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MEDLEMSBLAD FOR  

     101. årgang 

Det ble en suveren seier til kvinnelaget i eliteklassen under YT Holmenkollstafetten. Ikke siden 2007 har vi vunnet denne klassen. Vi 
kom først i mål også i 2008, men ble diskvalifisert for å bruke en ikke godkjent utøver. Ikke bare var vi først i mål, vi utklasset SK 
Vidar, som har vunnet de siste åtte årene, med 1. 39 min.  

Suveren seier ble det også til herrelaget som var ca. 1 minutt foran Gular som ble nr. 2. Flott løping av Snorre Holtan Løken på første-
etappe, hvor han satte ny etapperekord og løp ca. 5 sekunder fortere enn i fjor. Selv med en strekk i låret klarte Alexander Dahlstrøm 
Winger å holde unna på 9.etappe (Gressbanen) uten at vi tapte for mye. Seier ble det også til juniorlaget i herreklassen. Tre starter og 
tre seire lar seg høre. Se reportasje fra stafetten på sidene  26-33                 Foto: Eirik Førde 
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                                   Idrettsklubben Tjalve 

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

Asbjørn Bjerke         Gustav S. Thorp         Oscar Fredriksen 

 
IK Tjalve 

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

Styret 2016 
 
Leder: Per Sletholt    90779536 per@pssport.no         
Nestleder: Bjørn Henriksen  91793453 bjorn-he@online.no 
Styremedlem: Svein Søndenå        95232321 
Styremedlem: Ole Petter Sandvig 90081518              
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Daglig leder: Vegard Henriksen  90968371 vegard@tjalve.no 
Sportslig leder: John Ertzgaard  92899929 ertzgaard@tjalve.no       
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       Redaktørens hjørne      

 
 

 
 

Offisielt Tjalvetøy 2016 
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Fra de olympiske lekers historie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Willy Rasmussen blir nr. 5 i spyd under de olympiske leker i Roma 1960.  
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Knallsterk 10 km av Karoline i Tyskland 

5000 løpere stilte på startstreken i tre forskjellige distanser 
i elitestevnet. På 10.000-meteren var både tyske mestere 
og sterke etiopiske kvinner. 

– Det var mange gode med, så det var deilig å slå dem. 
Dette løpet indikerer mye hvor man ligger an. Dette var 
mitt første stevne i år, og det er godt å komme i gang etter 
en lang treningsvinter, sier 25-åringen. 

Grøvdals tid var tett opp mot personlig beste og langt un-
der OL-kravet på 32.00. Men det må settes på bane. 

– Tidsmessig er gateløp og baneløp ganske likt, men jeg 
har aldri løpt en 10.000-meter på bane. Det skal jeg i San 
Fransisco første mai, så jeg håper å ta OL-kravet da og bli 
tidlig ferdig med det, sier hun til NRK. 

Det er 5000-metere hun er mest kjent for, men nå går hun 
altså «all in» på den dobbelt så lange distansen. 

Det er der jeg har størst sjanse plasseringsmessig, og jeg 
håper jeg vil hevde meg bedre på 10.000-meteren. Den er 
første dag i OL, mens 5000-meter er siste. Jeg skal i hvert 
fall ta kravet på begge, så får vi se om det blir to distanser 
i Rio, forklarte Karoline, som tok bronse i terreng-EM i 
desember. 

Friidrett.no 

Med 31.33 i et gateløp i tyske Paderborn lørdag 26. 
mars, bebuder Karoline Bjerkeli Grøvdal at hun er i 
rute frem mot den olympiske sesongen. 

”Årets første seier med tiden 31.33 på 10km i tyske Pa-
derborn i dag. Løp alene siste 5km i ganske vindfulle 
forhold så jeg er kjempe fornøyd! I dag gikk alt av seg 
selv. Jeg er i rute”, meldte Karoline fornøyd på sin Face-
book-side etter løpet. 

Deretter fulgte NRK opp med fagre ord på sin nettside: 

”Langdistanseløper Karoline Bjerkeli Grøvdal (25) viste 
at OL-formen er i rute da hun vant sesongens første stev-
ne. Det med en sterk tid på sin nye spesialdistanse 10.000
-meter.” 

I fjor bestemte Karoline Bjerkeli Grøvdal for å legge 
5000-meteren litt til side og satse alt på 10.000-meter 
frem til OL i Rio. Det har gått akkurat så bra som hun 
håpet. 

Lørdag stilte hun til start til påske-gateløp i tyske Pader-
born. Tiden ble råsterke 31.33. Det var soleklart best. 

– Det gikk veldig lett i dag. Formen er i rute og har 
egentlig vært bra lenge”, forteller Grøvdal til NRK. 

Bare svenske Meraf Bahta har løpt 10 kilometeren raske-
re enn Karoline.6. mars løp hun milen på 31.26 i Casa-
blanca.  

På statistikken for hele verden, rangeres Karolines tid på 
sjetteplass! Foran seg har hun blant annet seks løpere på 
31.32. 
 

http://www.nrk.no/sport/em-bronse-til-grovdal--1.12701984
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Med Leif Ajaxons borgang 15. april i en alder av 97 år 
er foreningens eldste ridder og den siste av de aktive fra 
før siste verdenskrig gått bort. 

Leif var sprinter og ble norsk mester med «fast plass» på 
førsteetappen på  Tjalves 1000meter-stafett- lag som ble 
norsk mester i 1939, 1946 og 1948 og  han var også med 
på sølvlaget i 4x100 meter i 1946 med lagkameratene  
Bjørn Vade, Erling Kaas og Arne Huseby. Individuelt 
holdt han god norsk klasse med sine 11.1 sek. på 100m i 
1939.  

«Ajax», som han i alle år populært ble kalt, ble valgt inn 
i Tjalves styres som suppleant allerede før krigen og ryk-
ket inn i styret da Tjalve allerede 18. mai 1945 tok opp 
igjen sin aktive virksomhet etter krigen. Verdenskrigen 
1939-45 avbrøt hans idrettskarriere og illegal virksomhet 
gjorde at han ble fengslet og satt tre år som fange på Gri-
ni fangeleir. Etter et par års styrepause ble Ajax gjen-
valgt og fikk sin naturlige plass i Tjalves -  og Petter 
Gulliksen/Bjarne Melbyes  -   styrer 1948-51 . Han var 
en engasjert og uredd styrerepresentant i en brytningstid 
og i den smule strid som oppstod omkring treneren As-
bjørn Jansgaard og hans virke og ønske om å overprøve 
styrets ansvar for hvem som skulle representere Tjalve i 
bane- og terrengsstafetter.  

Leif Ajaxon ble utnevnt til Ridder av Tjalves Orden alle-
rede i 1950 og var en ivrig deltager i «Bristol-cream-
gjengen» som i årtier ukentlig har møttes på Bristol for 
en  gjenoppfriskning av gamle minner over kopp sjoko-
lade med krem!   

Ajax var en habil tennisspiller og spilte  i mange år med 
sin gode venn Bjørn Vade som sin makker. Hofteproble-
mer gjorde at han 86 år gammel ga opp tennisen og  be-
gynte å spille golf. Han imponerte ved å ta golfens   

grønne kort og fortsatte å spille golf  helt til de siste år. 

Yrkesmessig var han helt fra 1946 tilknyttet oljeselskapet 
Shell med utfordrende oppgaver også på lederplan, som 
salgsdisponent. 

Han var de siste år savnet under klubbens årlige Torske-
middager, men følte at «jeg kjenner jo ingen lenger» og lot 
derfor være å møte opp.  

Undertegnede hilste senest på ham under bisettelsen for 
Einar Saxhaug for tre uker siden, oppegående, men da 
sterkt preget av bortgangen til sin gamle klubbkamerat . 
Vi takker Ajax for stor Tjalve innsats gjennom mange år 
og lyser fred over hans gode minne. 
 
Bjørn Bogerud  

Leif Ajaxson 1919-2016 

Trening  på Bislett 1941. Fra venstre: Bjørn Vade, Leif Ajaxon, Erling Kaas, Helge Stray Johansen og Roar Adler.  

Styret i jubileumsåret 1950: Fra venstre: Bjørn Børresen, Johan 
Henriksen, Leif Ajaxon, Petter Gulliksen, Bjarne Melbye, Od-
mar Aukner og Olav B. Riung. 
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Internasjonal pris til Ole Petter Sandvig 

 
 

På friidrettsforbundets ledermøte 16. april mottok Ole Petter Sandvig European Athletics Member Federation Award for 
sin mangeårige innsats i både nasjonal og europeisk friidrett. Han har spesielt engasjert seg i anleggsarbeid nasjonalt og 
som TD internasjonalt. 

Dette er en svært velfortjent pris. Klubbkamerater i Tjalve gratulerer så mye. Vi er stolte over den innsatsen du har gjort 
for klubben og norsk friidrett generelt. 
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Skremmende dårlig oppmøte på Tjalves årsmøte 

IK Tjalve avholdt  årsmøte for 2015 på Bislett stadion 
31. mars. 

Fra styret møtte Per Sletholt, Svein Søndenå, Ole Petter 
Sandvig, Egil Reidar Osnes, Ada Holmen, Ingvild Vedde 
og Andreas Gjesdal. Eirik Førde og Bjørn Henriksen var 
forhindret fra å møte. 

Fra administrasjonen måtte Vegard Henriksen, John 
Ertzgaard og Kristian Jordhøy. 

Fra valgkomiteen og kontrollkomiteen måtte Arne Kval-
heim, Kjetil Myrtun, Jon Andre Preststulen og Stian An-
dersen 

Av øvrige medlemmer møtte Iver Hole og Jan Jørgen 
Moe.  

Det er skremmende å se hvor få medlemmer som møter 
på det viktigste møte i året. Det er på Årsmøte det er mu-
lighet til å komme fram med synspunkter på hvordan 
klubben bør drives. Det har de siste årene ikke vært vel-
dig fullt i salen, men dette må være noe av det dårligste i 
klubbens historie. Derfor er oppfordringen til alle med-
lemmer, ynge som eldre: møt opp på årsmøte og ta del i 
klubbens indre liv. 

Årsmøte ble åpnet av styreleder Per Sletholt før Vegard 
Henriksen ble valgt til dirigent.  Kjetil Myrtun og Jan 
Jørgen Moe ble valgt til å underskrive protokoll. 

Beretningen for 2015 ble så gjennomgått av Vegard Hen-
riksen avsnittsvis (gjengitt i forrige utgave av Tjalvisten). 

Beretningen ble godkjent med enkelte små endringer. 

Regnskapet for 2015, som viste et overskudd på kr. 3 598 
446,-, ble gjennomgått av Svein Søndenå. Uavhengig 
revisors beretning og Kontrollkomiteens beretning ble 
tatt til etterretning. Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

Overskuddet ble enstemmig vedtatt å tilføre egenkapita-
len. Det ble også informert om videre arbeid med opp-
kjøp av kontorlokaler og investering av egenkapitalen. 

Torgeir Urke, Revisorgruppen Abrahamsen & Løken ble 
engasjert som revisor. 

Pålagte lovendringer samt ny lovnorm for klubben ble 
gjennomgått og enstemmig vedtatt. 

Medlemskontingenten for 2016 er den samme som for 
2015; kr. 500,-. Dersom det er flere medlemmer i samme 
familie, er medlemskontingenten kr. 750,- tilsammen for 
alle i familien. I tillegg ble det innført medlemskonting-
ent på kr 100,- for medlemmer over 70 år ihht. NIFs lov. 
Æresmedlemmer og livsvarige medlemmer er fritatt kon-
tingent. 

Budsjettforslaget for 2016 ble gjennomgått av Svein 
Søndenå. Forslaget legger opp til et overskudd på 891 
000,-. Styrets budsjettforslag ble godkjent som IK Tjal-
ves budsjett for 2016. 

Styrets forslag til klubbens organisasjonsplan ble enstem-
mig vedtatt. 

Leder av valgkomiteen, Arne Kvalheim, la fram valgko-
miteens forslag til styrets sammensetning på vegne av 
valgkomiteen.  Det ble gjenvalg over hele linjen. 
 

Ungdomsavdelingen: 
Leder: Egil Reidar Osnes (gj.v.) 
Medlem: Bjørn Henriksen (gj.v.) 
 
Revisjon/kontrollkomite: 
Jon Andre Preststulen (gj.v.) 
Stian Andersen (gj.v.) 
 
Gullmerkekomiteen: Ikke på valg 
 
Olga og Henning Norgrens fond: Ikke på valg 
 
Sverre Gundersens fonds stiftelse: Ikke på valg 
 
Valgkomiteen: 
Arne Kvalheim, leder (gj.v.) 
Kjetil Myrtun (gj.v.) 
Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne et tredje medlem  

 

 

 

Slik ser det ut når Norges største friidrettsklubb har årsmøte. 
Foto: John Ertzgaard. 

Ledelsen i IK Tjalve: Vegard Henriksen, daglig leder, Per Slet-
holt, styrets leder og Svein Søndenå, finansdirektør. Foto: John 
Ertzgaard.  
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Terreng-NM kort løype 2016 ble arrangert i Stavanger 
9.april. Tjalve stilte med en forholdsvis liten tropp, men 
gjorde sine saker bra. Gull til Hans Kr. Fløystad i menn 
senior og gull til Thomas  Jefferson Byrkjeland i menn 
junior. I tillegg fikk vi med oss en bronsemedalje til  
Awet Kibrab i menn senior. 

Etter at Snorre Holtan Løken hadde gjort det meste av 
grovarbeidet i menn senior, ble det et spurtoppgjør mel-
lom Hans Kr. og lillebror Jacob Ingebrigtsen fra Sand-
nes. Hans Kr. var sterkest i spurten og vant 2/10 foran  

unge Ingebrigtsen. Awet Kibrab ble nr. 3, Erik Udø Peder-
sen nr. 6 og Snorre Holtan Løken nr. 7. Vår debutant i 
Tjalvedrakt, Jørgen Frost Bø ble nr. 15. 

I juniorklassen var det jevnt, men Thomas Byrkjeland var 
igjen sterkest i spurten som han var i terreng-NM lang løy-
pe på Ekeberg for noen måneder siden. 

I kvinner senior stilte vi med to deltakere; Christian M. 
Toogood og Ingvild Vedde. De ble henholdsvis nr. 12 og 
nr. 14, ca. 30 sekunder bak vinneren Eli Anne Dvergsdal 
fra Gular.   

To gull til Tjalve i terreng-NM kort løype 

Øverst: Hans Kr. Fløystad vinner 3 km menn senior foran Jacob Ingebrigtsen fra Sandnes. Nederst: Thomas J. Byrkjeland vinner 
juniorklassen foran Narve Gilje Nordås fra Sandnes og Stian Øvergaard Aarvik fra Gneist. Foto: John Ertzgaard. 
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Terreng-NM 2016 forts. 

Øverst: Snorre Holtan Løken løper inn til en fin 7. plass i menn 
senior. Nederst: Ingvild Vedde (t.v.) og Christina Toogood foto-
grafert i sine løp. Foto: John Ertzgaard. 
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Snorre Holtan Løken suveren i Sentrumssprinten 

 
 

Snorre Holtan Løken var suveren i Sentrumssprinten over 800m som ble arrangert i forbindelse med Sentrumsløpet 
2016. Snorre fikk tiden 1.46.8, som er en meget god tid. Bak Snorre fulgte Sigurd Blom Breivik og Are Hauk Fjeld fra 
Ull/Kisa. De fikk henholdsvis 1.48.3 og 1.49.5.  

Snorre har en pers på 800m som lyder på 1.50.74. Den kommer til å bli slått ettertrykkelig i år. Foto: Eirik Førde. 
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Tjalvistene dominerte Sentrumsløpet 

Sentrumsløpet 2016 gikk av stabelen i Oslos gater 24. 
april. Med nærmere 10 000 startende i det tradisjonsrike 
gateløpet som har pågått lenge før århundreskiftet, med 
IL i BUL som arrangør siden 1998, har tusenvis av mo-
sjonister og mange eliteløpere nå kommet ordentlig i 
gang med sesongen. 

Det litt sure og kalde været som herjet i morgentimene 
før start, med tendens til litt snø og regn, gjorde kanskje 
at mange valgte å holde seg hjemme. Det ble ikke ny 
deltakerrekord som man kanskje trodde på forhånd, men 
det var ikke langt unna. Med 9319 fullførende, hvorav de 
fleste løp selve Sentrumsløpet (8462) ble det en liten 
nedgang fra i fjor da 8751 fullførte  10 km. Rekorden fra 
en gang på 80-tallet er ca. 18 000 deltakere. 

Da startskuddet smalt kl 16.00 for hovedretten, selve 
Sentrumsløpet, ble det som vanlig satt full fart fra Uni-
versitetsplassen og opp den litt brutale starten i Slotts-
bakken. Mange løpere bak eliten ble som vanlig revet 
med av åpningsrushet og startet i overkant hardt, noe 
som ofte straffer seg i den småkuperte og ikke veldig 
lette løypa. Det er også et relativt langt strekk med litt løs   

grus gjennom Frognerparken. Likevel løpes det ofte raskt 
i Sentrumsløpet, noe som nok henger sammen med at 
stemningen, atmosfæren og tøff konkurranse trigger frem 
litt ekstra, både for eliten og i hordene av mosjonister som 
alltid har en rygg å henge seg på eller en jevnbyrdig kon-
kurrent å kjempe mot. 

Det ble en tett og tøff kamp også i eliten, der seks mann 
kom under 30 minutter i mål. Til slutt ble det et rivende 
spurtoppgjør mellom de tre Tjalvistene Awet Kibrab, 
Okubamichael Fissehatsion og Asbjørn Ellefsen Persen. 
Kun to sekunder skilte de tre klubbkompisene i mål, i 
nevnte rekkefølge, mens fjorårsvinner Ørjan Grønnevig 
fra Spirit Stavanger og Hans Kristian Fløystad (29.28), 
også han fra Tjalve, bare åtte og 10 sekunder bak vinneren 
i mål. Kibrabs vinnertid var på gode 29.18, som var 36 
sekunder bedre enn fjorårets vinnertid, da bare Grønnevig 
løp under 30 blank. Arrangørklubbens håp, Weldu Negash          
Gebretsadik, kom også under de magiske 30 minuttene 
som sjettemann i årets løp. Erik Udø Pedersen fra Tjalve 
ble nr. 7 og var ikke mange sekundene fra å løpe under 30 
minutter. Tiden ble tilslutt 30.03. Det er sterkt av en løper 
som kanskje har sin beste distanse på 1500m. 

Sentrumsløpet 2016. Løperne er på vei opp mot Slottet. I tet med rødt pannebånd ligger Okubamicheal Fissehatsion. Bak følger 
Senay Fissehatsion, Awet Kibrab, Hans Kr. Fløystad, Asbjørn Ellefsen Persen og Erik Udø Pedersen (litt lenger bak i feltet). Foto: 
Eirik Førde 
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Awet Kibrab løper inn til seier på den gode tiden 29.18 (øverst). Okubamichael Fissehatsion blir nr. 2 og Asbjørn Ellefsen Persen nr. 
3 (nederst). Foto: Eirik Førde 
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Redaktøren beklager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I forrige nummer av Tjalvisten hadde vi et bilde av unge 
Einar Førde på forsiden. Riktig navn skal være Einar Før-
de Innerdal. Vi beklager så mye overfor mamma Tone. 
 
Tone Innerdal (til høyre i bildet) er ingen hvem som 
helst. Hun er som sikkert mange har skjønt samboer med 
Eirik Førde. Hun kan også løpe. I årets Sentrumsløp pres-
terte hun 43.56 på 10 km, med Kristine Helle (til venstre 
i bildet) som hare og motivator. Det er en meget bra tid. 
Personlig trener er naturligvis Eirik.  
 
Vi gratulerer med den fine tiden og lover at vi aldri skal 
gjøre samme feil igjen. 

 

 

 
 

Ingvill Måkestad Bovim  

4.10.23 

Ingvill Måkestad Bovim nærmer seg OL-formen. Det 
beviste hun da hun løp 1500m på 4.10.23 under Payton 
Jordan Invitational i Palo Alto 1. mai. OL-kravet på den-
ne distansen er 4.05.50. 

Ingvill har seinere løpt løp både i Shanghai og Beijing 
uten å ha nærmet seg OL-kravet. I Shanghai ble tiden 
4.12.XX, mens hun i Beijing presterte 4.10. 

Magnus Hannevik Pettersen  

1.51.46 og 3.47.82 

 

Magnus Hannevik Pettersen oppholder seg for tiden i 
USA hvor han studerer. I løpet av mars og april har han 
satt to fine personlige rekorder på 800m og 1500m. De 
personlige rekordene lyder på 1.51.46 og 3.47.82. 

Vi er spent på hvordan formen vil være når han kommer 
hjem for sommeren. De amerikanske universitetene har 
sesong mens vi her hjemme fortsatt vasser i snø. 

Karoline Bjerkeli Grøvdal  

31.37.91 

Karoline Bjerkeli Grøvdal er klar for OL i Rio de Janeiro 
etter at hun løp 10 000m på 31.37.91 under Payton Jor-
dan Invitational i Palo Alto 1. mai. Dette var hennes førs-
te løp over 10 000m på bane. OL-kravet er 32.00. Her er 
hun avbildet på vei opp til Besserud under årets YT Hol-
menkollstafett.  
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Kick-off for sesongen 2016 ble avholdt på Tjalvekontoret  
19.april. 

Ca. 50 utøvere hadde meldt sin ankomst, og ca. 50 møtte.  

Etter at John Ertzgaard hadde orientert om årets sesong, 
snakket Vegard Henriksen om hvor viktig det er å være 
med på dugnad og hvor viktig det er å benytte det tøyet vi 
får fra Mizuno. 

Deretter var det tid for quiz, som ble vunnet av Audun 
Bakke Jensen. Det er utrolig hvor mye Audun visste om 
klubbens historie. 

Kvelden ble avsluttet med pizza og utdeling av tøy til de 
som har kontrakt med klubben. Det ble også noe tøy til 
de som ikke har kontrakt. 

Klubbkvelder er viktig. De fleste trener sammen i sine 
respektive grupper og møter sjelden utøvere fra andre 
grupper. Vi satser derfor på å kunne arrangere flere 
klubbkvelder i løpet av sesongen. 

Noe av det viktigste vi skal gjøre for miljøet i år er å delta 
i E-cup for lag for herrer. Det har vi mulighet til siden vi 
vant lagserien i fjor. Det å kunne dra lasset sammen er 
viktig. Vi håper derfor at alle som kan (og blir tatt ut på 
laget) stiller i Portugal 28. mai for å oppnå en så god 
plassering som mulig. 

Bjørn Henriksen 

 

 

Kick-off 2016 på Tjalvekontoret 

John Ertzgaard innledet med å si litt om sesongen 2016. Over Erik Udø Pedersen og Andreas Gjesdal.                       Forts. neste side 
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Vegard Henriksen ledet spørrekonkurransen som ble vunnet av Audun Bakke Jensen. Foto: Bjørn Henriksen 

Venstre kolonne: John Anders Kvistad, Colin Eriksen, Nicolai 
Jallow og John Ertzgaard. Høyre kolonne: Tonje  Angelsen og 
Audun Bakke Jensen. Foto: Bjørn Henriksen 
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Eivind Henriksen var en liten tur innom for å hente tøy, før han måtte reise hjem grunnet sykdom. Foto: Bjørn Henriksen  

Våre venner fra Eritrea. Fra venstre: Senay Fissehatsion, Okubamichael Fissehatsion og Awet Kibrab.              
Foto: Bjørn Henriksen 
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Tjalve feirer i 2016 at "Tjalvisten" er 100 år, men som 
mye annet har også "Tjalvisten" en forhistorie. Allerede i 
1900 eksisterte det et blad som het "Tjalvisten", men 
historien til dette bladet er lite kjent. 

Gustav S. Thorp (1867–1953) var en av Tjalves grunn-
leggere og en ildsjel i klubbens tidlige historie. I 1898 
bidro han til at klubben startet et hjemmelaget medlems-
blad som ble mangfoldiggjort (autografert) og omdelt til 
medlemmene. Ifølge et brev Hallstein Bjerke (1873–
1954) skrev 21. februar 1900, var navnet på den første 
avisen "Tjalves Forenings Meddelelser". Denne avisen 
opphørte allerede mot slutten av året, og vi kjenner per i 
dag ikke til noe eksemplar av disse meddelelsene. Ett år 
senere så en ny utgave av bladet dagens lys, og denne 
gangen som et trykt blad med navnet "Tjalves forenings-
meddelelser". Det første nummeret utkom 15. november 
1899 og betegnes da som 2. årgang. Redaksjonen aktet å 
levere bladet til Tjalves medlemmer "uden noget Veder-
lag, idet vi gaar ud fra at Bestyrelsen refunderer vore 
direkte Pengeudlæg", mens de selv ville besørget arbei-
det uten vederlag. Bladet skulle komme hver fjortende 
dag, og innholdet ville bestå av: 

1) Alle nyheter på atletsportens område,  
     særlig av interesse for Tjalve 
2) Meddelelser fra styret 
3) Innsendte artikler 
4) Diskusjon av frembragte spørsmål 
5) Nå og da biografier av berømte atleter 
6) Rekordtabeller 
7) Brevkasse 

Tjalvisten i hundre – eller mer? 

Allerede i første nummer etterlyste Thorp materiale som 
kunne gå inn i klubbens arkiv, slik at Tjalve fikk doku-
mentert klubbens aktivitet og historie.  

Neste nummer av bladet kom 1. desember 1899, og nå 
hadde det fått undertittelen "Officielt Organ for Idræts-
klubben Tjalve". I tillegg hadde det fått et reklameomslag 
trykt på grønt papir som nok hjalp godt på inntektene til 
bladet.   

Reklameomslag kom til å bli fast følge for senere num-
mere (se illustrasjon nedenfor). En annen nyvinning var at 
bladet hadde fått illustrasjoner. Førstesiden var prydet 
med et fotografi av en av klubbens stiftere, Asbjørn Bjer-
ke. Bladet fikk god mottakelse og ble raskt populært også 
utenfor Tjalve. Redaksjonens ambisjoner vokste, og målet 
ble nå å lage et uavhengig fagblad som omfattet friidrett, 
gymnastikk, skøyter og ski.  

Da et nytt år opprant, ble det starten på tredje årgang av 
bladet. Utgiverne hadde dessuten strøket "forenings-
meddelelser" fra tittelen. Bladet som utkom 5. januar 
1900 het kun "Tjalve". Det viste seg imidlertid at Tjalve 
også var navnet på en avis i Bergen, og dermed ville ikke 
postvesenet registrere det nye bladet, fordi de fryktet at 
postkontorene ville forveksle bladene.  

Det var nå blitt viktig med postforsendelse, ettersom Tjal-
ves blad skulle ta skrittet fra gratis medlemsblad til et 
kommersielt sportsblad som utkom hver 14. dag. Bladet 
kunne heretter bestilles på alle landets postkontor, og 
årsabonnement kostet 2 kr og 60 øre. For å bli registrert 
av postvesenet, måtte redaksjonen skifte navn på bladet.  
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De oppfordret derfor leserne til å komme med navnefor-
slag. Det er mulig det var navneforvirringen som gjorde 
at det gikk fire uker før neste nummer utkom 1. februar 
1900. 

 Det nye bladet hadde til gjengjeld tittelen "Tjalvisten". 
Undertittelen var "Illustrert Organ for fri idræt – Offisielt 
Organ for Idrætsklubben Tjalve". Dette stod både på det 
grønne reklameomslaget og på selve bladet. Betegnelsen 
"fri idræt" sikter til idrettsgrener hvor de idrettslige resul-
tatene vektlegges mer enn øvelsens form (i motsetning til 
hva som f.eks. var tilfellet for datidens gymnastikk). Da 
nr. 5 utkom 1. mars var undertittelen igjen endret. I til-
legg til å være offisielt organ for Tjalve, var det også 
"Offisielt Organ for Idrættsforeningen Ørnulf". Inne i 
bladet kan vi lese at "Idrætsklubben Ørnulf har ogsaa 
officielt antaget Tjalvisten som sit Kluborgan. Gak hen 
og gjør ligesaa alle Idrætsklubber baade her og uden-
byes". I nr. 7, som utkom 1. april 1900, tok Emil Frithjof 
Leonard Hasvold fra Kristiania Idrætsforening tak i sa-
ken. Han oppfordret her "alle Idrætsklubber, og da først 
og fremst Kristianiaklubberne, til at antage Deres Blad 
som sit officielle Organ. Titelen maatte jo forandres og 
en Art "Tilsynskomite" vælges". Snøballen hadde begynt 
å rulle. Tjalve inviterte nå idrettsklubber som ønsket å ha 
"Tjalvisten" som klubbavis til "Drøftelse af en eventuel 
Forandring i Bladets Udstyr". Møtet ble lagt til 16. april 
og fant sted i Tjalves lokaler i "Tivolibygningen", en del 
av det store forlystelsesområdet som lå mellom Stor-
tingsgaten og dagens Klingenberg kino. Flere klubber 
møtte, og planer for et nytt blad vokste frem. Da 
"Tjalvisten" nr. 12 utkom 20. juni, var førstesiden ute-
lukkende viet nyheten om at bladet fra 1. juli 1900 ville 
ta navnet "Fri Idræt". "Tjalvisten" hadde i løpet av sin 
korte levetid opparbeidet et korrespondentnett som dek-
ket Stockholm, Gävle, Malmö, København, Wien, Paris, 
Glasgow og St. Petersburg. Dette ble nå overtatt av "Fri 
Idræt" som ville dekke friidrett, gymnastikk, ski- og 
skøyteidrett samt fotball. 

Første nummer av det nye bladet ble som seg hør og bør 
utgitt nettopp 1. juli 1900. Bladet utkom annenhver uke 
med Gustav S. Thorp som redaktør. Fellesbladet hadde 
en meget lang undertittel: "Officielt Organ for Idræts-
klubben Tjalve, Idrætsforeningen Ørnulf, Kristiania 
Idrætsforening, Oslo Idrætsforening og Turist- og Idræts-
foreningen Stærkodder." Fire uker senere hadde nok en 
klubb antatt bladet som sitt offisielle organ, og undertit-
telen ble utvidet med "Idræts- og Fodboldklubben Nor". 
Den 1. oktober ble undertittelen igjen forlenget, denne 
gangen med "Trondhjems Idrætsforening". 

"Tjalvisten" var nedlagt, og det skulle gå drøye 15 år før 
et nytt blad som bar navnet  "Tjalvisten" dukket opp den 
15. januar 1916.  
 
Nils Voje Johansen 
 
Forfatteren av denne artikkelen er universitetslektor i 
matematikk ved Universitet i Oslo. Han er spesielt inter-
essert i skøyteløp, og har kommet over disse bladene fra 
Tjalve som blant annet hadde omtale av VM på skøyter i 
1900. 
 
Vi håper å kunne presentere flere av disse utgavene i 
Tjalvisten seinere i år.. 

 

 

 



20 



21 

Økonomiansvarlig i Tjalves styre, Svein Søndenå, fyller 
60 år 10. juni. 

Svein er opprinnelig fra Stavanger, men kom til Oslo og 
Tjalve før 1980-sesongen. Før det representerte han IL 
Skjalg. Der presterte han 51.25 på 400m i 1979, i et løp 
på Bislett i Oslo. 

Alt i 1980 ble han norsk mester på 1000m stafett for 
Tjalve med tiden 1.56.3. På laget løp Tom L. Persvold, 
Leif Olav Alnes, Svein Søndenå og Stein-Are Agledal. 

Etter å ha satt personlig rekord med 50.37 i 1981-
sesongen, løp han for første gang under 50 i 1982 med 
resultatet 49.73. Denne tiden forbedret han i 1983 til 
49.63.   

I 1982 ble det et nytt NM-gull i stafetter da han var med 
på Tjalves lag som vant 4x400 m det året med tiden 
3.13.7 (se bildet over). Han fikk også med seg en sølv-
medalje på 4x400 m med Tjalve i 1983. Dette var også 
det siste året hvor Svein var aktiv. 

Fra 1989 og fram til i dag har han sittet uavbrutt i Tjalves 
styre med økonomi som hovedansvar. 

Svein Søndenå 60 år 

Svein ble slått til Ridder av Tjalves orden i 1990 og ble 
utnevnt til Æresmedlem i forbindelse med Tjalves 125-års 
jubileum i 2015. 

Svein har så langt gjort en formidabel innsats for Tjalve. 
Vi gratulerer med dagen og ønsker lykke til med årene 
som kommer. Må vi ha den gleden å ha deg med som 
økonomidirektør i mange år framover. 

Bjørn Henriksen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjalve vinner 4x400 m under stafett-NM i 1982 med tiden 3.13.7. Foran fra venstre: Leif Olav Alnes, Svein Erik Storlien. Bak fra 
venstre: Knut Øverberg og jubilanten Svein Søndenå. 
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To nye klubbrekorder! 

 

Benedicte Hauge er ny i Tjalve dette året. Under årets Lambertseter sprint som alltid arrangeres dagen før Holmenkoll-
stafetten satte hun like godt to nye klubbrekorder på de litt spesielle øvelsen 150 m og 300 m. De nye rekordene lyder på 
henholdsvis 18.24 (+0.5) og 38.58.  

Vi gratulere med de fine resultatene og ser fram til at hun etter hvert skal prøve seg på favorittdistansen 400m.  

Ellers kan nevnes at Colin Eriksen løp 300 m på 36.31 i sist første forsøk på distansen. 300 m er nok litt i lengste laget 
for Colin, som kommer til å ha 200 m som spesialøvelse i år.               Foto: Bjørn Henriksen 
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300 m kvinner heat 1. Mona Gano (53) løper inn til tiden 48.73. Foto: Bjørn Henriksen 

Benedicte Hauge på vei ut av blokkene på 150 m. Lea-Celin Conteh (46) fikk tiden 19.05, og helt til høyre ser vi Tina Helen Ber-
gem som fikk tiden 20.28. Foto: Bjørn Henriksen 

Colin Eriksen (nr. 2 fra venstre) rett etter start på 300 m som han fullførte på 36.31. Foto: Bjørn Henriksen  
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Årets Holmenkollstafett ble arrangert 7. mai. Igjen var vi 
heldige med været, ikke bare på selve dagen, men også 
under forberedelsene dagene i forveien.  

Løypa var nesten identisk med fjorårets trase, bortsett 
fra en liten omlegging på10.etappe. 

Rent praktisk hva gjelder gjennomføringen finner vi all-
tid punkter vi kan forbedre oss på, men totalt sett synes 
vi gjennomføringen var god. Vi har i år hatt en person i 
full stilling til å fokusere på stafetten. Dette har hjulpet 
betraktelig. I tillegg var det adskillig færre lag i år grun-
ner Kr. Himmelfartsdag  på torsdagen før. Det er alltid 
litt hektisk og til tider kaotisk rett før den første starten, 
men de problemene som oppstod ble løst øyeblikkelig. 
Sett med øyne inne på Bislett er det rom for enda flere 
deltakere. Problemet er enkelte vekslinger ute i løypa 
hvor gatene rett og slett er for trange. 

Nedrigg og opprydding var det som gikk desidert best. 
Ferdig før midnatt, nesten like bra som i fjor. 

I år var det påmeldt ca. 2800 lag, mens 2435 lag fullfør-
te. I fjor var det påmeldt ca 3250 lag, altså 450 lag mind-
re i år. I årets budsjett har klubben budsjettert med 3000 
lag. Dessverre blir derfor overskuddet for årets stafett 
adskillig mindre enn i fjor og også mindre enn budsjett.  
Vi må også ta i betraktning at Norge er inne i en liten 
nedgangsperiode med mange oppsigelser bl. a. i oljein-
dustrien. Det kan medføre færre lag i framtiden. 

Vi ønsker å rette en stor takk til Politiet som har vist stor 
innsats og jobbet hardt for at YT Holmenkollstafetten 
kunne gjennomføres på slik en god måte. Bymiljøetaten 
(som nå har ansvaret for idrettsarrangementer i Oslo) har 
fortsatt mye å lære.  

Også en stor takk til de som stilte til dugnad. For at vi 
skal kunne arrangere slike store stevner er det viktig at 
medlemmene stiller opp for klubben sin. Det var det 
mange som gjorde i år. 

Bjørn Henriksen 

 
 
 

YT Holmenkollstafetten menn elite 

Årets stafett for menn elite kan oppsummeres med: En 
veldig spennende etappe etterfulgt av 14 testløp. En slik 
kortversjon er likevel ikke helt dekkende, men den sier 
mest om hvor overlegne vi var. 

Vi som var inne på Bislett fikk se en drivende god og 
spennende første etappe med Snorre Holtan Løken i fø-
ringen de første 820 og siste 90 meterne. At det ble ny 
bestetid på etappen skyldes ikke bare Snorre, men og Vi-
dars mann på etappen. Han løp 800m på 1.47 innendørs i 
vinter og ble en perfekt utfordrer for Snorre. Snorre var 
bestemt på å komme først inn i siste sving og bruke det til 
å vinne etappen. Dette var en av herreklassen store presta-
sjoner. 

Senay Fissehatsion og Mathias Berntzen Engevik gjorde 
det de skulle på 2. og 3.etappe og Hans Kristian Fløystad 
fikk pinnen først med god margin da han la ut på berg- og 
dalbaneetappen (4. etappe).  

Hans Kristian leverte herreklassens andre store prestasjon.  
Han satte en solid ny rekord på 4. etappe. Han slo Marius 
Vedvik fra Gular og Sondre Nordstad Moen fra Vidar med  
mange sekunder. Med dette var spenningen slutt og de 
som løp etterpå så ikke konkurrentene i det hele tatt. 

Awet Kibrab, Asbjørn Ellefsen Persen og Anders Søren-
sen fikk greie gjennomkjøring i ensom majestet. Det som 
var av dramatikk sørget låret til Alexander Winger for.  
Før Alexander skulle starte på Gressbanen var han på tele-
fonen for å melde om krampe. Han fikk beskjed om at det 
ikke var noe alternativ og at han måtte komme seg igjen-
nom. Det gjorde han og, riktignok med 10  sekunder dårli-
gere tid enn i fjor. Alternativet hadde vært dnf i protokol-
len og det hadde vært lite å skryte av. 

Derifra og inn ble det greie transport-etapper. Grei løping 
på Erik, Muhammed, Edvard og Sindre før Alexander 
kunne løpe inn på Bislett et minutt før neste lag. 

Stafetten viste at Gular er på vei tilbake etter et elendig år 
i fjor. Ull/Kisa og Vidar var som ventet svekket fra i fjor. 
Det er lett å tenke seg en lang rekke seire framover, men 
vi skal være klar over at vi ikke har veldig stor bredde  
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totalt. Vi har nok gode løpere til å være overlegne, men 
med noen forfall ville vi fort slite med å stille lag i det 
hele tatt. 

Knut Kvalheim 
Trener/lagleder 
 

YT Holmenkollstafetten kvinner elite 

For første gang siden 2008 ble det seier til kvinne i elite-
klassen. De ikke bare vant, men utklasset SK Vidar  som 
har vunnet de siste åtte årene. Seiersmarginen ble på 1 
minutt og 39 sekunder. Den store forskjellen er at Karo-
line Bjerkeli Grøvdal har tidligere løpt for Vidar. Nå lø-
per hun for Tjalve. Det gjør også Ingvill Måkestad Bo-
vim. Disse to utøverne gjorde den store forskjellen mel-
lom lagene. 

Etter at Christina Toogood hang godt med Vidar på førs-
teetappen, var det Hanne Lyngstad som fikk æren av å 
bringe pinnen opp Norabakken. Hanne er fortsatt i tre-
ning, men har løpt lite intervaller de siste årene. Da Ing-
vill Måkestad Bovim overtok pinnen på 4. etappe lå vi 
ca. 30 sekunder bak Vidar. Sakte men sikkert spiste Ing-
vill opp avstanden og kunne veksle ca. 10 sekunder før 
Vidar. Ingvill løp etappen på 5.56. min, noe som er ny 
rekord for berg og dalbaneetappen. 

Derfra og opp til Besserud var det hele avgjort. Først løp 
Annie Bersagel et strålende løp på 6. etappe, før Karoli-
ne Bjerkeli Grøvdal knuste  konkurrentene opp til top-
pen. I fjor løp Karoline etappen på  6.16 min I år var ti-
den 6.06 min, nok en ny etapperekord. 

Herifra og inn var det parademarsj for Tjalves kvinner. 
Etter at Ingvild Vedde hadde løpt pinnen ned til Gressba-
nen hvor Maren Vigerust Graff overtok, var det bare for 
Kristine Helle å holde et jevnt fint tempo på den lengste 
etappen fram til Frognerparken. Kristines etappetid ble  

8.52 min., mot 9.20 min. i fjor. Resten av jentene holdt 
SK Vidar bak seg, og seieren var aldri truet. Jentene kom 
i mål på 59.37 som vist nok er ny løyperekord. 
 
Bjørn Henriksen 

Deler av herrelaget som vant eliteklassen. Fra venstre: Senay Fissehatsion, Thomas J. Byrkjeland, Aleksander Dahlstrøm Winger, 
Okubamichael Fissehatsion, Hans Kr. Fløystad, Andreas Reutz, Mathias Berntzen Engevik, Asbjørn Ellefsen Persen, Snorre Holtan 
Løken og Anders Sørensen. Foto: Eirik Førde 

To fornøyde herrer med noen av premiene som tilfalt Tjalve. 
Fra venstre: Per Sletholt og John Ertzgaard. Foto: Bjørn Hen-
riksen 
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YT Holmenkollstafetten: Lagoppstillinger 

Menn Elite 
Lagleder: Knut Kvalheim 
 
1.   Snorre Holtan Løken 
2.   Senay Fissehatsion 
3.   Mathias Berntzen Engevik 
4.   Hans Kr. Fløystad 
5.   Thomas J. Byrkjeland 
6.   Awet Kibrab 
7.   Asbjørn Ellefsen Persen 
8.   Anders Sørensen 
9.   Alexander Winger 
10. Okubamichael Fissehatsion 
11. Erik Udø Pedersen 
12. Muhammad Jatta 
13. Edvard Kamperud Nygaard 
14. Sindre Løchting 
15. Andreas Reutz 
 
Menn junior 
Lagleder: Eirik Førde 
 
1.   Abdullahi Hassan Ali 
2.   Snorre Holtan Løken 
3.   Mathias Berntzen Engevik 
4.   Markus Borge Harbo 
5.   Tobias Løvmo 
6.   Thomas J. Byrkjeland 
7.   Awet Kibrab 
8.   Olaf Talmo 
9.   Anders Sørensen 
10. Jørgen Frost Bø 
11. Senay Fissehatsion 
12. Tummas N. Arge 
13. Erik Udø Pedersen 
14. Edvard Kamperud Nygaard 
15. Colin Eriksen 

Kvinner Elite 
Lagleder: Eirik Førde 
 
1.   Christina Toogood 
2.   Hanne Lyngstad 
3.   Maren Helle 
4.   Ingvill Måkestad Bovim 
5.   Solveig Emilie Olsen 
6.   Annie Bersagel 
7.   Karoline Bjerkeli Grøvdal 
8.   Ingvild Vedde 
9.   Maren Vigerust Graff 
10. Kristine Helle 
11. Caroline Ziesler 
12. Lea Celin Conteh 
13. Solbjørg Vedde 
14. Agnes Erlingsdottir 
15. Benedicte Hauge 
 

 
    
 

 
 

Benedicte hauge på vei inn til seier for kvinnelaget i eliteklas-
sen. Foto: Eirik Førde 

Andreas Reutz på vei inn til seier for herrelaget i menn elite. 
Foto: Eirik Førde  
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Etappetider menn elite 
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Etappetider kvinner elite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til venstre: Colin Eriksen løper juniorlaget inn til seier. Til høyre: Sindre Løch-
ting har den ære å løpe sjarmøretappen.     Fotos: Eirik Førde 
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Etappetider menn junior 

Anders Reutz, som løper sisteetappen før herrer elite blir mætt av en gjeng med glade jenter fra kvinne elitelaget. Fra venstre: Maren 
Vigerust Graff, Christina Toogood, Benedicte Hauge, maren Helle, Kristine Helle og Ingvill Måkestad Bovim. Foto: Eirik Førde 

Til venstre: Snorre Holtan Løken blir intervjuet av TV2 etter sin etappe, men Arne Kvalheim (til høyre) var ekspertkommentator for 
samme kanal. Foto: Eirik Førde 
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Stafetten i bilder 

Snorre Holtan Løken i fint driv på 1. etappe foran Andreas Kramer  fra SK Vidar. Foto: Eirik Førde 

Asbjørn Ellefsen Persen på vei opp mot veksling på Besserud. Foto: Eirik Førde 

Bilder høyre side; ovenfra og nedover: 
Christina Toogood  fotografert på 1. etappe rett bak SK Vidars representant. 
Karoline Bjerkeli Grøvdal på vei mot veksling på Besserud etter en meget sterk etappe. 
Fornøyde utøvere etter seier i kvinneklassen, Benedicte Hauge og Ingvill Måkestad Bovim. Fotos: Eirik Førde 
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Mona Holm Solberg 60.88 m 
 

Mona Holm Solberg gjør i år et aldri så lite comeback i 
sleggeringen etter at hun offisielt la opp etter 2012 se-
songen. Hun gjorde et lite comeback under NM  på Jess-
heim i 2014 hvor hun ble nr. 2. I tillegg var hun med i 
diskoskonkurransen under NM i fjor. 
 
Under et kaststevne på Kalnes stadion i Sarpsborg 8. mai 
kastet hun 60.88 m. Mona hadde totalt 4 kast over 60 m. 
Det er fortsatt et godt stykke opp til hennes norske re-
kord på 70.43 m, men med litt mer konkurransetrening 
vil nok slegga gå adskillig lenger slik at hun kan være 
med å kjempe om medaljene i årets NM.  
 

Eivind Henriksen 74.97 m 
 

I forbindelse med et kaststevne i Fränkisch-Crumback 
lørdag 14. mai kastet Eivind Henriksen slegga 74.97 m. 
Det er det lengste kastet han har prestert siden OL-
sesongen 2012. Eivind hadde to kast over 74 meter og 
ytterlige to kast over 73 meter, slik at dette var ikke no-
en tilfeldighet.  
 
OL-kravet er 77 m. For å komme i betraktning til OL 
må nok Eivind kaste over 76 meter. I kvalifiseringen i 
Rio skal man ha med 32 kastere. Det er derfor mulig å 
komme med på et dårligere resultat, men vi vet at Nor-
ges Olympiske komite ønsker å ha med utøvere som kan 
kvalifisere seg til en finale. 

Aktuelle bøker 

I forbindelse med Tjalves 125-års jubileum i desember 2015 ble det laget tre spesialutgaver av Tjalvisten; Tjalve i bil-
der 1890-1989, Tjalve i bilder 1990-2015 og Statistikk for Tjalve 1890-2015.  
 
Bøkene ble først lagt ut digitalt på våre hjemmesider, men er nå å få i innbundet utgave. Kopier av bøkene er å få på 
Tjalvekontoret. 
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Årets første Norwegian Grand Prix stevne ble arrangert 
på Hamar 18. mai. Tjalve stilte ikke med noen stor tropp, 
men de som stilte gjorde det meget bra. I år skal det ar-
rangeres tre stevner i denne stevneserien. Neste stevne 
går på Bislett med Tjalve som arrangør 24. juni (Boysen 
Memorial), før det hele avsluttes med stevne i Kristian-
sand 20. august. I år er Norsk Tipping med som hoved-
sponsor, og alle stevnene sendes på Eurosport med 
Quincy Douglas som reporter. 

Som i fjor var det 3000m som ble hovedøvelsen, først og 
fremst fordi Henrik Ingebrigtsen i år stilte til start. Tjalve 
stilte med sine beste mellomdistanseløpere og preget re-
sultatlisten også i år, selv om det endte med seier til Hen-
rik Ingebrigtsen etter en meget sterk sisterunde. Henrik 
gjennomførte sisterunden på 54 sek., og det var bare 
Snorre Holtan Løken som til en viss grad klarte å følge 
med. Vinnertiden til Henrik ble 7.54.32 mot Snorres 
7.56.09. Snorres tidligere personlige rekord var 8.01.99, 
satt under tilsvarende stevne i fjor. Som man kan se av 
resultatlisten var det mange Tjalvister i feltet. Awet 
Kibrab som vant i fjor, ble nr. 3 i år på tiden 8.01.95. 
Awet løp distansen på 7.48.50 i fjor, og har tydeligvis et 
stykke igjen til formen er der. Ellers ble det personlig 
rekord er på Eirik Udø Pedersen, Asbjørn Ellefsen Persen 
og Thomas J. Byrkjeland (se resultatliste). 

Det ble to seiere til Tjalve i åpningsstevnet. Grete Etholm 
vant diskos for kvinner på småpene 52.20 m og Andreas 
Gjesdal vant stav for herrer med 4.70 m. Det skulle for-
bause oss my om ikke Grete tar sitt 16. norske mester-
skap seinere i sesongen. 

Både Edvard Kamperud Nygaard og Mathias Berntzen 
Engevik leverte solide løp på 800 m. Edvard ble nr. 4 i A
-heatet med tiden 1.51.23, mens Mathias vant B-heatet 
med tiden 1.52.53. Sofie Olsholt leverte en solid konkur-
ranse i tresteg for kvinner hvor hun ble nr. 2 med resulta-
tet 11.76 m.   

Bjørn Henriksen 

 
              

Snorre imponerte igjen under åpningsstevnet på Hamar 

Øverst: Sofie Olsholt i tresteg. Nederst: Andreas Gjesdal i stav. 
Foto: Eirik Førde 
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3000m feltet. Fra venstre: Bartosz Kotlowski, Senay Fissehatsion, Awet Kibrab, Snorre Holtan Løken, Henrik Ingebrigtsen, Sindre 
Buraas, Sindre Løchting, Erik Udø Pedersen og Thomas J. Byrkjeland. Foto: Eirik Førde 

Grete Etholm i diskoskonkurransen som hun vant med resultatet 52.20 m. Foto: Eirik Førde 
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Mathias Berntzen Engevik i tet på 800 m B-heat som han vant på ny personlig rekord; 1.52.53. Foto: Eirik Førde 

Kjendiser på tribunen. Midt i bilde, OL-mesteren i spy fra 1956, Egil Danielsen. Nederst til venstre: Ole Petter Sandvig, vinner av 
European Athletics Member Federation Award. Foto: Eirik Førde  
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Tjalvetøy 

 
Alt tøy kan kjøpes hos PS Sport (Per Sletholt) på Ensjø.  
Besøksadresse: Ensjøveien 18A, 2. etasje. 
Prisene er halv pris av veiledende pris. 
 
NB! Ny konkurransetrøye vil være tilgjengelig før se-
songen starter utendørs. 
 
 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

Treningsdress 2012 modell 
Størrelser: XS-XXL 
Pris: Kr 300 
Kun til bruk på trening 
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Sølvmedalje til Team Roskva i NM stafetter 

NM-stafetter 2016 ble avholdt på Øya stadion i Trond-
heim helgen 21-22. mai. 
 
Grunnet eksamener og skader måtte Tjalve i kjent stil 
trekke laget på 4x100 m og 4x400 m menn senior. Det 
har blitt en vane etter hvert at Tjalve har problemer med 
å stille lag i sprintstafettene for menn. Man kan lure på 
hva man gjorde annerledes i gamle dager for å unngå alle 
skadene vi ser i dag. Tjalve var en kjempe i stafettsam-
menheng for noen år siden; i dag er vi redusert til et lav-
nivå, selv om det finnes lyspunkter. 
 
Ett av lyspunktene var jentelaget i 15/16 årsklassen som 
vant sølv på 4x100 m med tiden 50.23. Sandnes IL vant 
med tiden 50.06. laget bestod av Josefine Thorsen Loe, 
Kaitesi Ertzgaard, Marie Fiedler Amlien (Koll) og Line 
Maltun Helland (Koll). 

Neste lyspunkt var kvinnelaget i juniorklassen som kvali-
fiserte seg til finalen på 4x100 m og ble nr. 6 med tiden 
50.98. Tyrving vant med tiden 47.44, som også var mes-
terskapsrekord. Laget bestod av Hadddy Njie, Kaitesi 
Ertzgaard, Lea-Celin Conteh og Mona Elisabeth Gano.  

Team Roskva 15/16 år: Fra venstre: Josefine Thorsen Loe, 
Kaitesi Ertzgaard, Marie Fiedler Amlien og Line Maltun Hel-
land. Foto: John Ertzgaard. 

Kvinner junior: Haddy Njie, Kaitesi Ertzgaard, Lea-Celin Con-
teh og Mona Elisabeth Gano. Foto: John Ertzgaard. 

Det ble også en seier til Tjalve i årets stafett-NM. Senior-
laget på 4x1500 m var det ingen som kunne gjøre noe 
med. Tiden ble 15.57.57. Laget bestod av Senay Fissehat-
sion, Thomas J. Byrkjeland, Okubamicheal Fissehatsion 
og Awet Kibrab. 
 
Strindheim ble nr. 2 med tiden 16.19.69 og Ull/Kisa nr. 3 
med tiden 17.43.73. Klar seier til Tjalve og store tidsdif-
feranser mellom lagene som tok medalje. 
 
Bjørn Henriksen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pallen på 4x12500 m for herrer senior. Fra venstre: Strindheim 
IL, Tjalve og Ull/Kisa. Foto: John Ertzgaard 

Awet Kibrab løper pinnen inn til en klar seier på 4x1500 m. 
Foto: Thore-Erik Thoresen 
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Marcus Thomsen fortsetter å sette rekorder. I det tradi-
sjonsrike kaststevne Hallesche Werfertage i Tyskland 21. 
mai støtte han 20.03 m med juniorkula. Det er en forbed-
ring med 5 cm av den rekorden han satt et par uker i for-
veien. Resultatet holdt også til seier i U20 klassen foran 
en del sterkere tyske kastere. Så langt i sesongen er Mar-
cus nest best i verden i sin klasse. Det lover godt foran 
junior-VM seinere i sommer. 

Dagen etter stilte han opp i klasse U23 som støter med 
seniorkule. Her ble resultatet 17.58m, noe som bare er  
en halvmeter bak den rekorden han satte inne i vinter.  

I det samme stevnet kastet Eivind Henriksen 72.94 m i 
slegge, noe skuffende etter det han presterte i Tyskland 
uken før (74.97 m), men det viser at resultatene uken før 
ikke var noe blaff. Muligens var forhåpningene om å 
komme noe nærmere OL-kravet litt for høye. 
 
Tor Olav Rosvold kastet diskos i U23 klassen og fikk 
opp resultatet 46.27 m i gruppe B, hvor han ble nr. 7. 
 
Neste utfordring for våre kastere blir E-cup for lag i Lei-
ra, Portugal 28. mai. Her vil de helt sikkert være med å 
kapre verdifulle poeng. 
 

Nok en juniorrekord av Marcus Thomsen 
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Det ble Audun Boysen som skaffet Norge den første 
olympiske medaljen i løp med sin bronse på 800 m i 
Melbourne høsten 1956. I og med at Tjalve har vært 
betegnet som løperklubben par excellence i Norge, 
synes vi forsåvidt at det var naturlig at det skulle være 
oss som ble den første her. 

Auduns bronse var dessuten Tjalves 4. olympiske me-
dalje. De 3 andre er pussig nok vunnet i spydkast. Arne 
Halse, som representerte Tjalve i 1908, fikk under le-
kene i London samme år to medaljer, nemlig sølv i 
”kast med fatning på midten” og bronse i ”fri stil”. I 
Antwerpen 1928 greide Olav Sunde atter en medalje i 
spyd for Norge ved å bli nr. 3 med 63.87 m. 

Det er en pussig ting ved Auduns bronsemedalje. Var 
han ikke reist til Australia, så ville statistikken kort og 
godt fortalt at han hadde vært ubeseiret på 800 meter i 
1956, en imponerende bragd når man tar for seg det 
ikke ringe antall konkurranser han har gjennomført på 
denne distanse i sesongens løp, og i særdeleshet når 
man tenker  på de motstanderne han har møtt. Ameri-
kaneren Maynard, Derek Johnson og Dan Waern fikk 
se nordmannens rygg både en og flere ganger i som-
mer, og det gikk ikke bedre for verdensrekordholderen 
Roger Moens i det meget omtalte løp i København 2. 
august, eller Europamesteren Szentgali i et oppgjør 
borte i Sverige. 

Men vi er forvisset om å ha hele fri-idretts-Norge bak 
oss når vi uttrykker vår store tilfredshet med bronse-
medaljen, selv om den for så vidt gikk på bekostning 
av den forannevnte fine statistikken. Vi er glad for at 
alt laget seg slik til at Audun i nøye samråd med klub-
bens formann Bjarne Melbye, kunne melde fra at han 
var klar til å reise til Melbourne. Det er enkelte som 
har trukket Auduns overbevisende seire på tider som 
underskred Courtney’s vinnerresultat i Melbourne, inn 
i diskusjonen omkring hans innsats og sjanser til olym-
pisk gull. Disse glemmer nok tidspunktet for 800 m 
finalen, en av de siste novemberdager, de glemmer at 
den virkelige sommer i Norge hvor forholdene inspire-
rer til den store innsatsen, for lengst var slutt, de glem-
mer at de andre skarpskodde gullmedaljeaspirantene 
tross alt hadde bedre betingelser og forhold til å forbe-
rede seg til den store dyst. På bakgrunn herav er i hvert 
fall vi strålende fornøyde med plasseringen, innsats og 
tid, og vi kan bare gratulere vår klubbkamerat med 
hans kanskje største bragd hittil. Det skal innrømmes at 
Audun i sin karriere ikke har lykkes helt i de store opp-
gjør, men Melbournefinalen viser til evidens at han nu 
har overvunnet denne svakhet. 

Vi kan ikke unngå å kaste et lite tilbakeblikk på Au-
duns innsats for Tjalve i den forløpne sesong ved siden 
av dette hans siste løp. Vi trekker spesielt frem hans 
innsats for stevnet vårt i juli, som betydde så meget for 
oss. Toppformen kom som bestilt. Ved å løpe borte i 
Gävle noen dager i forveien, kom Audun helt ned i 
1.46.5, hans til da nest beste på distansen, og vi kunne 
tillate oss med rette å kunne annonsere hans løp den 
30.juli som verdensrekordforsøk. Det var også nær ved 
å lykkes, men vi tror at den heldige økonomiske ut-
gang på stevnet, oppveide skuffelsen ved at rekordfor-
søket mislykkes. Han var jo i toppform, og det gikk 
flere tog, blant annet til den hurtige Sarpsborgbanen.  

Audun Boysen vant Norges første olympiske medalje i løp 

Men akk, den sjansen gikk i vasken. Det ble flytur til 
København i stedet, takket være en meningsløs og lite 
overveiet inngripen fra Forbundsstyrets side. Humøret, 
som betyr så uendelig meget for en idrettsmann, var 
borte, og mulighetene for ny rekord var betraktelig re-
dusert. Da så den første arvingen til Brit og Audun så 
dagens lys noen dager senere, ble det selvsagt ikke tan-
ke på slikt. 

Enda en gang skulle Audun gjøre en ekstra innsats for 
Tjalve i sommer. Vi var kommet frem til stafettmester-
skapene på Hønefoss 22. og 23. september. Klubben har 
alltid satset litt ekstra på disse mesterskap på grunn av 
sin store og gode løpergarde, og har sett det som litt av 
et mål å kunne få med seg gullet på samtlige distanser. 
Første gang det lykkes var i 1954, så det skulle klaffe 
ekstra for å få ”fullt hus”, eller rettere sagt, ”fire lange”. 
Vel, 100 m stafetten var jo gått smertefritt borte i Stav-
anger, og vi anså jo 4x100 og 4x400 for ganske opplag-
te saker. Dette slo også til, og så var det duket for det 
store oppgjøret på 4x1500 meter hvor vi foruten 
”arvefienden” BUL også hadde fått sterke konkurrenter 
i Ranheim og Gular. Lagoppstillingen var som så ofte 
før Tjalves største problem. Audun, Ehrnst, og Egge var 
klare, men Hallgeir, Sarto og Bogerud var mer eller 
mindre utenfor. Det ble til at vi måtte ty til en urutinert 
junior i siste instans, vår nye ”coming man” Fritz Bor-
gen, som således fikk ansvaret for 1. etappe. Det vi nes-
ten ikke hadde turdet håpe på skjedde. Vi hadde kontakt 
med de andre 3 storlagene da Audun overtok pinnen på 
siste etappe. Men, saken var langt fra klar. Audun hadde 
mot seg folk som Hamarsland, Lilleseth og Ernst Lar-
sen, to av dem var altså utpregede 1500 m spesialister, 
og Audun hadde kun et mislykket løp på denne distanse 
bak seg tidligere i sesongen. Med ved kald beregning og 
glimrende taktikk, greide han å utmanøvrere sine kon-
kurrenter, og kunne dermed sette punktum med fire 
strake stafettmesterskap for annen gang i norsk fri-
idretts historie. Det var en stor dag for Tjalve, denne 
vakre september-søndagen på Hønefoss stadion, som 
sikkert vil bli husket lenge av de få tilstedeværende 
Tjalvister. Audun er en fin klubbmann, og vi er ham 
takknemlig for de ganger han har benyttet anledningen 
til å ta med lovende klubbkamerater til stevner hvor han 
er innbudt, både i inn– og utland. Han er atter å se i tre-
ningsutstyr, hvilket skulle bety at han går inn for en ny 
sesong.  

Jan Hemsvik/Artikkel i Tjalvisten nr. 1 1957. 
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Audun Boysen 1929-2000 

 800-meteren i Stockholm var Boysens siste store interna-
sjonale konkurranse. Han la opp som friidrettsutøver etter 
å ha deltatt for sin klubb Tjalve i Holmenkollstafetten 
1959. 

Audun Boysen giftet seg 1953 og tok embetseksamen i 
psykologi 1954, begge deler midt under en aktiv idretts-
karriere. Han har siden arbeidet innen PR og informasjon. 

Audun Boysen ble tildelt Morgenbladets gullmedalje 
1953 og kongepokalen 1954. 

Audun Boysen døde i 2000. 
 
Kilder og litteratur 

 E. Munthe-Kaas (red.): Sportsrevy 1954–59 

 HEH 1955, 1984 

 Aa. Møst (red): Høydepunkter i norsk friidrett 1896–      
1971, 1971 

 R. Bryhn og K. A. Tvedt (red.): Kunnskapsforlagets    
idrettsleksikon, 1990 

 Aa. Møst (red): Raskest, høyest, lengst i 100 år. Norsk 
friidrett 1896–1996,1995 

 
 

Friidrettsutøver. Foreldre: Lege Audun Boysen (1894–
1983) og Kathrine («Tatty») Marie Rockmann Moen. 
Gift 1953 med Brit Hegstad (30.9.1929–). 

Audun Boysen tilhørte den absolutte verdenseliten og 
var Norges fremste mellomdistanseløper i friidrett i 1950
-årene. Han representerte Tjalve, Torodd, SK Freidig og 
Rissa IL. Han vant 15 norgesmesterskap på 400, 800 og 
1500 meter, han tok én sølvmedalje og to bronsemedaljer 
internasjonale mesterskap på 800 meter; og han satte en 
rekke norske og nordiske rekorder og tre verdensrekor-
der på 1000 meter. 

Boysen fikk sitt gjennombrudd 1948, da han løp på 
1.53.3 på 800 meter under et internasjonalt stevne på 
Bislet, etter å ha hatt en forrykende førsterunde på 53 
sekunder. Hans store internasjonale gjennombrudd kom 
1950 under Tjalves jubileumsstevne på Bislet, da han så 
vidt ble slått av den amerikanske olympiamesteren Mal 
Whitfield på 800 meter etter å ha ledet gjennom meste-
parten av løpet. I det løpet satte Boysen sin første nor-
gesrekord med 1.50.6. I august 1950 vant han et 800  
meter løp under et stevne i Gøteborg med tiden 1.48.7; 
igjen hadde han hatt en usedvanlig sterk åpning – første-
runden ble passert på 51.8. Det var ny norsk og nordisk 
rekord og det femte beste 800-meterløp i verden til da. 

Etter disse sterke resultatene var Audun Boysen blant 
favorittene til å vinne 800 meter under europamesterska-
pet i Brussel 1950. Han åpnet hardt i finalen på 800 me-
ter og ledet lenge, men i mål var han blitt passert av fire 
mann. I 1950 vant Audun Boysen også sine første norske 
mesterskap på 400 og 800 meter. Han deltok i de olym-
piske lekene i Helsinki 1952 uten suksess. Han klarte 
ikke å kvalifisere seg til finalen på 800 meter. På 1500 
meter nådde han finalen, men ble uplassert. 1953 satte 
han sin første verdensrekord på 1000 meter med 2.20.4 
på Bislet. Dette var den første verdensrekord i løp satt av 
en nordmann. Boysen forbedret denne rekorden både i 
1954 (2.19.5) og i 1955 (2.19.0). 

Før europamesterskapet 1954 var Audun Boysen på ny 
en av favorittene på 800 meter. Igjen trakk han opp løpet, 
men igjen ble han passert før målpassering. Denne gang-
en bare av to mann, og dermed tok han sin første medalje 
i et internasjonalt mesterskap.  

Det var i 1955 han satte sin mest berømte rekord på 800 
meter på Bislet. Det skjedde imidlertid i et løp hvor han 
ikke vant. Han ble slått av belgieren Roger Moens som 
satt ny verdensrekord med 1.45.7. Boysen løp også ras-
kere enn den gamle rekorden med tiden 1.45.9. Dette 
skulle vise seg å bli en svært solid norgesrekord som ble 
stående helt frem til 1992. Under OL i Melbourne 1956 
fikk Audun Boysen en ny bronsemedalje på 800 meter. 
Dette var den første olympiske medaljen i noen løpsøvel-
se for Norge. 

Under europamesterskapet 1958 i Stockholm var Boysen 
svært nær ved endelig å vinne et internasjonalt mester-
skap. I mål var han nr. to etter briten Mike Rawson, men 
briten hadde løpt innenfor listen i første sving og ble dis-
kvalifisert like etter løpet. Boysen ble tildelt gullmedal-
jen under seiersseremonien. Imidlertid la britene inn en 
protest som ble tatt til følge av juryen. Fotografier be-
krefter at Rawson uomtvistelig løp innenfor listen.  

Audun Boysen sette norsk rekord med tiden 1.50.6 under et løp 
på Bislett i 1950 hvor han tilslutt blir nr. 2 etter amerikaneren 
Whitfield (t.h.) som får 1.50.4. Foto fra Norges Friidrettshisto-
rie.  



44 

 

For første gang siden 1994 stilte Tjalve lag i E-cup for 
klubblag. Stevnet ble avviklet i Leiria, Portugal 28 mai, 
med alle øvelser på en dag (20 stk.) totalt. Stevnet startet 
kl. 10.00 på morgenen og var ferdig kl. 19.00. Tjalve 
konkurrerte i Gruppe B. 

For å kunne stille i denne konkurransen, må man ha vun-
net den hjemlige serien året før. I følge reglementet kan 
man leie inn inntil 3 utøvere fra andre klubber. Tjalve 
valgte ikke å gjøre det, selv om man sliter med skader på 
noen av de beste utøverne. Awet Kibrab hadde gyldig 
fravær, da han løp en 5000m i Belgia for å prøve å kvali-
fisere seg til 5000 m løpet under Bislett Games 9.juni. 

10 lag stilte til start. I sprintøvelsen ble det delt opp i to 
heat, mens man på de lengre distansene kjørte ett heat. I 
hopp og kast var det fir forsøk til alle.  

Slik gikk det, øvelse for øvelse i henhold til tidsskjema. 

Slegge 
Eivind Henriksen hadde i realiteten ingen konkurranse og 
vant som han ville med resultatet 72.07 m. Detter resulta-
tet fikk han opp i første kast. Sistemann i konkurransen 
kastet 17.32 m så her var det god spredning. 

 
Tresteg 
Vetle Utsi Onstad gjorde sin sesongdebut i denne kon-
kurransen. Etter en sikringshopp på 13.55 m i første om-
gang, fikk han opp resultatet 14.97 m i andre omgang. 
Noe bak det han har prestert inne i vinter, men det holdt 
til en 3. plass i konkurransen. Vinnerresultatet var så bra 
som 16.35 m. 

Stav 
Andreas Gjesdal representerte Tjalve i denne øvelsen. 
Andreas hoppet 4.55 m ved denne anledning og skaffet 
oss en fin 4. plass. Andreas har hoppet 4.80 m inne i vin-
ter, men er fortsatt litt ustabil da han nylig er tilbake etter 
skade. Konkurransen ble vunnet på 5.05 m. 

100 m 
Alexander Dahlstrøm Winger løp 100m. Han ble nr. 4 i 
sitt heat  med tiden 11.41og totalt nr. 8. Vinnertid var 
10.42.  
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800 m 
Da Edvard Kamperud Nygaard har pådratt seg en achil-
lesskade, steppet Mathias Berntzen Engevik inn på denne 
distansen. Mathias kom i mål på 1.54.42 som holdt til en 
fin 5. plass. 

3000 m hinder 
Thomas J. Byrkjeland har vist god form tidligere i se-
songen og leverte nok et strålende løp. Den nye personli-
ge rekorden lyder på 8.57.51, en forbedring på ca. 12 
sekunder. Resultatet er også ny juniorrekord i Tjalve. 
Vinnertiden i heatet var 8.55.33. 

400 m 
Mohammad Jatta skulle egentlig ha løpt 400 m, men fikk 
en krampe i låret under åpningsstevnet på Hamar. Andre-
as Reutz fikk derfor æren av å løpe denne distansen. An-
dreas ble nr. 5 i sitt heat med tiden 51.93. Totalt ble han 
nr. 9. Vinnertiden var så god som 45.98. 

 

Kule 
Vårt nye kuletalent, Marcus Thomsen, har satt flere nors-
ke juniorrekorder i kule det siste året. I vinter støtte han 
også 18.03 m med seniorkule. Marcus gjorde en strålende 
innsats, slo favorittene, og vant med resultatet 17.46 m.  

Lengde 
Da vår eminente tresteghopper Sindre Almsengen for 
øyeblikket ikke er aktuell, valgte man å bruke Jesper 
Vestbø i lengde og høyde og Vetle utsi Onstad i tresteg. 
Jesper hoppet 6.73 m i en konkurranse som ble vunnet på 
gode 7.63 m. Med dette resultatet ble Jesper nr. 7. 

110 m hekk 
Vår gode tikjemper Jostein Andre Kvigstad løp inn til en 
fin 2. plass i sitt heat med tiden 15.73. Totalt holdt resul-
tatet til en 5. plass. 
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Spyd 
Den samme Jostein Andre Kvigstad var også vår utøver i 
spyd. Jostein fikk resultatet 59.92 m og har all grunn til å 
være fornøyd med den 5. plassen han oppnådde. Meget 
bra vinnerresultat i øvelsen; 80.01 m. 
 

Høyde 
Vi har for øyeblikket ingen utøver som satser på høyde. 
Vi måtte derfor ty til Jesper Vestbø i denne øvelsen. Jes-
per er først og fremst tresteghopper, men er også en habil 
høydehopper . Jesper svingte seg over 1.94 m, noe som 
holdt til en fin 4. plass i øvelsen. Vinnerresultatet vat så-
pass bra som 2.15 m. 

200 m 
Nicolai Jallow er tilbake etter en alvorlig kneskade. I 
2014 løp han distansen på 21.25. Gledelig var det derfor 
at han presterte 21.98 i sitt første løp for året. Nicolai ble 
nr. 4 i sitt heat som ble vunnet på 20.83. Totalt ble han 
nr. 8.  

1500 m 
Snorre Holtan Løken var forhindret fra å stille i Leiria 
grunnet eksamen. Erstatteren, Sindre Løchting, gjorde en 
meget sterk innsats og løp inn til en 3. plass. Det var me-
get jevnt på distansen, og fire klubber var involvert i kam-
pen om seieren. 

5000 m 
Okubamichael Fissehatsion var vår utøver på 5000m. Et-
ter en meget spennende avslutningen kom han i mål 1/100 
foran deltakeren fra Finland. Disse to løperne var i en 
klasse for seg. 

Diskos 
Thor Olav Rosvold har tatt over diskostronen etter sin far 
Thomas Rosvold. Thor Olav har ikke fått det helt til å 
stemme så langt i år, heller ikke i denne konkurransen. 
Thor Olav ble nr. 5 med resultatet 46.03 m, men han skul-
le sikkert gjerne ha sett at diskosen hadde gått en del me-
ter lenger. 
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3000 m 
Erik Udø Pedersen var helt suveren på denne distansen 
og vant på 8.21.89, ca. 7 sekunder bedre enn nr. 2. 

4x100 m 
Grunnet mye skader blant sprinterne var det spennende å 
se om vi i det hele tatt klart å stille lag. Det gjorde vi, og 
laget bestående av Odin Hallqvist, Alexander Winger, 
Martin Kanestrøm og Nicolai Jallow fikk tiden 43.95. 
Det holdt til en 5. plass i heatet og en 8. plass totalt. 

4x400 m 
På 400 m har vi heller flust med utøvere for tiden, men 
laget bestående av Alexander Dahlstrøm Winger, Sivert 
Eikrem, Mathias Berntzen Engevik and Andreas Reutz 
løp inn til respektable 3.30.18. Det holdt totalt til en ny 8. 
plass totalt. 

 

Totalt ble det en meget oppløftende 4. plass til Tjalve i 
klubbens første møte med E-cup på mange år. Vi har en 
del huller å fylle, noe vi håper å kunne gjøre noe med 
fram til neste års konkurranse. Etter hva vi vet var utøver-
ne meget fornøyd med konkurransene og oppholdet.  Vi 
håper også at vår satsing ute i Europa trekker flere gode 
utøvere til klubben i framtiden.  
 
Bjørn Henriksen 
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E-cup for klubblag i bilder 
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Awet Kibrab 13.22.90 

Under det internasjonale friidrettsstevne i Belgia 28. mai 
løp Awet Kibrab 5000m på tiden 13.22.90. Det er bare et 
par sekunder bak klubbrekorden til Knut Kvalheim 
(13.20.54), og den beste tiden i Norge i år. Tiden er også 
under det internasjonale kravet for kvalifisering til OL 
(13.25.00) og rett bak det norske kravet som er 13.22.00.  
 
Awet er ennå ikke norsk statsborger, men vi håper han 
kan få løpe under IOC flagg da han har flykning status. 

Benedicte Hauge 54.35 

I forbindelse med KFUM-kameratenes nasjonale stevne 
på Bislett 24. mai løp Benedicte Hauge 400 m på tiden 
54.38, under helle sure forhold, og uten noen reell kon-
kurransen. Klubbrekorden til Randi Nymoen lyder på 
54.31 og stammer fra 1997. Den ryker snart. 
 
Benedicte har en personlig rekord på 53.83 fra 2009. 
EM-kravet er på 53.40. Dette er absolutt oppnåelig. 
 

Karoline Bjerkeli Grøvdal 4.09.03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karoline Bjerkeli Grøvdal var også deltaker under det 
internasjonale stevnet i Belgia 28. mai. Her ble hun nr. 3 
på 1500 m med tiden 4.09.03. Det er en forbedring av 
personlig rekord fra 4.11.21 satt i Rieti i fjor. Det er så 
langt den beste tiden i Norge i år. Ingvill Måkestad Bo-
vim, også fra Tjalve, har løpt på 4.10.23 i skrivende 
stund. 

 
 

Knut Kvalheim satte sin personlige rekord (som da var 
norsk rekord) under et stevne i Helsingfors i 1974. Den 
norske rekorden lyder i dag på 13.06.39 og tilhører Ma-
rius Bakken.  
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Se hele testen på klikk.no 

Se hele testen på klikk.no 
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