satsninger denne sesongen, som i tillegg inneholder flere
internasjonale mesterskap.

NM kort løype arrangeres av Strandebarm og lang løype
av Vik i Sogn. Ellers er det verdt å merke seg at juniorNM arrangeres i Harstad mens UM går på Fana stadion.

Så langt har vi nominert mange utøvere i henhold til reglene. Når vi nærmer oss stevnet vil det endelige laget tas
ut pluss noen reserver. To lagledere og fem trenere vil
være med til Portugal.

Hoved-NM 2017 arrangeres av Sandnes, som også skal
arrangere UM i 2016.
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Byrådsleder Raymond Johansen og Arne Kvalheim. Foto: Eirik Førde

John Ertzgaard, Steinar Hoen og forbundets generalsekretær Kjetil Hildeskor. Foto: Eirik Førde
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Iver Hole og Tor Johnson. Foto: Eirik Førde

Jørgen Just Moe, fru Berglund og Bjørn Berglund. Foto: Eirik Førde
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Årsmelding IK Tjalve 2015
Styret, utvalg og komiteer:

På IK Tjalves årsmøte 2014 på Bislett Stadion, mandag 23. mars 2015 ble det foretatt følgende valg:
Styret:

Per Sletholt
Bjørn Henriksen
Andreas Gjesdal
Egil Reidar Osnes
Eirik Førde
Ole Petter Sandvig
Svein Søndenå
Ada Holmen
Ingvild Vedde

Leder
Nestleder
Medlem/ungdomsrepresentant
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Ungdomsavdelingen:

Egil Reidar Osnes
Bjørn Henriksen

Leder
Medlem

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

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

Tjalvisten:

Bjørn Henriksen

Valgkomité:

Arne Kvalheim
Leder
Kjetil Myrtun
Medlem
Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne et tredje medlem

Redaktør

Gullmerkekomité: Ikke på valg: Per Sletholt (klubbens leder), Torbjørn Briseid, Eystein Enoksen, Ole Petter Sandvig.
Stiftelsen Sverre Gundersens fond: Ikke på valg: Eirik Berge, Petter Eggan, Audun Nordtveit, Siri Grude.
Olga og Henning Norgrens fond: Ikke på valg: Per Sletholt (klubbens leder), Haavard Nordlie (stormester i Tjalves
Ridderorden).
Styremøter: Det er i perioden avholdt 11 styremøter. En representant for Ungdomsavdelingen har hatt møterett på styremøtene.
Administrasjon:

Vegard Henriksen
John Ertzgaard

Daglig leder
Idrettslig leder

Regnskapsfører:

Harald Sletten,

Link Regnskap

Prokura hver for seg:

Per Sletholt og Svein Søndenå

Bislettalliansens styre: Arne Kvalheim
Per Sletholt

Leder
Medlem

Bislettalliansens råd:

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Ada Holmen
Kjetil Myrtun
Ole Petter Sandvig
Svein Søndenå
Iver Hole
Bjørn Henriksen

Medlemstall

Ved rapportfristens utløp 31.12.2015 var IK Tjalves medlemstall:
0-5 ÅR

6-12 ÅR

13-19 ÅR

20-25 ÅR

26-

TOTAL

KVINNER:

1

2

27

25

34

89

MENN:

1

1

25

26

114

167

TOTAL:

2

3

52

51

148

256
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Årsmelding 2015 forts.
Den store nedgangen i medlemstallet fra 2014 (331) skyldes opprydding i medlemsdatabasen. Databasen er ferdig ryddet og ajourført per 31.12.15.

Økonomi

Regnskap:
Klubbens økonomi fortsetter å bedre seg. Regnskapet for 2015 viser et overskudd på kr. 3 598 446,Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
Samarbeidspartnere:
IK Tjalve har i 2015 hatt følgende samarbeidspartnere: Mizuno Norge, Tine, Naturimport, JobZone, Canon, BackeGruppen, Kreftforeningen, Right to Play, Scandic, Idrett Uten Alkohol, Coop Kaffe, Norges Blindeforbund.

Arrangementer og stevner

IK Tjalve har i sesongen 2015 arrangert eller vært medarrangør av følgende friidrettsstevner:
BarCode Challenge torsdag 28. mai, trappeløp i Bjørvika.
YT Holmenkollstafetten med start på Bislett/St. Hanshaugen og innkomst på Bislett lørdag 9. mai.
Exxon Mobil Bislett Games, internasjonalt stevne på Bislett Stadion onsdag 11. juni sammen med IL i BUL og
SK Vidar (Bislettalliansen).
Norwegian Grand Prix Boysen Memorial lørdag 8. august, elitestevne på Bislett Stadion.
Mizuno Tjalvelekene, nasjonalt stevne på Bislett Stadion 7.-9. august, for jenter og gutter fra 10 år til senior.
KM 10-14 år. Bislett Stadion 17. september.
Bydelsungdomslekene for Ila og Marienlyst skole 8., 9. og 10. klasse samt 7. klasse på Bolteløkka og Møllergata skole på Bislett Stadion 21. september.
FemiLøpet lørdag 10. oktober, mosjonsløp for kvinner på Ekebergsletta.
NM Terrengløp lørdag 17. oktober på Ekeberg.
YT Holmenkollstafetten
YT Holmenkollstafetten ble i 2015 arrangert lørdag 9. mai.
YT Holmenkollstafettens arrangementskomité har bestått av følgende personer:
Leder av hovedkomiteen: Per Sletholt
Stevneledere: Ole Petter Sandvig, Per Sletholt, Vegard Henriksen.
Resultatservice/data: EQ Timing
Løypesjef: Morten Mørck
Vekslingssjef: Silje Johnson
Vaktsjefer: Stian Andersen og Eivind Henriksen
Transportsjef: Rudi Kristiansen
Start St.Hanshaugen: Kjetil Myrtun
Premieutdeling: Ragnhild Holmen Waldahl og Grete Etholm
Tidtaking: EQ Timing
Informasjonsansvarlig: Svein Lilleberg
Dommeransvarlig: Vegard Henriksen
Speakertjeneste: Rune Stenersen
Sanitetstjeneste: Norsk Folkehjelp
Lyd: Wangen Antenneservice AS
Vakt-tjeneste i løypa: Politiet, MP, Politihøyskolen.
Starten ble som tidligere fordelt på Bislett og Knud Knudsens plass
ÅR:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PÅMELDTE
LAG:
FULLFØRTE
LAG:

1064

1141

1488

1868

992

963

1375

1710

2250
(+58)
2069
(+55)

2700
(+67)
2573
(+66)

2624
(+90)
2264
(+90)

3078
(+125)
2944
(+110)

3292
(+162)
3145
(+144)

Mizuno Tjalvelekene / Norwegian Grand Prix Boysen Memorial
I 2015 ble Mizuno Tjalvelekene arrangert 7.-9. august med innlagt Norwegian Grand Prix på kvelden lørdag 8. august.
Mizuno Tjalvelekene hadde 1485 starter fordelt på 678 deltagere. Norwegian Grand Prix hadde 210 starter fordelt på
186 deltagere. Tjalvelekene hadde noe nedgang i deltagelsen i år. Grunnen til dette er at vi tok en del seniorøvelser ut
av stevnet som heller ble arrangert under NGP.
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Årsmelding 2015 forts.
Exxon Mobil Bislett Games
Årets Bislett Games ble arrangert torsdag 11. juni. Stevnet hadde mange gode utøvere og fikk flotte resultater men var
dessverre uten de aller største profilene.
FemiLøpet
Femiløpet ble arrangert på Ekebergsletta lørdag 10. oktober. 137 deltagere fullførte løpet.
NM Terreng
NM Terreng lang løype ble arrangert i flotte omgivelser på Ekeberg lørdag 17. oktober. 274 deltagere var påmeldt.

Sportslig

Treneroppfølgingen
Følgende trenere har fungert i Tjalve i sesongen 2015:
Dan Simion
Leif Olav Alnes
Einar Brynemo
John Ertzgaard
Svein Lilleberg
Knut Kvalheim
Eirik Førde

Hopp
Sprint
Kast
Sprint
Sprint
Langdistanse
Langdistanse

Samarbeidet mellom Tjalve, Koll og Lambertseter fungerer meget godt. Idrettslig leder har hatt god oppfølging av samarbeidet og hatt flere turer til stevner og treningssamlinger sammen.
Våre beste utøvere har hatt faste budsjetter til dekning av utgifter til trening og konkurranser. Aktive som ikke har hatt
personlige budsjetter, får støtte etter innsatsen fra gruppebudsjettene i hopp, løp og kast.
Mizuno har i 2015 vært klubbens utstyrsleverandør.
Idrettslig innsats
IK Tjalve har hatt et meget godt idrettsår.
I NFIFs lagserie for menn ble vi nummer 1, tett oppunder poengrekorden fra i fjor. For kvinner ble Tjalve nr. 3 slått av
IL Tyrving og IL Gular.
I Hovedmesterskapet i Haugesund ble Tjalve tredje beste klubb i medaljekampen, slått av IL i BUL og SK Vidar. Tjalve
tok 5 gull, 2 sølv, og 2 bronse. Tjalves gullvinnere i NM var Grete Etholm (diskos), Eivind Henriksen (slegge), Sindre
Almsengen (tresteg), Marie-Therese Obst (spyd) og Snorre Holtan Løken (1500 m).
I NM junior ble Tjalve beste klubb i medaljekampen. Tjalve tok 8 gull, 5 sølv, og 6 bronse.
I UM tok Tjalve, sammen med samarbeidsklubbene Koll og Lambertseter, 4 gull, 4 sølv, og 5 bronse.
I YT Holmenkollstafetten ble Tjalves herrelag nr. 1 i eliteklassen. Damelaget i eliteklassen ble nr. 2, kun slått av SK Vidar.
Tjalve hadde ingen deltagere i VM i Beijing, men til gjengjeld 29 starter i andre internasjonale mesterskap.

Diverse

Tillitsverv
Norges Friidrettsforbund: Ole Petter Sandvig (medlem av anleggsutvalget). Stian Flo (medlem av serieutvalget). Jan
Jørgen Moe (medlem av statistikk- og rekordutvalget). Margrethe Renstrøm (medlem av fondsstyret). Grete Etholm
(medlem av toppidrettsutvalget). Veslemøy Hausken Sjöqvist (medlem av toppidrettsutvalget, medlem av trenerutvalget). Mona Holm Solberg (medlem av trenerutvalget)
For øvrig sitter daglig leder Vegard Henriksen i mosjonsutvalget og idrettslig leder John Ertzgaard i toppidrettsutvalget.
Ole Petter Sandvig er ansatt som teknisk konsulent i Norges Friidrettsforbund. Veslemøy Hausken Sjöqvist er ansatt
som kompetanseansvarlig i Norges Friidrettsforbund. Mona Holm Solberg er ansatt som daglig leder i Østfold Friidrettskrets.
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Ordenskollegiet
Styret for Ordenskollegiet: Haavard Nordlie (stormester), Gustav Huuse (seremonimester) og Eirik Berge (skattmester)
Medlemsmøter
Det ble ikke arrangert noen medlemsmøter i 2015. Derimot ble Tjalves 125-års jubileum feiret 8. januar 2016.
Tjalvisten
Tjalvisten utkom med seks nummer i 2015, samt tre nummer i forbindelse med Tjalves 125-års jubileum. Redaksjonen
har vært ledet av Bjørn Henriksen.
Dommere
Pr. 31.12. 2015 hadde IK Tjalve følgende autoriserte friidrettsdommere:
Forbundsdommere: Unni Agdestein, Reidar Falch, Arne Foss, Øyvind Hoen, Ole Petter Sandvig, Svein Søndenå, Omar
Ragnvald Hansen. Kretsdommere: Erik Andersen, Bodil Wiig Berge, Stein Hansen, Ragnhild Haugli, Ada Holmen, Ole
Kr. Johnsen, Jan Jørgen Moe, Kjetil Myrtun, Ragnhild Holmen Waldahl, Bjørn Henriksen, Paul Solberg, Benny Hebo
Larsen, Veslemøy Hausken, Stian Flo, John Ertzgaard, Odd Nilsen, Jørn Nygren, Randi Nymoen, Hans Kristian Fløystad.
Forbundsstartere: Ole Petter Sandvig, Randi Nymoen.
Kretsstartere: Ole Kr. Johnsen, Svein Søndenå, John Ertzgaard
IDRETTSKLUBBEN TJALVE – STYRET
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Rick Wohlhuter: Han som snublet i en solstråle
I første runde på 800 m i OL i 1972 falt han plutselig og
nådde ikke finalen. ”Noen sa jeg tråkket på en solstråle”,
sa Wohlhuter ”og jeg tror det er en like god forklaring
som noen andre”.

for å se; 50 sekunder. Bra, dette går fort, så langt er alt
etter planen. Stadig høyt tempo på bortre langside. Jeg er
stadig i rygg på cubaneren da vi går inn i siste sving.
Kjenner meg bra og vil gå opp og utfordre ham. Intet er
som å legge litt press på motstanderne. Men han holder
unna da jeg vil passere ham ved utgangen av svingen. Og
han holder farten oppe. Med 50 meter igjen er alt jeg kan
gjøre å presse på og håpe at han stivner. Uheldigvis for
meg gjør han ikke det og jeg ender opp som nummer tre.
Ivo van Damme glir forbi meg og snapper sølvet før jeg
kan reagere på det. Men alt i alt var det et stort løp, en av
de beste 800 m noensinne”.

Wohlhuter var en beskjeden fyr. Han så mer ut som den
snille gutten som blir sist, eller den kjedelige typen som
lar seg fascinere av Deweys desimalsystem for inndeling
av bøker på et bibliotek. Etter at han ble amerikansk
mester et år kom han med et beskjedent ønske til en pågående journalist: ”Helst ingen telefon i kveld, jeg må
hjem å vaske tøyet mitt”. Men når han sto på startstreken
forandret han lynne. Da var han en studie i taktisk løping, aggresjon, dertil hadde han en skarp og fryktet avslutning. Og Wohluter lot seg ikke knekke av den svake
debuten i 1972.

Når jeg ser tilbake, kunne jeg ikke gjort noe annerledes.
Jeg fulgte min plan, den var god og jeg tapte for en bedre
løper. Jeg satset på gull, men klarte det ikke”.

1974 var Wohlhuters store år. Dessverre for ham var det
ikke noe mesterskap dette året. 8 juli løp han 880 yards
på ny verdensrekord, 1.44.1 i Pre’s lekegrind, Hayward
Field. Dette tilsvarte en bedre tid på 800 m enn Fiasconaros gjeldende verdensrekord på 1.43.7. Seinere på kvelden løp Prefountaine 3 miles der han etter en gnistrende
avslutning slo Frank Shorter og satte ny amerikansk rekord på 12.51.4. Fjorten dager etter ble han amerikansk
mester på 1.43.9 foran John Walker på 1.45.3. 18. juli
var han i Stockholm og vant en 800 m med 20 meter på
1.43.91. I alle disse løpene løp han jevnere runder enn de
fleste på 1.43-tallet gjør. Åpning på 51 og siste runde på
høy 52 er sterke saker. Hans store løp det året var under
”VI Memorial Martin Luther King» på Bislett 30 juli.
Da annonserte Haukvik og co. verdensrekordforsøk på
1000 m. Og Wohlhuter skuffet ingen. Passering 800 m
var 1.46.8 og han holdt så godt at han slo den gamle rekorden pluss toeren Mike Boit, med mer enn to sekunder
og kom inn på 2.13.9. Det skulle gå seks år før Coe løp
et halvt sekund raskere på samme bane. Og tiden er stadig amerikansk rekord, 37 år etter. Nå var han i en nordisk stim. Dagen etter dro han til Helsingfors og møtte de
turnerende kiwiene, Walker og Dixon. De måtte strekke
våpen mot hans smått fenomenale avslutning, 13.9 på de
siste 109 m. 3.54.4 var ingen dårlig tid da Ryun stadig
hadde rekorden med 3.51.1. Året etter senket han denne
tiden til 3.53.1.

“Hesten” fra Cuba med 76 kg fordelt på 191 cm nedkjempet gasellen fra Chicago som veide 58 kg og målte 1.76.
Etter finalen gikk han løs på samme løpsprogram med
1500 m. Det gikk bra helt til finalen. Den ble det sjette
løpet på seks dager, og han hadde lite å gi da det Walker
tro på pedalen ble de siste 300 m. Han ”dør” på oppløpssiden og blir nummer seks. Men stadig er han den siste
amerikaner som løper både 800 og 1500 m i OL.
Spesielt med Wohlhuter er at han løp lite mengde. Sånt
blir det gjerne myter av, men han sier tretti år etter at det
er riktig: ”Jeg løp ikke over 50 miles i uka, innbefattet en
ganske lang tur på søndagene.” Men mye av dette var
harde økter, for eksempel 4 x 400 m der den første gikk på
52 og den siste skulle gå på under 50. Han sier: ”De tre
første kunne gå an, den siste var som å løpe med en bjørn
på ryggen. Jeg bygget treningen min på intervaller med
korte pauser”.
Rick Wohlhuter er unntaket som bekrefter regelen.
Bislett-stevnene tok for alvor av som media begivenheter
på 1970-tallet, ikke minst fordi den intime "Bislett-track"
med sine seks løpebaner og dermed nærhet til tilskuerne,
viste seg fram som en verdensrekordbane. Her gjør Rick
Wohlhuter jobben "in the Nordic Summer Night", datoen
er 30. juli 1974 og tiden blir 2.13.9. Fotografene er klare.
Faksimile fra boka om Bislett.

I 1976 kvalifiserte Wohlhuter seg til OL i Montreal både
på 800 m og 1500 m. Forsøksheatet og semifinalen gikk
fint selv om det var som han sier i et intervju: ”Disse to
løpene koste mye, ingen tvil om det For å være sikker på
å nå en finale, må semifinalen løpes som en finale. Men
det er bedre å bli blant de som kvalifiserer seg og har
brukt mye energi, enn å sitte uthvilt og se finalen fra tribunen”. Spesielt var det at 800 m det året gikk i delte
baner de første 300 m, noe som gjorde at det måtte løpes
hardt fra start. Finalen er beskrevet tidligere her på HOR;
Wohlhuter forteller senere hvordan han opplevet den fra
”orkesterplass”.
”Startskuddet går. Nervøsiteten er borte, nå er det tid for
arbeid. Når vi går ut av de delte banene etter 300 m, tar
Juantorena ledelsen. Han er en frontløper. Og det er OK
for meg. Alt jeg behøver er å ligge på skulderen hans og
la ham gjøre jobben. Ved passering kommer en inder og
tar teten en kort stund. Det er i orden så lenge ingen
andre kommer opp også. Jeg gløtter opp på stadionuret
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Martin Jensen 1942-2016
Martin Jensen har gått ut av tiden; fredag 12. februar
tapte han kampen mot kreften, 74 år gammel. Ved
hans bortgang har Vestlandet mistet en av sine store
friidrettsprofiler.

I 1971 ble Martin Jensen hedret med Norges Friidrettsforbunds gullmedalje for aktiv innsats, forbundets høyeste
utmerkelse. Ask IL ga ham sin hedersmedalje.
Martin ble gravlagt fra Kongsvinger kirke onsdag 24. februar.
Jan H. Landro
For Ask Friidrett
Martin Jensen kom til Tjalve i 1969. Samme år ble han
norsk mester i tresteg med resultatet 15.59m. Året etter
vant han sølvmedalje med resultatet 15.33m. 1970 var
hans siste år på friidrettsbanen.
Martin Jensen har fortsatt klubbrekorden i Tjalve med resultatet 16.06m, satt på Bislett 26.06.1969.

Med sin spenst og hurtighet viste Martin stor allsidighet
alt fra guttedagene, men det var tresteg som skulle bli
hans øvelse. Fundamentet for sin senere suksess la han i
Ask IL, fremdeles står et par av klubbrekordene hans.
Moderklubben representerte han med gode prestasjoner i
stafetter, KM og NM. Et første høydepunkt nådde han
under Hoved-NM på Krohnsminde i Bergen 1961. Ikke
bare vant 19-åringen trestegkonkurransen med god margin til langt mer garvede konkurrenter, vinnerhoppet på
15,35 m ble også belønnet med Kongepokalen.
Enten det gjaldt mesterskap eller mindre konkurranser;
Martin ga alt. Ingen som opplevde Ask-stafetten fra slutten av 1950-årene til utpå sekstitallet, har glemt hvordan
han på den krevende andreetappen, som strengt tatt var i
lengste laget for en sprinter som ham, løp inn til veksling
i en tilstand som kunne få en til å frykte det verste. Martin Jensen sparte seg aldri, aller minst når han kjempet
for laget.
Med sine prestasjoner på idrettsbanen og sitt vinnende
vesen, ble Martin det store idolet for unge ikke bare i
Ask IL, men over hele Askøy. Først var det såvidt vi våget å nærme oss denne mesteren, men med et vennlig
smil og en kjapp replikk lot han oss forstå at han på ingen måte var utilnærmelig. Og de som ville ha tips og råd
i treningen, fant en velvillig rådgiver og inspirator i Martin Jensen.
Før han flyttet østover, fant seg arbeid og stiftet familie i
Solør, var Martin Jensen også innom TIF Viking, som
han likeledes «forærte» et NM-gull, pluss norgesrekord
på 15,73 m. Begge sine to Osloklubber, BUL og Tjalve,
skaffet han også tresteggull i NM. Så sent som i 1970
hoppet han til sølvmedalje.
I Oslo, under den senere friidrettspresidenten Hans B.
Skaseths vinger, nådde Ask-gutten nye høyder. Selve
høydepunktet, resultatmessig, ble hans legendariske norgesrekord på 16, 27 m i 1965. Ingen norsk tresteghopper
hadde vært i nærheten av 16-meteren før. I løpet av sin
karriere flyttet Martin norgesrekorden tre ganger, med til
sammen over 60 cm. 50 år senere har bare tre nordmenn
hoppet lenger.
Tidlig gjorde Martin seg gjeldende på friidrettslandslaget, han debuterte der som 17-åring – og hang med like
til han la opp i 1970. 45 seniorlandskamper og 11 juniorlandskamper fikk han med seg. 23 ganger gikk han seirende ut av disse duellene, de fleste gangene i Alandskamper, som var en viktig del av friidrettsåret i
«gamle dager». Og selvsagt deltok han, og like selvsagt
vant han, i den mest berømte av alle disse landskampene,
da vi slo erkefienden Sverige på deres hjemmebane i
Stockholm. Ikke bare scoret han mange landslagspoeng,
Martin var også landslagets store humørspreder og i perioder landslagskaptein.
Etter friidretts karrièren gjenopptok Martin medlemskapet sitt i Ask IL og beholdt det til sin død. Da klubben for
første gang stilte veteranlag i Holmenkollstafetten i 1991,
løp han i sin gamle klubbdrakt.
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Årets innendørs –NM ble avholdt i Rudhallen 5-6. mars.
Tjalve hadde 22 påmeldte deltakere, dessverre var det
igjen en del programhelter.
Det er ikke til å underslå at dette ble et meget svakt NM
for Tjalve. 1 gull og 3 bronse er tallenes klare tale.
I sprint er vi kjørt helt av lasset så langt i år. 5 personer
var påmeldt på 60 m for menn; kun 2 løp. Ingen var i
nærheten av å gå videre til mellomheat. Det er ikke
mange ukene siden flere deltok i Bassen sprint i samme
hall. Hva har skjedd i mellomtiden?
På mellom/langdistanse ble våre utøver utklasset av
brødrene Ingebrigtsen. Vi skal ikke forlange at våre følger Henrik, men det er tydelig at Philip Ingebrigtsen har
gjort betydelig fremgang i løpet av vinteren, mens våre
står på stedet hvil. Sindre Løchting ble nr. 3 på 1500, og
løp litt dårligere tidsmessig enn i fjor. Erik Udø Pedersen
vant 1500m i fjor på 3.47. I år ble han nr. 4 med ca. 3.53.
Erik vant også 3000m i fjor. I år stilte han ikke på distansen på søndagen. På 3000m var nok en gang brødrene
Ingebrigtsen i en klasse for seg. Hans Kr. Fløystad hang
med til det var ca. 400m igjen, men derfra og inn var det
stopp. Hans Kr. kom i mål på tiden 8.16, ca. 5 sekunder
dårligere enn i fjor. Det ble bronse på Hans Kr.

Feltet på 1500 m. Philip Ingebrigtsen foran Henrik, Erik Udø
Pedersen og Sindre Løchting.

Vår eneste gullmedalje kom i tresteg hvor Jesper Vestbø
vant på 14.81 m og forsvarte det mesterskapet som Vetle
Utsi Onstad vant i fjor. Jesper har hoppet 5.11 m inne i år
og er i framgang. Vetle fikk en skade i hælen under
landskampen og kunne ikke stille.
Sofie Olsholt ble nr. 4 i tresteg for kvinner og hoppet for
første gang over 12 m. Det er gledelig. Det har vært tynt i
denne øvelsen etter at Inger Anne Frøysedal og Oda Utsi
Onstad ga seg. Overraskelsen var derfor stor da Oda dukket opp i Fagernesdrakt og vant på 13.20 m, noe av det
beste hun har prestert på lenge.

Rasmus Stene blir nr. 7 i stav med 4.40 m.

Gledelig var det også å se at Andreas Gjesdal er tilbake
for fullt i stav. Andreas ble nr. 4 og tangerte sin personlige rekord på 4.80 m. Vi er sikre på at 5 meteren passeres
i løpet av sesongen. Rasmus Stene ble nr. 7 i stav med
4.40 m.
Den vi var mest spent på i dette mesterskapet var Margrethe Renstrøm. Margrethe har ikke fått det til inne i
vinter. Dessverre kom ikke Margrethe lenger enn til oppvarmingen da hun kolliderte med en TV-reporter og
valgte å trekke seg fra konkurransen.

Feltet på 3000 m: Fra venstre: Hans Kr. Fløystad, Tom Kårbø,
Henrik Ingebrigtsen og Philip Ingebrigtsen.

2.53 m, og Jostein Andreas Kvigstad nr. 4 i herreklassen
med 3.06 m.

Man skal muligens ikke legge for mye i hva som skjer
innendørs, men det gir oss en pekepinn på hvordan det
ligger an foran utendørssesongen. Der får vi håpe at våre
OL-kandidater viser styrke. Ingen av dem har valgt å
konkurrere inne i vinter.

Bjørn Henriksen

Marcus Thomsen gjorde en meget sterk prestasjon i kule
under innendørslandskampen, men valgte ikke å stille
denne gang da det er en stor overgang å gå fra 6 kg til
7.26 kg kule. Det har vi forståelse for.
I stille lengde ble Sofie Olsholt nr. 3 i kvinneklassen med
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NM-innendørs 2016. Øverst: Jesper Vestbø vinner tresteg med 14.81 m. Sofie Olsholt blir nr. 4 i tresteg for kvinner med resultatet
12.08. Alle foto ved Eirik Førde, Norges Friidrettsforbund.
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Tjalvetøy

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

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

Treningsdress 2013 modell
Størrelser: XS-XXL
Pris: Kr. 650
Topp for damer
Størrelser: XS-XXL
Pris Kr. 200

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

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

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

Alt tøy kan kjøpes hos PS Sport (Per Sletholt) på Ensjø.
Besøksadresse: Ensjøveien 18A, 2. etasje.
Prisene er halv pris av veiledende pris.

Hettegenser dame og herre
Størrelser: XS-XXL
Pris: Kr. 250

NB! Ny konkurransetrøye vil være tilgjengelig før sesongen starter utendørs.

32

Jubileumsfesten

Susanne Wigene og Knut Kvalheim. Foto: Eirik Førde

Inger og Kjetil Myrtun. Foto: Eirik Førde
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Fra EM i terreng for lag

Erik Udø Pedersen. Foto: Knut Kvalheim

Snorre Holtan Løken. Foto: Knut Kvalheim
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Hans Kr. Fløystad. Foto: Knut Kvalheim
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Heder og ære til Marcus

Marcus Thomsen satte en ny sterk norsk juniorrekord i kule (6 kg) med resultatet 20.30 m under innendørs-UM i Steinkjerhallen.

Innendørs-UM 2016 ble avholdt i Steinkjerhallen 27-28.
februar.
Marcus Thomsen ble som forventet den store forgrunnsfiguren blant Tjalvistene. Nok en gang ble det norsk juniorrekord i kule (6 kg) med resultatet 20.30 m. Med
dette resultatet er han nr. 3 i Europa i sin klasse. Vi venter spent på fortsettelsen og minner om junior-VM i Polen 19-24. juli.
I G18/19 ble det i tillegg til Marcus gullmedalje en fin
bronsemedalje til Muhammed Dodau Jatta på 60 m med
tiden 7.19.
Jentene våre i J16 og J17 prøvde seg på 200m. Her ble
Kaitesi Ertzgaard nr. 5 i J16 (26.91) og Lea Celin Conteh
nr. 5 i J17 (26.14).

Marcus i kulekonkurransen. Foto: Friidrett.no

Av en eller annen merkelig grunn opererer man fortsatt
med en 20-22 års klasse i UM. Den burde ha vært fjernet
for lengst. Allikevel er det her Tjalve henter sine medaljer. Rasmus Stene vant 60 m hekk med tiden 8.74, han
vant sølv i høyde med 1.85 m og sølv i kule med 11.98
m. Sølv ble det også til Andreas Gjesdal i stav med 4.60
m.
For sitt kulestøt på 20.30m fikk Marcus bestemannspremien i gutteklassen under mesterskapet. Vi gratulerer!
Bjørn Henriksen
Muhammed Dodau Jatta (t.h.) sprinter inn til bronsemedalje på
60 m G18/19. Foto: Friidrett.no
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Einar Saxhaug 1920-2016
Einar Saxhaug døde 27. februar nær 96 år gammel. Einar
var en av de Tjalveguttene, som i likhet med sine samtidige idrettskamerater Erling Kaas og Bjørn Vade, flyktet
til Sverige under krigen og slik mistet flere av sine beste
«idrettsår».
Einar kom tilbake med de norske polititroppene og var
med å gjenerobre Nord-Norge i 1944/45. Einar startet sin
yrkeskarriere i Akers Mek. Verksted før han startet i det
velrennomerte bilfirmaet Chrico A/S. Der fikk han full
uttelling for sitt selgende vesen og ble gjentatte ganger
premiert for sine glimrende salgsresultater. Han fulgte
alltid opp sine kjøpere og hans holdning var at en bil ikke var solgt skikkelig før kjøperen kom tilbake og skulle
ha en ny bil!
Einar etterfulgte hekkspesialisten, den legendariske Holger Albrechtsen, på 400m hekk med sølvmedalje i 1946,
bronse i 1947 og 1948 før han endelig og vel fortjent ble
norsk mester på distansen i 1949. Dette året ble han også
nr. 2 på 400 med tiden 49.5. Det ble også sølv på 400 m
hekk i 1950.
Saxhaug ble æret med pokalen «Tjalvist i tanker, ord og
gjerning» før han i 1955 ble ridder av Tjalves orden, for
øvrig samtidig med klubbkameratene Audun Boysen og
Hallgeir Brenden. Einar var en utmerket stafettløper og
statistikken forteller at han ble norsk mester på 1000m
stafett i 1946,-47,-48 og -51 og på 4x1500m i 1948 og
1949.

Einar Saxhaug (t.v.) blir norsk mester på 400 m hekk i 1949
med tiden 55.4.

I sine senere år fulgte han alltid ivrig med i hvorledes
Tjalve greide seg rent idrettslig og gledet seg over klubbens suksess med sin økonomiske «bærebjelke» Holmenkollstafetten.

Einar deltok i styret og fungerte også en periode som
oppmann. At han i en økonomisk vanskelig tid for Tjalve
også bidro økonomisk til driften er neppe kjent for de
fleste.

Vi lyser fred over Einars gode minne.
Bjørn Bogerud

Vil arbeide for mer åpenhet
sportslig start på året, og det lover godt for norsk friidrett
for sesongen som ligger fremfor oss.

Det har i den siste perioden vært økt oppmerksomhet
rundt åpenhet i de styrende organer i idretten, både
nasjonalt og internasjonalt. Den siste tiden har norsk
presse begynt å granske pengebruken i norske særforbund. Friidrettspresident Tore Hordnes er glad
for at åpenhet er satt på dagsorden. -Vi har ingenting
å skjule, men vi kan alltid bli bedre til å informere,
sier Hordnes.

VG setter fokus på pengebruken i idretten. De har kontaktet noen særforbund deriblant Friidrettsforbundet med
spørsmål knyttet til økonomi.
-Vi i NFIF er positiv til å svare på henvendelsen fra
VG. Mye av informasjonen VG spør om er allerede offentlig gjennom våre regnskap som godkjennes av revisorer og kontrollkomite, dette legges frem på tinget. I informasjonen vi gir til pressen er det imidlertid viktig at vi
verner om blant annet personopplysninger. Vi er også
opptatt av å gi tilstrekkelig tilleggsinformasjon slik at tallene gir mening og ikke trekkes ut av sin sammenheng,
forklarer Hordnes.

- Åpenhet er et tema som vi allerede har satt fokus på i
styret og i administrasjonen. Vi vil fokusere på hvilken
informasjon som er nyttig for organisasjonen norsk friidrett, og allmenheten forøvrig. Vi ser nytten av økt åpenhet, og vi mener at dette er viktig for å holde organisasjonen oppdatert. Videre vil mer informasjon legge til rette
for bedre dialog med kretser, klubber, utøvere og trenere.
Fra nyttår har vi begynt å legge ut referater fra styremøtene på friidrett.no, og vi legger ut generell informasjon
om aktuelle saker som vi jobber med. Dette har blitt godt
mottatt, forteller Hordnes.
Hordnes forteller om et NFIF Iiden siste perioden har
hatt fokus på å redusere kostnadene.
-Vi har en nøktern pengebruk i NFIF og opererer for tiden i et vanskelig sponsormarked. Det siste året er administrasjonen redusert med 4 årsverk. Dette har vært krevende, men nødvendig. Heldigvis har vi fått en god
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Nordisk medisinpris til Bahr og Engebretsen
forskning, som ble etablert i 1979 ved Salus 50-årsjubileum. I forbindelse med børsnoteringen av Salus Holding
AB 1996 ble det tatt initiativ til å etablere en stiftelse for
medisinsk forskning, og Den Nordiske Medisinprisen er
delt ut siden 1998. Prisen er på én million kroner.
I engelsk fotball er det blitt sesongens «ord» - hamstrings.
Skadene har dominert nyhetsbildet, spesielt i Liverpool
(13 hamstringskader denne sesongen). Men en norsk professor mener mye kunne vært unngått – ganske enkelt.
Og det er bare blitt verre med årene: De siste 15 årene har
antall hamstringskader økt med 2,3 prosent årlig…
– Men dette er en skade som kan unngås, sier professor
ved Norges Idrettshøgskole, Roald Bahr til VG.
Professorene Lars Engebretsen og Roald Bahr, som er
knyttet til Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole, fikk i januar overrakt Den Nordiske Medisinprisen for
sin forskning innen idrettsmedisin og fysisk aktivitet.

Sammen med kollega og tidligere A-landslagslege i fotball, Lars Engebretsen, dro Bahr onsdag til Stockholm for
å motta «Nordic Prize In Medicine», en stor medisinsk
forskningspris, av enkelte kalt «Lille Nobel».

Prisen ble overrakt av H.K.H. Prins Daniel under en høytidelig seremoni i Stockholm. Lars Engebretsen og Roald
Bahr er ifølge tildelingskomiteen tildelt prisen for sine
grunnleggende studier av idrettsskader, for eksempel
fremre korsbånd og idrettsrelaterte hodeskader. Engebretsen og Bahr har identifisert viktige biomekaniske
skademekanismer, og har gjennom sin forskning også
utviklet effektive forebyggende metoder for å redusere
risikoen for at idrettsutøvere skal rammes av slike skader

Der er forskningen på hamstringskader en del av grunnlaget for prisen.
– Vi har forsket på dette i mer enn 10 år (siden 2001), og
i tre forskjellige, store studier er effekten av en enkel
partnerøvelse – kalt «The Nordic hamstring exercise» påvist. Seks av 10 skader kan forebygges ved hjelp av
dette, sier Roald Bahr til VG. – Og enda viktigere for
topplagene, hvor mange spillere har en skadehistorie, hvis
du har hatt skaden så beskytter øvelsen mot en ny skade i
nesten 9 av 10 tilfeller.
Problemet – sånn Bahr ser det – er at svært få bruker
øvelsen.

Engebretsen og Bahr deler prisen med professor Jon
Karlsson fra Gøteborg og professor Michael Kjær fra
København, som også tildeles prisen for fremragende
forskning innen idrettsmedisin. Dette er første gang prisen tildeles innen fagområdet idrettsmedisin.

– I vår siste studie, så gikk vi gjennom de klubbene som
pleier å være med i Champions League (32 lag) og Tippeligaen (16 lag). Og resultatet var like nedslående som
hamstringsskadene: Kun 11 prosent av klubbene i både
Champions League og Tippeligaen bruker øvelsen, sier
professoren.

Roald Bahr er sjefslege og leder for Olympiatoppens
helseavdeling. Han er professor i idrettsmedisin og leder
for Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole. Bahr er utdannet lege og har doktorgrad i idrettsmedisin fra Universitetet i Oslo i 1991. Sommeren
2008 ble han valgt inn som medlem av IOCs medisinske
komité – Medical & Science group og han har vært medlem av FIVBs (det internasjonale volleyballforbundet)
medisinske komité siden 1998. Han er autorisert som
Idrettslege av Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF).

Bahr håper at klubbene snart våkner, så ordet
«hamstring» ikke får så voldsom betydning som det har
hatt de siste årene. VGs tall viser at spillere som Daniel
Sturridge (Liverpool) og Sergio Agüero (Manchester City) totalt har vært borte fra fotballen i 250 dager til sammen på grunn av hamstringskader de siste fire-fem årene.

Lars Engebretsen er ortopedisk og idrettstraumatologisk
konsulent ved Olympiatoppens helseavdeling. Engebretsen er også professor ved Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet og overlege ved Ortopedisk avdeling,
Oslo Universitetssykehus Han er co-leder for Senter for
idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole, hvor
han også er professor II. Engebretsen er utdannet lege og
har doktorgrad i ortopedisk kirurgi fra NTNU i 1990. Fra
2007 er han ansvarlig for medisinsk forskning i IOC og
valgt inn som medlem av IOCs medisinske komité Medical & Science Group. Han er autorisert som idrettslege av Norsk idrettsmedisinsk forening (NIMF).

Kilde: Olympiatoppen

Anne-Lise Børresen-Dale (kreftforskning) og Ola Didrik
Saugstad (nyfødtmedisin) er de to eneste nordmenn som
tidligere er tildelt prisen.
Den Nordiske Medisinprisen deles ut av Ulf Nilsonnes
Stiftelse - i samarbeid med forsikringsselskapet Folksam.
Stiftelsen har sitt opphav i Salus fond for medisinsk

Her er øvelsen Bahr mener kan hindre hamstringsskader.
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Fra terreng EM for lag

Erik Udø Pedersen: Møkkete, men fornøyd! Foto: Knut Kvalheim.
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Friidrettslandslaget samlet i Sør-Afrika

Tjalvister og trenere på treningsleir i Sør-Afrika. Einar Brynemo og Knut Jæger Hansen (nr. 2 og 3 fra venstre i bakre rekke), Eivind Henriksen (nr. 6 fra venstre bakre rekke, Karoline Bjerkeli Grøvdal og Lena Maria Hansen (nr. 5 og 6 fra venstre i første rekke) og Ingvill Måkestad Bovim ( nr. 8 fra venstre i første rekke, eller nr. 1 fra høyre i første rekke).

Fellessamlingene i utlandet er en del av tiltakene som
friidrettsforbundet (NFIF) har etablert for å styrke
toppidrettssatsingen. Foruten samlingen i
Potchefstroom/Dullstroom i Sør-Afrika, er det også
planlagt fellestiltak i april i San Diego og Flagstaff i
USA, samt Formia i Italia.

under meget gode forhold og helst med personlig trener
til stede, blir det økt kvalitet på treningsarbeidet. Videre
har en stort sett alle måltid sammen, bruker de samme
treningsarenaene og tilbringer kveldene i samme lokale. I
forhold til lagbygging har dette viktige og positive effekter ved å tilbringe tid sammen over en lengre tidsperiode.

Videre er det planlagt fellessamling i St. Moritz i juli for
OL-klare utholdenhetsutøvere. På nevnte samlinger deltar også helseressurser. Videre har Olympiatoppen åpnet
for bruk av andre ressurser ved behov for dette.

Potchefstroom
Potchefstroom er en universitetsby som ligger sørvest for
Johannesburg. Byen ligger på ca 1350 meters høyde. Her
bor det i overkant av 30.000 studenter og de fleste utøverne bor på North-West University (NWU) Sports Village.

Ved å legge til rette for deltakelse under meget gode treningsfasiliteter, har flere av våre beste utøvere og deres
trenere tilbragt deler av januar måned i Sør-Afrika. Samlingen har foregått på tvers av øvelsene og inkluderer
både sprintere, mellom- og langdistanseløpere og kastere, samt deres personlige trenere hvor dette har vært mulig.

Sports Village ble bygget for å huse det spanske fotballaget under VM i 2010. Lokalene har stort fellesområde for
bespisning og inneholder også muligheter for biljard,
bordtennis og svømmebasseng. Det er seks bygninger
med leiligheter. De fleste leilighetene har to senger a 120
cm, kjøkken og bad.

Det er i utgangspunktet utøvere aktuelle for OL eller Paralympics som får tilbudet om å være med på fellestiltakene med bakgrunn i vår økonomi. Til samlingen i SørAfrika fikk enkelte andre utøvere også muligheten til å
delta mot å dekke utgiftene selv, og dette er noe vi vil
vurdere å videreføre. Også andre norske utøvere i klubbregi var til stede på det samme treningsstedet. Å fly til
Sør-Afrika ligger på kr. 6.000-10.000 tur-retur. Å bo og
spise i dette landet er derimot forholdsvis billig. Dobbeltrom med alle måltider inkludert koster inntil kr. 8.000.for to uker og en god middag på restaurant får du til
rundt kr. 75.-

I tillegg til Sports Village er det mulig å benytte seg av
flere andre overnattingssteder. NFIF har brukt selskapet
til Jean og Alta Verster og kan formidle kontaktinformasjon ved ønske om dette.
Utøverne bruker forskjellige arenaer for trening. Den
kjente gressbanen på universitetsområdet ligger rett ved
siden av Sports Village: Gresset er skånsomt å løpe på og
ligger i tilknytning til flere cricketbaner med liknende
type gress. Hele dette området er inngjerdet og bevoktet,
slik at dette fremstår som et trygt sted å bo og trene.
Foruten gressbanen finnes det også en meget god bane på
stadion som ligger ca 3 km unna universitetsområdet.
Banedekket ble renovert i 2015.

Det var hyggelige og gode tilbakemeldinger fra våre deltakere på hvordan de opplevde samlingen. Ved å trene
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Friidrettslandslaget i Sør-Afrika forts.

Innkvarteringsområdet. Foto: Friidrett.no

Ingvill Måkestad Bovim (t.h.) og en maratonløper som hun
etter hvert løp fra. Ingvill viste at hun er på god vei tilbake.
Foto: Friidrett.no

Gressbanen. Foto: Friidrett.no

Spydkastere på trening. Fra venstre: Runar Steinstad, Terseus
Liebenberg (kjent sør-afrikansk spydtrener og ansvarlig for
stadion), Lena Marie Hansen (Tjalve), Ronny Nilsen og Stephan Vincenzo. Foto: Eivind Henriksen

Ronny Nilsen, Sportsjef Norges Friidrettsforbund
Eivind Henriksen i sleggeringen. Foto: Eivind Henriksen
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Jubileumsfesten

Jubileumsfesten 2015. Susanne Wigene, Tore Hordnes og Anne Thidemann. Foto: Eirik Førde

Jubileumsfesten 2015. Gudbrand Bakke, Rune Stenersen og Svein Søndenå. Foto: Eirik Førde
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Kjetil Myrtun 60 år
Kjetil Myrtun, en av våre noe yngre æresmedlemmer,
fylte 60 år 9. mars.
Kjetil meldte seg inn i Tjalve 24.04.1969, 13 år gammel.
Enkel matematikk skulle da tilsi at han har vært medlem
i 47 år så langt.
Etter en aktiv karriere hvor han blant annet løp 400m på
50.96 i 1980 og var med å vinne 1000m stafett under BNM samme år, har Kjetil vært meget aktiv på den administrative siden.
Kjetil var styremedlem i Tjalve i perioden 1985-1987 og
2001-2006.
Siden slutten av 1980-tallet har han jobbet med klubbens
statistikker, et arbeid som ble publisert i forbindelse med
Tjalves 125 årsjubileum i desember. Til sammen er statistikken på over 300 sider og inneholder alle klasser fra
gutter/jenter 10 år og opp til kvinner og menn senior.
Det er et enormt arbeid som er lagt ned over mange år.
Kjetil har også vært drivkraften bak Norway Games (nå
Tjalvelekene) og har også her nedlagt et enormt arbeid
for at vi hvert år siden 1994 har kunnet arrangere dette
stevnet.
Kjetil ble slått til Ridder av Tjalves orden i 1990 og utnevnt til æresmedlem i 2010.

”Generalen” på plass i sekretariatet under Tjalvelekene.

Kjetil har også vært aktiv i Oslo Friidrettskrets og har
sittet som varamann til styret siden tidlig på 2000-tallet.
Vi ønsker lykke til med dagen som var og håper Kjetil
fortsatt vil bidra med sin kompetanse i årene som kommer.
Bjørn Henriksen

Tjalve vinner 1000m stafett under B-NM i 1980. Kjetil løper
siste etappe for Tjalve.
Bildet til venstre: Kjetil til venstre i bildet under en 400m.
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