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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 
 
Telefon: 22 60 43 40 
E-post: mail@tjalve.no 
 
Web: www.tjalve.no 

Styret 2021 
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Varamedlem: Henrik Velle  91190880 

         
Daglig leder: Matias Lavik  45204125 matias@tjalve.no 
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Arrangementskoordinator: Eirik Røe 90632141 roe@tjalve.no       
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Desember 2021 

Karoline Bjerkeli Grøvdal vant en 
klar seier under EM i terrengløp i 
Dublin 12.desember 2021. Etter å 
ha ligget litt bak hovedfeltet til å 
begynne med løp hun seg sakte men 
sikkert opp til teten. På sisterunden 
var det bare Meraf Bahta fra Sveri-
ge som hang med. I siste bakken 
løp Karoline ifra svensken og vant 
en klar seier. 

Grunnet tidsfrister fikk vi ikke med 
denne  gledelige hendelsen i siste 
nummer av Tjalvisten 2021. 
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Redaksjonen avsluttet 27.04.2022 

Når denne utgaven kommer ut er det like før friidrettsse-
songen utendørs starter. Vi har som vanlig vært gjennom 
en innendørssesong med mange fine resultater. IK Tjalve 
ble beste klubb både i senior og junior NM. Sander Aae 
Skotheim har satt ny norsk rekord innendørs i 7-kamp. I 
tillegg er det satt en rekke  klubbrekorder innendørs. Vi 
har hatt to utøvere med i et internasjonalt mesterskap 
(European Winter Throwing og VM i Beograd) og noen 
av våre beste løpere har fått prøve seg i internasjonale 
konkurranser med gode resultater. 

I år er det både VM i Eugene, Oregon og EM i München. 
Hva kan vi forvente oss i disse mesterskapene? Det er nok 
litt tidlig å si, men vi kan håpe på at flere enn vanlig kva-
lifiserer seg til disse mesterskapene, i hvert fall til EM i 
august. Kravene til EM har blitt skjerpet så det er tøft å 
komme med.  

I begynnelsen på året ble de nye lokalene i Underhaugs-
veien åpnet. Ikke bare har man fått funksjonelle kontor-
plasser, klubben har også fått en meget bra treningslokale 
i kjelleren. Det har blitt flittig brukt i løpet av vintermåne-
dene. Prosjekt ombygging ble også billigere enn budsjet-
tert. Det er ikke ofte det skjer.  

Tjalve gjennomførte en vellykket treningssamling i Albu-
feira, Portugal i løpet av påsken. Store deler av Tjalves 
aktive var med på denne samlingen. 

Om ikke lenge smeller skuddet for den første Holmen-
kollstafett siden 2019. Når denne utgaven går i trykken er 
det 2806 lag påmeldt. Vi regner med at vi vil nå ca. 3000 
lag, som er på nivå med 2017 og 2018 sesongen. Det må 
vi være fornøyd med. 

Neste år er det 100 år siden den første stafetten gikk av 
stabelen. I den forbindelse jobber en forfattergruppe av 
fire Tjalve medlemmer med å skrive 100-årsboken. Selve 
prosjektet er beskrevet  på sidene 70-73 av dette numme-
ret. 

Da ønsker vi alle utøvere og trenere lykke til med sesong-
en 2022. 

 

Bjørn Henriksen 

Matias Lavik 

John Ertzgaard 

Bjørn Henriksen 

Redaksjonens hjørne  
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Organisasjonsplan IK Tjalve 2022  
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Administrasjonen 

Egil Reidar Osnes, styreleder 

Svein Søndenå, nestleder Pål Hexum Solbu, styremedlem Grete Etholm, styremedlem 

Malin Nyfors, utøverrepresen-
tant 

Heidi Maltun, styremedlem Henrik Velle, varamedlem 

Matias Lavik, daglig leder John Ertzgaard, sportssjef Eirik Røe, arrangements-
ansvarlig 

Styret i IK Tjalve 2022/2023 
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Åge Galgerud (130); 75-årsjubilant. Han blir nr. 4 i klasse G46/47 under Vikaløpet i 1964. Foto fra Jan Hemsviks private samling. 

Historiske bilder 
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Arvid Dahm; 70-årsjubilant. Her er han fotografert under en landskamp tidlig på 70-tallet. Foto fra Tjalvisten.  

Historiske bilder 
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Nicolai Torgeir Berg døde 21.desember, 97 år gammel. 

Lai, som han ble kalt, ble født 16.mai 1924 på gården 
Egelandsaa på Grovane i Vennesla. 

Lai tok eksamen artium ved Kristelig Gymnas i Oslo i 
1945, og ble medlem av Tjalve hvor han konkurrerte i 
årene 1946 og 1947. Lai var først og fremst 200 og 400 m 
løper, men prøvde seg et par ganger også på 800 m. På 
200 m oppnådde han 23.7 i 1946. 400 m tilbakela han på  

52.4 i 1947. Han presterte også 2:02.1 på 800 m i 1946. 
Resultatene holdt til en plass blant de 50 beste i landet på 
den tiden. Lai var for øvrig en god venn av Bjørn Vade. 

Friidrettskarrieren hos Tjalve ble kort da han dro til USA 
for å studere. I 1950 var han ferdig utdannet ingeniør i 
dypfrysingsteknologi ved State University of New York. 

Tilbake i Norge etablerte han sitt eget firma innen kjøle og 
frysevirksomhet. Han fikk agenturet for Tecumseh Pro-
ducts Company, verdens største produsent av kjøle- og 
frysekompressorer. I 1960 fikk han lisensproduksjon av 
KMP tørkere for Kenmore, USA. Kenmore Inc.AS ble 
etablert, og industrieventyret på Årnes startet. Så fulgte en 
rekke etableringer i utlandet. Utviklingen nådde et høyde-
punkt i 1998. I 2005 ble konsernet solgt. 

Etter starten på Årnes kjøpte Lai gården Opsahl i Skogbyg-
da og endret navnet til Bergvad. Bergvad ble etter hvert et 
samlingssted for vennskap og fest, et kulturelt åndelig pus-
tehull. Selv var Lai en stor livskunstner som spredte glede i 
sosiale sammenhenger. 

Lai beholdt sin interesse for friidrett opp gjennom årene, og 
ble medlem av Stiftelsen for norsk friidrett. Det var denne 
stiftelsen som på 1980-tallet tok initiativet til Grete Waitz 
løpet. Lai ble utnevnt til Ridder av Tjalves orden i 1981. 

Som 95-åring ga Lai seg som deltaker i en trimgruppe for 
eldre karer som holdt til i Readyhuset. I følge Bjørn Boge-
rud møttes de der hver onsdag og mimret om idrett og næ-
ringspolitikk. Det er verdt å merke seg at Lai fornyet fører-
kortet da han var 95 år. 

Vi lyser fred over hans minne. 

Bjørn Henriksen 

Selskap på Bergvad gård rundt 1970. Lai Berg i forgrunnen. Foto hentet fra Digitalt museum. 

Lai Berg 1924-2021 
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Antidoping Norge er stolte av å presentere en oppda-
tert antidopingopplæring i en ny og mer moderne 
drakt. I den nyeste utgaven vil du nå få kunnskap som 
er tilpasset akkurat deg, enten du er en utøver på topp
- eller breddenivå, trener eller leder.  

Oppdatert i henhold til gjeldende regelverk, moderne og 
lett tilgjengelig i sin form og nå også enda bedre tilpasset 
ulike målgrupper. 
- Vi er veldig glade for å tilby idretten en betydelig opp-
gradert versjon av programmet. Nå vil programmet bli 
enda mer relevant for alle i idretten, sier avdelingsleder 
Linda Olsen.  

Også for trenere og ledere 
Enten du er utøver på topp eller breddenivå, trener eller 
leder i idretten vil du nå få kunnskap som er tilpasset ak-
kurat deg. Det er den største endringen i den ny Ren Ut-
øver. 
- I den nye versjonen velger du hvilket nivå du er på når 
du starter programmet. Slik får du den kunnskapen du 
trenger om antidoping på det nivået du driver idrett. Det 
er også egne moduler for trenere og ledere. Selv om de 
ikke konkurrerer selv er de omfattet av antidopingregel-
verket og bør ha grunnleggende kunnskap om antidoping, 
forklarer Olsen.  

Første versjon av Ren Utøver ble lansert tilbake i 2009. I 
2015 kom den andre utgaven som var tilgjengelig ut 
2021. E-læringsprogrammet ble lansert av over 60.000 
personer. Nå kan vi endelig presentere den tredje versjo-
nen. 

Den var tilgjengelig fra i dag, mandag 10.januar. Oppda-
tert i henhold til gjeldende regelverk, moderne og lett 
tilgjengelig i sin form og nå også enda bedre tilpasset 
ulike målgrupper. 

– Vi er veldig glade for å tilby idretten en betydelig opp-
gradert versjon av programmet. Nå vil programmet bli 
enda mer relevant for alle i idretten, sier avdelingsleder 
Linda Olsen. 

Vi trekker tre vinnere blant de 500 første som gjennomfø-
rer som vinner gavekort på 1000 kroner på valgfri sports-
butikk. 

Enkelt å gjennomføre på mobil 

Ren Utøver er først og fremst tilpasset mobil, slik at du 
enkelt kan gjennomføre programmet mens du er på farten. 
Du trenger ikke å gjennomføre alle modulene på en gang, 
programmet husker hva du har gjennomført og ikke når 
du kommer tilbake. Programmet kan selvsagt også gjen-
nomføres på PC. 

Gjennom Rent Særforbund-programmet er alle landslags-
utøvere forpliktet til å gjennomføre antidopingopplæring. 
Derfor er det viktig at programmet er tilpasset de aller 
beste utøverne våre. 

Temaene i e-læringen er blant annet regelverk, kosttil-
skudd, Dopinglista, medisinsk fritak (TUE), dopingkon-
troll og helsekonsekvenser 

– Ren Utøver har bare blitt viktigere og viktigere for å nå 
ut til utøverne med informasjonen de trenger om anti-
doping. Vi mener vi kan unngå flere dopingsaker i norsk 
idrett, som for eksempel går på ubevisst doping, ved at 
flest mulig gjennomfører programmet, sier Olsen. 

Antidoping Norge 

Eivind Henriksen er Norges Friidrettsforbund sin ambassadør for Ren Utøver. Foto: Bildbyrån/Antidoping Norge  

 ADNO med ny og bedre utgave av Ren Utøver 

https://renutover.no/
https://renutover.no/
https://www.antidoping.no/forebygging/rent-saerforbund
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Julie Marie Haabeth 
Født: 06.07.1988 
Tidligere klubb: Fredrikstad IF 
Personlige rekorder: 
1500 m: 4:40.84  (2010) 
3000 m: 9:54.52  (2010) 
5000 m: 17:21.8  (2010) 
 
Har tidligere representert Tjalve.  

Emilie Sandberg 
Født: 12.02.2000 
Tidligere klubb: IL Sandnes 
Personlige rekorder: 
100 m: 12.39          (2016) 
200 m: 25.61          (2016) 
100 m hekk: 14.29 (2019) 
Lengde: 5.27 m      (2019) 
 

Hedda Kronstrand Kvalvåg 
Født: 25.07.2002  
Tidligere klubb:: IL Koll (Tjalve i junior/senior stevner) 
Personlige rekorder: 
Lengde: 5.76 m    (2021) 
Tresteg: 13.33 m  (2021) 
Norsk mester i tresteg  2020 og 2021 
Bronse i lengde 2021 
 
 

Sander Aae Skotheim 
Født: 31.05.2002 
Tidligere klubb: IL Koll (Tjalve i junior/senior stevner) 
Personlige rekorder: 
100 m: 11.27      (2021) 
400 m: 49.00      (2021) 
Høyde: 2.14 m   (2022) 
Lengde: 7.55 m  (2021) 
Stav: 5.01 m       (2021) 
Tresteg:14.94 m (2022) 
Sølv i 10-kamp U20 EM 2021 
Norsk mester i høyde 2019 og 2020 
 

Nye utøvere 2022 
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Margrete J. Baustad 
Født: 25.05.2000 
Tidligere klubb: Haugesund IL 
Personlige rekorder: 
400 m: 58.21 
800 m: 2:10.93   (2021) 
1500 m: 4:35.51 (2021) 

Christine Westerbø Berthelsen 
Født: 30.08.1997 
Tidligere klubb: IL i BUL 
 

Eric C. Becklund 
Født: 17.005.2005 
Tidligere klubb: IL i BUL 
Personlige rekorder: 
Spyd: 72.10 m (700 g) (2022) 

Mikkel Blikstad Thomassen 
Født: 13.10.2003 
Tidligere klubb: Lillehammer IL 
Personlige rekorder: 
1500 m: 3:57.23   (2021) 
3000 m: 8:23.27   (2021) 
5000 m: 14:43.48 (2021) 

Nye utøvere forts. 
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Ferdinand Kvan Edman løp 3000 m under Karlsruhe 
INIT Indoor Meeting 28.januar. Han løp inn til den strål-
ende tiden 7:46.92. Dette er bare 1.5 sekund bak hans 
utendørsrekord fra i fjor. Tiden holdt til en 6.plass i det 
sterke feltet. 

3.februar var han på plass i Ostrava for å konkurrere i 
Czech Indoor Gala på 1500 m. Ferdinand presterte nok et 
strålende løp og ble nr.3 på tiden 3:37.39. Ferdinand har 
ikke løpt 1500 m innendørs siden 2019. Da løp han på 
3:51.43 i Glascow.   

Tobias Grønstad stilte på 800 m under Tyrvinglekene 
inne 13.februar.Tobias gjorde en strålende figur og kom i 
mål på tiden 1:47.38. Det er ny norsk rekord innendørs 
for U23 klassen. Den tidligere rekorden hadde norsk/
svenske Anders Kramer som løp på 1:47.85 i 2016. Han 
konkurrerte da for SK Vidar. 

Uken etter løp Tobias en ny 800 m under Råka Spåret 
Rundebaneløp i Sollentuna. Dessverre stilte ikke den bes-
te svensken til start. Et nytt sterkt løp av Tobias som fikk 
tiden 1:47.85. 

Hedda Hynne har vært i utlandet og løpt et par 800 m før 
VM i Beograd. 17. februar var hun i Lievin/Frankrike 
hvor hun fikk tiden 2:02.82 og ble nr.7. To dager senere 
var det Müller Indoor Grand Prix i Birmingham hvor det 
ble 2:02.05 og en 8.plass. 
 
Lørdag 19. mars var det klart for Solastranden halvmara-
ton i Stavanger området med Annie Bersagel på startstre-
ken. Etter å ha vært borte fra løping en stund grunnet ska-
der og fødsel begynte hun å røre på seg i fjor med noen 
gode motbakkeløp. Annie løp fort fra konkurrentene og 
øket ledelsen gjennom hele løpet. Hun kom inn til tiden 
1:14.31 som var en forbedring av løyperekorden med fem 
minutter. Rebecca Hilland fra Kalandseidet IL var ca. ett 
minutt etter i mål.  

 
 
  

Stort og smått fra hele verden 

Tobias underveis på 800 m under løpet i Sollentuna. Instagram 
foto. 

Ferdinand venter spent på resultatet etter løpet i Karlsruhe. In-
stagram foto. 

Tobias fotografert i Rudhallen etter sin sterke 800 m.  
Instagram foto. 

Annie Bersagel fotografert i Solastranden halvmaraton. Foto: 
Kondis. 
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Slegge Menn: Topp 8 gjennomsnitt pr. 2021 

1.  Eivind Henriksen, IK Tjalve  
81.58 (2) Tokyo, JPN  (OL)   04.08.21 
78.79 (3)q Tokyo, JPN  (OL)   02.08.21 
78.25 (1)A F.-Crumbach, GER   09.06.19 
78.22 (1) Oslo/Bi    20.09.19 
77.70 (1) Byrkjelo    22.05.21 
77.38 (6) Doha, QAT  (VM)   02.10.19 
77.38 (1) Tønsberg    01.05.21 
77.38 (3) Chorzów, POL   05.09.21 
76.86 (5) Berlin, GER  (EM)   07.08.18 
76.86 (1) Hamar  (NM)   03.08.19 
78.04 
 
3.  Richard Olsen, IF Kamp-Vestheim    
74.46 (2) Walnut, USA  (USA-m.)  14.06.80 
74.06 (1) Fresno, USA   10.05.80 
74.06 (1) Wichita, USA   31.05.80 
73.80 (1) Philadelphia, USA   24.04.81 
73.74 (1) Dallas, USA    18.04.81 
73.66 (1) Modesto, USA   17.05.80 
73.40 (1) Dallas, USA    02.05.81 
73.33 (1) Provo, USA  (Am. stud.)  04.06.82 
73.14 (1) Bodø/As  (NM)   05.07.80 
73.12 (1) Dallas, USA    28.03.81 
73.67 
 
5.  Tore Johnsen, IF Minerva    
73.86 (1) Lillestrøm    14.07.84 
72.64 (1) El Paso, USA   23.06.84 
72.62 (1) El Paso, USA   25.05.84 
71.58 (1) Provo, USA    06.05.83 
71.58 (2) Lillestrøm    05.07.84 
70.58 (2) Lillestrøm    04.07.84 
70.52 (1) El Paso, USA   19.03.83 
70.08 (1) El Paso, USA   20.04.85 
69.98 (1) Oslo/St    25.07.83 
69.76 (2) Meisingset    24.07.83 
71.32  
 
7. Jon Nerdal, IL Norna-Salhus     
70.92 (2) Baton Rouge, USA  03.04.21 
70.88 (7) Eugene, USA  (Am. stud.) 09.06.21 
70.35 (3) Baton Rouge, USA  23.04.21 
70.09 (1) Baton Rouge, USA  01.05.21 
69.03 (3) Austin, USA   25.03.21 
68.96 (4) College Station, USA  13.05.21 
67.53 (5) Cluj-Napoca, ROU (Lag-EM ) 19.06.21 
67.32 (2) Lafayette, USA   20.05.21 
65.90 (4) Iowa City, USA   26.05.21 
65.78 (1) St. Paul, USA   25.04.19 
68.67  
   
     

    

2.  Thomas Mardal, Gloppen FIL    
76.74 (1) Eugene, USA  (Am.stud.)  09.06.21 
76.18 (1) Gainesville, USA   17.04.21 
75.77 (1) Gainesville, USA   02.04.21 
74.78 (1) College Station, USA  13.05.21 
74.28 (1) Byrkjelo    30.07.20 
73.10 (4) Austin, USA  (Am. stud.)  05.06.19 
73.00 (1) Fayetteville, USA   09.05.19 
72.81 (1) Gävle, SWE  (Nord. U23) 11.08.18 
72.75 (1) Rygg     12.07.20 
72.59 (1) Rygg     26.07.20 
74.20 
    

4.  Steffen Nerdal, IL Norna Salhus    
72.96 (1) Nadderud    17.06.12 
72.73 (1) Fana     03.06.12 
72.66 (1) Greverud    01.05.12 
72.60 (2) Helsingborg, SWE   09.07.10 
72.53 (2) Brandbu    13.05.12 
72.45 (8) Minsk, BLR    12.06.12 
72.42 (1) Fana     13.07.10 
72.06 (1) Fana     30.06.10 
72.04 (2) Tucson, USA   22.05.10 
71.43 (5) Florø     02.06.12 
72.38    

 
6.  Kåre Sagedal, Sørild FIK    
70.66 (1) Froland    04.08.86 
70.54 (1) Froland    23.07.86 
70.18 (1) Froland    24.08.86 
70.14 (1) Froland    16.07.86 
70.02 (1) Froland    03.08.86 
69.82 (1) Byrkjelo    28.06.86 
69.64 (1) Porsgrunn    04.06.86 
69.64 (1) Froland    31.08.86 
69.58 (1) Grimstad    03.08.86 
69,22 (1) Porsgrunn    06.08.86 
69.94    

 
8.  Anders Hoff, IF Minerva  
68.22 (3) Dallas, USA    18.04.81 
68.10 (3) Dallas, USA    02.05.81 
67.70 (4) Wichita, USA   30.05.81 
67.66 (3)q Baton Rouge, USA (Am. stud.) 04.06.81 
67.58 (2) Lawrence, USA   17.04.82 
67.28 (8) Provo, USA  (Am. stud.)  04.06.82 
67.28 (1) Øvre Årdal    11.06.83 
67.26 (1) Oslo/Bi    22.09.80 
67.20 (3) Øvre Årdal    29.08.81 
67.16 (3) Dallas, USA    28.03.81 
67.54 

Her følger en ajourført sleggeoversikt med gjennomsnitt for de 10 beste kastene for de beste utøverne. Thomas Mardal 
har i løpet av 2021 passert Richard Olsen. Resultatene er sammenstilt av Bernt Arild Solås. 
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Strålende løp av Karoline i Valencia 

 
Karoline Bjerkeli Grøvdal åpnet sesongen med å ta en 
sterk andreplass på 10 kilometer gateløp i Valencia 
9.januar. Hun var bare få sekunder bak egen norges-
rekord. Det kan tyde på at 2022 blir nok et fint år for 
landets klart beste kvinnelige langdistanseløper. 

Karoline Bjerkeli Grøvdal åpnet året på en bunnsolid må-
te da hun ble nummer to på 10 kilometer gateløp 
i Valencia. Hun løp på 30:38 og var ikke langt bak sin 
norske rekord på 30:32 fra Hytteplanmila i 2020. Karoli-
ne hadde en meget solid avslutning på løpet og spiste me-
ter på lederen Norah Jeruto fra Kenya på oppløpet, og 
endte fire sekunder bak. Jeruto har en personlig rekord på 
29:51. Meraf Bahta satte forøvrig svensk rekord med 
31:22 da hun ble nummer fem.  

Av europeiske utøvere har bare Lonah Salpeter og Paula 
Radcliffe, i tillegg til Grøvdal selv, løpt raskere enn  

. 

dagens tid. Grøvdal åpnet med 3:09 på første kilometer og 
løp deretter raskere på de neste tre kilometerne og passer-
te 4 kilometer på 12:17 i følge Lorenzo Nesi. Haren slet 
med å løpe fort nok og etter vel 20 minutters løping hadde 
Grøvdal passert den mannlige haren. Det var en del vind i 
Spanias tredje største by søndag morgen og det gjorde 
naturligvis at forholdene ikke var optimale. 

Dagens løp viser at Karoline ikke har ligget på latsiden 
etter at hun ble europamester i terrengløp for en måneds 
tid siden og med tanke på avslutningen hun hadde på da-
gens løp kan hun nok komme seg godt ned mot halvtimen 
med et optimalt løp der haren og forholdene er bedre. Det 
ble kenyansk seier også på herresiden da Daniel Simiu 
Ebenyo løp på 26:57. 

Dette løpet viser vel igjen at Karoline er bedre i terrenget 
og på landevei enn hun er på bane. 

 
I forbindelse med Idrettsgallaen 2022, ble Eivind Henrik-
sen nominert blant de ti som skulle kjempe om tittelen 
årets mannlige utøver 2021. Som ventet nådde ikke Ei-
vind opp her, da han hadde konkurranse fra blant andre 
tre olympiske gullmedaljevinnere. 

Ikke uventet var det Karsten Warholm som vant. Leif 
Olav Alnes ble kåret til årets trener, Salum Kashafali til 
årets mannlige parautøver og Jakob Ingebrigtsen fikk ut-
øvernes pris. Totalt sett en meget god kveld for norsk fri-
idrett. 

Bjørn Henriksen 

 

Eivind Henriksen nominert til årets mannlige utøver 2021 

https://10kvalencia.com/
https://twitter.com/CoachLN
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Norsk rekord av Sander Aae Skotheim i 7-kamp 

Årets NM i mangekamp ble avholdt i Rudhallen 23.-
24.januar. Grunnet pandemien ble arrangementet kjørt 
som et lukket arrangement uten tilskuere. 

Med flere gode mangekjempere i klubben var det stilt 
store forventninger til mulige norske rekorder i både ju-
nior og seniorklassen. Grunnet småskader stilte hverken 
Markus Rooth eller Abraham Sandvin Vogelsang til start. 
Sander Aae måtte derfor forsvare klubbens ære alene i 
herreklassen. Heller ikke rekordholder Martin Roe stilte 
til start. 

Sander skuffet ingen og kunne etter endt konkurranse på 
søndag notere ny norsk rekord med poengsummen 5965 
poeng. Tidligere rekordholder var Martin Roe fra IL Fri 
med 5951 poeng. Dette resultatet ble oppnådd i 2018. 

Sander startet første øvelse på lørdag med å sette person-
lig rekord på 60 m med 7.10; 7/100 bedre enn tidligere 
pers.   

7-kampem fortsatte med lengde, hvor Sander satte innen-
dørspers med 7.40 m. Etter to øvelser hadde han sanket 
1757 poeng.  

Tredje øvelse var kule, nå med 7.26 kg kule. Dette er nytt 
for året, men Sander overrasket nok både seg selv og de 
andre som var tilstede med å støte 13.63 m. Støtet ga 707 
poeng, det svakeste av de syv resultatene i konkurransen.  

Første dag ble avsluttet med høyde hvor Sander kom seg 
over 2.09 m. Det er et anstendig resultat i mangekamp. 
Etter første dag stod han med 3350 poeng, og med gode 
muligheter til å komme over 6000 poeng.  

Søndagen åpnet med 60 m hekk (106 cm). For Sander var 
også dette en ny erfaring, noe han løste meget bra. Tiden 
ble 8.29 og naturligvis ny personlig rekord. I denne øvel-
sen oppnådde han 910 poeng.  

Treningsgruppen til Eirik Røe har trent my stav de to sis-
te årene. Sander hadde tidligere hoppet 4.80 m inne og 
5.01 m ute. Med et resultat opp mot 5 m ville Sander ha  

gode muligheter til å nå 6000 poeng. Sander startet med å 
rive en gang på 4.40 m. Han stod så over 4.50 m før han 
klarte 4.60 m og 4.70 m i første forsøk. Deretter ble det 
tre riv på 4.80 m. Målet om å passere 6000 poeng ble da 
betydelig redusert.  

For å sette verdensrekord måtte han da løpe 1000 m på 
2:35.80. For å sette norsk rekord måtte han inn på ca. 
2:40. Sander avsluttet med meget sterke 2:38.91. Dermed 
var rekorden sikret med ny personlig rekord på 1000 m. 

Sander gjør seg klar til et nytt stavhopp. Foto: Alexander R. 
Winger  

Sander Aae Skotheim med det norske flagget etter endt dyst. Sander fotografert i kule hvor han overasket med et meget godt 
resultat. Foto: Alexander R. Winger 
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NM mangekamp innendørs forts. 

Nesten like hyggelig som Sanders rekord var det at vi 
hadde en kvinne med i juniorklassen. Kajsa Rooth er nok 
først og fremst hekkeløper, men har i vinter også lagt ned 
tid på å bli bedre i andre øvelser. 

Kvinnenes 5-kamp ble arrangert i løpet av søndagen. Det 
startet med 60 m hekk hvor Kajsa oppnådde tiden 8.62. 
Tiden er ny personlig rekord, den tidligere lød på 8.66. 
Tiden er også ny klubbrekord innendørs i klasse U20. 
Denne tiden ga 991 poeng.  

Neste øvelse var høyde, hvor Kajsa gikk inn på 1.52 m. 
Hun måtte bruke 2 hopp på denne høyden. På 1.55 m 
gikk hun over i tredje forsøk, før hun rev tre ganger på 
1.58 m. Resultatet var ny personlig rekord. Den tidligere 
var på 1.50 m fra 2019. Det ga Kajsa 678 nye poeng i 
potten. 

Tredje øvelse for dagen var kule, hvor nok jentene sliter 
mest. Her er det nok flere poeng å hente med litt styrke-
trening. Kajsa debuterte med 9.89 m som hun oppnådde i 
første omgang. Ellers støtte hun 9.40 m og 9.64 m. Kule 
ga 522 poeng. 

Lengde ble en ny god øvelse for Kajsa som fikk opp et 
hopp på 5.41 m i første omgang. Det var ny personlig 
rekord. Den tidligere lød på 5.08 m fra 2019. Kajs hoppet 
ellers 5.32 m og 5.28 m. En jevn serie som ble belønnet 
med 674 poeng. 

800 m er en øvelse som jentene ikke løper så ofte. Sist 
Kajsa var igjennom en 800 m var i 2016. Da løp hun på 
2:47.6. Denne gang klarte hun å presse seg ned til 
2.32.05. Det ga 667 poeng. 
 
Totalt ble Kajsa nr. 2 med poengsummen 3532 poeng, 
bare 40 poeng bak vinneren Lise Wilker fra Tingvoll. De 
poengene tapte Kajsa først og fremst i kule.  

Klubbrekorden i Tjalve i U20 klassen holdes av Inger An-
ne Frøysedal, som oppnådde 3655 poeng i et stevne i Gø-
teborg 15.mars 2008. Hun hadde da serien 9.22, 1.64 m, 
11.43 m, 5.58 m, 2:32.57. 

Bjørn Henriksen 

Sander i tet på 1000 m. Den holdt han helt inn til mål. Foto: 
Alexander R. Winger 

Kajsa fotografert i et av sine høydesprang. Foto: Alexander R. 
Winger 

Kajsa fotografert i sitt beste lengdehopp for dagen hvor hun 
satte personlig rekord med 5.41 m. Foto: Alexander R. Winger 
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NM mangekamp innendørs forts. 

  

Premiepallen kvinner senior. Fra venstre: Kajsa Rooth, IK Tjalve, Lise Wilker, Tingvoll FIK og Miranda Lauvstad fra IL Tyrving. 
Foto: Alexander R. Winger 
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Bassen Sprint 2022: Ny klubbrekord av Kaitesi Ertzgaard 

Bassen Sprint ble arrangert i Rudhallen, Bærum 
29.januar. I fjor måtte vi avlyse. Det var derfor oppløften-
de å se at deltakerantallet i år kun var litt færre enn i re-
kordåret 2020. Som man ser av diagrammet nedenfor var 
det totalt 308 deltakere, 209 i Bassen Sprint og 99 i Mini-
bassen. 

Tjalve har ikke mange sprintere, men flere av våre beste 
stilte til start. På 60 m fikk alle mulighet til å løpe to 
ganger, først et innledende heat og så finaleheat rangert 
etter resultat i innledende runde. 

I innledende heat var Vilde Aasmo ikke overraskende 
best. I siste heat løp hun inn til tiden 7.67. Hun ble bare 
slått av Helene Rønningen fra Tyrving. Kaitesi Ertzgaard 
ble nr.7 i dette heatet med tiden 7.73. 

I et tidligere heat løp Lakeri Ertzgaard inn til tiden 7.67. 
Det er ny personlig rekord. I samme heat oppnådde Kajsa 
Rooth 7.91. Ellers kan vi nevne at Hedda Kronstrand 
Kvalvåg fikk tiden 8.03, Isabella Alida Indrebø 8.11 og 
Emilie Sandberg 8.18. Totalt var det 6 heat i kvinneklas-
sen. 

I finaleheatene løp Isabella på 8.09 i heat tre og ble nr.3. 
Emilie  Sandberg fikk 8.18 i samme heat. 

I finaleheat fire løp Hedda Kronstrand Kvalvåg tiden ned 
til 8.00 som ga 3.plass i heatet. I finale heat fem ble Kajsa 
Rooth nr. 4 med ny personlig rekord; 7.87. Det var opp-
løftende tatt i betraktning at Kajsa først og fremst skal 
løpe korthekk, hvor man definitivt trenger å bli så rask 
som mulig. 

I det siste finaleheatet for kvinner ble Vilde Aasmo nr.4 
med tiden 7.56. Lakeri Ertzgaard ble nr.7 med 7.71 og 
Kaitesi Ertzgaard nr. 7 med 7.75. 

Kvinner senior 200 m ble en øvelse med både norsk se-
nior-rekord innendørs og ny klubbrekord for Tjalve i U23 
klassen. Det var syv heat i denne klassen, dessverre løp 
de tre beste i hvert sitt heat. Ida Kathrine Karstoft vant 
med tiden 23.3. Elisabeth Slettum ble nr.2 med tiden 
23.39 som er ny norsk innendørsrekord. I tredje heat løp 
Kaitesi Ertzgaard inn til 23.90. Det er først gang hun lø-
per under 24 sek. og ny klubbrekord i U23 klassen. 

  

Tre av våre sprintere stilte til start i herreklassen. I heat tre 
løp Benjamin Tveit Strømsvold inn til tiden 7.61. Det 
holdt til en 6.plass i heatet. I heat fem oppnådde Albin 
Lydersen Botez 7.29 og ble nr.2. Kenny Emi Tijani-Ajayi 
var satt opp i heat syv. Kenny løp på 7.07 som holdt til en 
4.plass i heatet. 

I finaleheatene løp Benjamin på 7.58 i heat tre. Albin fikk 
7.33 i heat fem som holdt til en 2.plass. I det siste finale-
heatet ble Kenny nr.3 med tiden 7.01. 

Ingen mannlige Tjalvister stilte til start på 200 m. 

Bjørn Henriksen 

Premiepallen KS 200 m. I midten Ida Kathrine Karstoft fra Sve-
rige som vant med tiden 23.36, 3 hundredeler foran Elisabeth 
Slettum. Kaitesi Ertzgaard ble nr.3. Foto: Mette M. Rooth. 
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Overraskende seier til Malin Nyfors i NM innendørs 

Årets innendørs-NM ble arrangert i Ulsteinvik 5-
6.befruar. Arrangør var Dimna IL, klubben til Karsten 
Warholm. Karsten valgte selv å stå over mesterskapet.  

IK Tjalve stilte med en forholdvis liten tropp på13 delta-
kere. Det ble noen utfordringer med reisen grunnet vær 
og vind, men utøverne lot seg ikke påvirke av det. 

Den største overraskelsen i mesterskapet stod nok Malin 
Nyfors for da hun løp inn til en overlegen seier på 800 m 
med tiden 2:07.68. Resultatet er ny personlig rekord og 
også bedre enn hennes utendørs pers fra 2021. Amanda 
Grefstad fra Sem Il var nok den store favoritten og hun 
satte tempoet med å passere 400 m på 64 sek. Fire kvin-
ner var med i medaljekampen da en runde gjenstod. Ma-
lin tok teten inn i siste sving og var klart sterkest på opp-
løpssiden. Pernille Antonsen fra SK Vidar tok sølvet på 
2:09.32. Solveig Hernandez Vråle ble nr.4 med tiden 
2:10.02. 

Sander Aae Skotheim leverte nok et sterkt mesterskap i 
sin første sesong som senior. Sander vant totalt tre medal-
jer, en i hver av de øvelsene han stilte opp. 

Sander var helt suveren i høyde som han vant på 2.08 m. 
Vetle Raa Ellingsen fra Fana IL ble nr.2 med 2.00 m. 

I lengde vant han bronse med resultatet 7.50 m. Det er ny 
personlig rekord innendørs. Henrik Flåtnes fra Tønsberg 
vant på sterke 7.86 m foran Ingar Kiplesund fra SK Vidar 
med 7.59 m. Vår egen Marius Bull Hjeltnes ble nr.6 med 
resultatet 6.75 m. Marius har gjort comeback i år etter en 
hvilesesong i fjor. 

Sander har de siste to sesongene imponert med sin tre-
steghopping. Det gjorde han nok en gang i Ulsteinvik. 
Resultatet ble 15.64 m og sølvmedalje. Nok en ny per-
sonlig rekord. Henrik Flåtnes vant med 15.67 m så her 
var det tett. Elias Sanden Søvik ble nr. 4 med 14.65 m og 
Marius Bull Hjeltnes nr.6 med 14.50 m. Tresteg er for 
tiden en sterk øvelse for Tjalve. 

Hedda Kronstad Kvalvåg er Norges klart beste tresteg-
hopper på kvinnesiden. Hun skuffet heller ikke denne 
gang. Hedda vant en klar seier med resultatet 13.15 m. 
Det er årsbeste innendørs. Rachel Ombeni fra Norna-
Salhus ble nr.2 med 12.40 m og vår egen Elise Sanden 
Søvik nr.4 med 12.35 m. 

Malin Nyfors løper inn til en overlegen seier på 800 m. Foto: 
Bildbyrån/Marius Simensen 

Sander Aae Skotheim fotografert under lengdekonkurransen. 
Foto: Bildbyrån/Marius Simensen 

Hedda Kronstrand Kvalvåg fotografert i trestegfinalen. Foto: 
Bildbyrån/Marius Simensen 
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NM innendørs forts. 

IK Tjalve stilte med to deltakere i 60 m for kvinner. I 
forsøket vant Vilde Aasmo heat tre med resultatet 7.72. 
Hun var dermed kvalifisert til semifinalen. Emilie Sand-
berg løp i heat fire hvor hun ble nr. 7 med tiden 8.19. Det 
holdt ikke til videre avansement. 

I semifinalen løp Vilde i første heat hvor hun ble slått 
knapt av Helene Rønningen fra Tyrving. Tidene ble 7.49 
og 7.52.  De to beste i heatene gikk videre til finalen. 

I finalen ble det nok et tett oppgjør mellom Rønningen og 
Aasmo. Rønningen ble norsk mester med tiden 7.46, 
mens Vilde kapret sølvmedaljen med tiden 7.54.  

På 200 m forkvinner var vi spent på hva Kaitesi Ertz-
gaard kunne få til etter å ha løpt på 23.90 under Bassen  
Sprint uken før. 

Kaitesi hadde ingen problemer med å vinne femte heat i 
kvalifiseringen. Tiden ble 24.47. I finalen ble Kaitesi nr.2 
med tiden 24.32. Elisabeth Slettum fra Skjalg var ikke 
overraskende klart best da hun vant på 23.58. 

400 m for kvinner var en annen øvelse hvor vi hadde håp 
om medaljer. Både Lakeri og Kaitesi Ertzgaard har vist 
klar framgang på øvelsen i vinter. Som forventet innfrid-
de begge jentene i finalen. Linn Oppegård fra Moss vant 
en klar seir med tiden 53.63. Deretter fulgte Lakeri på 
sølvplass med 54.06 og Kaitesi med 54.83. For begge var 
det ny personlig rekord innendørs.  

200 m herrer hadde en stor favoritt. Det var Matias Hove 
Johansen fra IL Skjalg. Matias innfridde i finalen og vant 
med resultatet 21.33. Gledelig var det at Kenny Emi   
Tijani-Ajaya vant bronsemedaljen med tiden 21.97. I for-
søket løp han på 21.80. 

Sigrid Jervell Våg løp nok en god 3000 m når det gjaldt 
som mest. Etter et meget jevnt løp hvor de tre beste fulgte 
hverandre gjennom hele løpet, ble det en knapp seier til 
Ine Halle Haugen fra Runar IL. Hun kom i mål på  
9:25.47. Sigrids tid ble 9:25.92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Slettum vinner 200 m foran Kaitesi Ertzgaard. Foto: 
Bildbyrån/Marius Simensen 

400 m for kvinner. Linn Oppegård fra Moss vinner foran Lakeri 
Ertzgaard. Foto: Bildbyrån/Marius Simensen 

Matias Hove Johansen fra IL Skjalg vinner 200 m foran Andre-
as Bakketun fra Gular og Kenny Emi Tijani-Ajaya fra Tjalve 
(midt i bilde). Foto: Bildbyrån/Marius Simensen 

Sigrid Jervell Våg i tet på 3000 m foran Kristine Eikrem Enge-
set og Ine Halle Haugen. Foto: Bildbyrån/Marius Simensen 
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NM innendørs forts. 

Toppen av kransekaka var kvinnenes seier på 4x200 m 
stafett. Fredrikstad ledet inn på oppløpssiden, men etter 
nok en fantastisk innspurt av Kaitesi ble det en knapp 
seier til Tjalve, som vant med tiden 1:38.83. Fredrikstad 
var bar 4/100 bak. På laget løp Vilde Aasmo, Lakeri Ertz-
gaard, Malin Nyfors og Kaitesi Ertzgaard i nevnte rekke-
følge. 

Ikke uventet ble Tjalve beste klubb i medalje og poeng-
sammendraget. Totalt vant utøverne fra Tjalve 4 gull, 5 
sølv og 3 bronse. Ikke dårlig med 13 utøvere til start. 

Som man kan se av poengstatistikken oppnådde Tjalve 
112 poeng. Nærmeste konkurrent, Gular hadde 59 poeng.  
Det sier litt om hvor overlegne Tjalve er i norsk måle-
stokk. Det bør også legges til at Amalie Iuel, Hedda Hyn-
ne, Tobias Grønstad og Ferdinand Kvan Edman ikke stilte 
til start. 

Hard kamp om seieren på 4x200 m stafett på oppløpssiden. 
Kaitesi passerer Fredrikstads representant og sikrer gull til 
Tjalve. Foto: Bildbyrån/Marius Simensen 

En fornøyd Kaitesi blir tatt i mot av lagvenninne Vilde som 
løp første etappe. Foto: Bildbyrån/Marius Simensen 

Klubb Gull Sølv Bronse Total 

Tjalve 4 5 3 12 

Gular 3 1 1 5 

Runar 2 0 1 3 

Skjalg 2 0 1 3 

Tyrving 2 0 0 2 

Tønsberg 2 0 0 2 

Fana 1 3 3 7 

Ull/Kisa 1 2 2 5 

Norna-Salhus 1 2 1 4 

Ranheim 1 1 2 4 

Gneist 1 1 0 2 

Brandbu 1 0 0 1 

BUL 1 0 0 1 

Kristiansand 1 0 0 1 

Lambertseter 1 0 0 1 

Leinstrand 1 0 0 1 

Moss 1 0 0 1 

Overhalla 1 0 0 1 

Sturla 1 0 0 1 

Kaitesi klar til start på 200 m. Foto: Bildbyrån/Marius Simen-
sen 
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NM innendørs forts. 

 
 Klubb Poeng 

Tjalve 112 

Gular 59 

Fana 56 

Tyrving 53 

Sandnes 39 

Ranheim 38 

Fredrikstad 36 

Gneist 36 

Ull/Kisa 34 

Vidar 31 

Norna-Salhus 29 

Skjalg 29 

Moelven 28 

Dimna 27 

Runar 21 

Stjørdal 20 

Tønsberg 20 

Sander Aae Skotheim i et av sine tresteghopp. Foto: Bildbyrån/
Marius Simensen 

Marius Bull Hjeltnes i tresteg. Foto: Bildbyrån/Marius Simen-
sen 

Hedda i ferd med å avslutte et av sine tresteghopp. Foto: 
Bildbyrån/Marius Simensen 
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NM innendørs forts. 

  

Vinnerlaget på 4x200 m stafett. Fra venstre; Lakeri, Kaitesi, Vilde og Malin. Foto: Bildbyrån/Marius Simensen 

Fortsatt gøy å leke i sandkassa selv om man har blitt 20 år. Hedda Kronstrand Kvalvåg. Foto: Bildbyrån/Marius Simensen 
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Utøverprofiler sprint 

 
 

 

John Ertzgaard: Født 18.07.1977 i Nairobi. Åtte individuelle gullmedaljer i NM utendørs. Fire gullmedaljer innen-
dørs. Tildelt kongepokalen i 2000. Tildelt Forbundets gullmedalje i 2004. Deltok i OL i Sydney i 2000.  

Kaitesi Ertzgaard: Født 20.07 i Oslo. Datter av John Ertzgaard. Norsk mester i 1000 m stafett 2020 og 2021for Tjalve. Deltok i 
U23 EM i Tallinn 2021 hvor hun var finalist på 4x400 m stafett.. 

Lakeri Ertzgaard: Født  28.03.2002 i Arendal. Datter av John Ertzgaard. Bronsemedalje på 400 m i EYOF 2019. Norsk mester i 
1000 m stafett 2020 og 2021for Tjalve. Deltok i U20 EM i Tallinn 2021. 
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Svenskene best i Nordenkampen 2022 

Den tradisjonsrike Nordenkampen ble arrangert i Uppsala 
søndag 13. februar. Kvelden før ble det arrangert vektkast 
i samme hallen. 

På det norske laget var IK Tjalve representert med  San-
der Aae Skotheim og Eivind Henriksen på herresiden og 
Vilde Aasmo, Lakeri Ertzgaard, Hedda Kronstrand Kval-
våg, Malin Nyfors og Sigrid Jervell Våg på kvinnesiden. 
Våre beste mellomdistanse løpere Hedda Hynne, Tobias 
Grønstad og Ferdinand Kvan Edman valgte ikke å stille i 
landskampen.  

Nordenkampen er en landskamp mellom Norge, Sverige, 
Finland og Danmark/Island. 

Som nevnt startet landskampen på lørdag kveld med 
vektkast for menn og kvinner. Norges representanter var 
Eivind Henriksen og Thomas Mardal fra Gloppen IL. 
Thomas har den norske innendørsrekorden med 24.46 m, 
satt under et stevne i USA i 2021. I sitt tre år lange opp-
hold i USA deltok Mardal i mange konkurranser i vekt-
kast. Eivind derimot har ikke tatt i denne redskapen siden 
2018. Den veier for øvrig 15.81 kg. Han hadde en person-
lig rekord på 21.77 m utendørs fra 2012 før stevnet. Ei-
vind ble nr.3 med resultatet 22.75 m, slått av en svensk 
og en finsk deltaker. Mardal ble nr.4 med 22.31 m. Verdt 
å merke seg at nedslagsfeltet for øvelsen var banedekket 
uten noe matte til beskyttelse. Generalsekretæren i for-
bundet, Kjetil Hildeskor har uttalt at han skal se på mu-
ligheten til å få til noe tilsvarende i Norge. 

Sander Aae Skotheim var som vanlig en av de mest akti-
ve, da han stilte i tre øvelser. Allerede i 2020 hoppet han 
2.10 m utendørs under junior NM i Kristiansand. Tidlige-
re i vinter hoppet han 2.09 m innendørs. I Uppsala ble det 
full klaff og 2.14 m. Sander gikk over både 2.11 m og 
2.14 m i første forsøk. Det holdt til seier i øvelsen. 

Sander var også satt opp i hekk hvor han ble nr.7 med 
resultatet 8.32. Han har tidligere i år løpt på 8.29 under 
NM i mangekamp. 

Sander har i vinter imponert i tresteg. I landskampen ble 
han nr. 3 med resultatet 15.84 m. Det var en forbedring 
på 20 cm fra NM innendørs i Ulsteinvik. 

Vilde Aasmo, sammen med Helen Rønningen fra Tyr-
ving var Norges deltakere på 60 m. Vilde ble nr.7 med 
resultatet 7.49. Det var ny personlig rekord.  

Lakeri Ertzgaard løp en sterk 400 m der hun kom inn på 
tiden 54.30. Det holdt til en fin 3.plass. 400 m ble løpt i 
to heat. Vi skal ikke se bort fra at Lakeri hadde kapret 
2.plasssen hvis hun hadde løpt i det beste heatet. 

Malin Nyfors var en av Norges representanter på 800 m. 
Malin måtte dessverre bryte løpet. 

Sigrid Jervell Våg løp en sterk 300 m hvor hun ble nr.2 
med tiden 9:18.80. Det var også ny personlig rekord. 

Hedda Kronstrand Kvalvåg hoppet nok en gang over 13 
m i tresteg. Denne gang ble det 13.10 og en 4.plass. 

I kvinnelandskampen ble Norge sist med 48 poeng. I her-
reklassen gikk det mye bedre. Norge ble nr. to med 139 
poeng. Sverige var best med 154 poeng. 

Av norske resultater ellers kan vi nevne at Pål Haugen 
Lillefosse satte norsk rekord innendørs i stav med  

resultatet 5.83 m. Marcus Thomsen vant kule med et støt 
på 20.74 m. Henrik Flåtnes ble nr. 2 i lengde med resulta-
tet 7.79 m, bare 14 cm bak svenske Thobias Montler som 
har en personlig rekord på 8.31 m innendørs. 

Linn Oppegård vant 400 m for kvinner med tiden 54.15. 
Mats Hauge vant 1500 m for menn med tiden 3:43.69. 

 

Bjørn Henriksen 

Eivind Henriksen fotografert i et av sine vektkast. Foto: Deca-
bild 

Sander Aae Skotheim går over 2.14 m og setter ny personlig 
rekord. Foto: Decabild 
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400 m hekk kvinner: Topp 10 gjennomsnitt pr. 2021 

1.  Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving/IK Tjalve    
54.72 (1)h4      Doha, QAT  (VM)   01.10.19 
55.03 (4)s2     Doha, QAT  (VM)  02.10.19 
55.04 (4)     Oslo/Bi    01.07.21 
55.13 (5)     Chorzów, POL   05.09.21 
55.15 (1)A       Gliwice, POL   02.06.19 
55,26 (6)     Oslo/Bi    07.06.18 
55.27 (5)     Roma, ITA    17.09.20 
55.38 (1)     Baton Rouge, USA  08.04,17 
55.48 (6)     Lausanne, SUI   05.07.19 
55.62 (1)     Los Angeles, USA  30.04.17 
55.208    
 
3.  Stine M. Tomb, SK Vidar    
56.38 (2)A     Izmir, TUR  (Lag-EM 1.d.)    19.06.11 
56.54 (2)     Karlstad, SWE                      02.08.11 
57.10 (6)h1     Barcelona, ESP  (EM)            27.07.10 
57.13 (2)     København, DEN   12.08.10 
57.13 (4)     Sollentuna, SWE   27.06.13 
57.41 (1)     Sandnes  (NM)   20.08.10 
57.41 (1)     Kuortane, FIN   25.06.11 
57.51 (6)h4     Daegu, KOR  (VM)  29.08.11 
57.74 (4)A     Ljubljana, SLO   27.07.11 
57.78 (2)     Oslo/Bi    07.06.12 
57.213    
    
5. Mari Bjone, IL i BUL  
57.06 (4)     Fana  (E-cup 1.d.)   28.06.96 
57.31 (3)     Växjö, SWE   08.08.98 
57.37 (1)     Kristiansand/St  (NM)  17.08.96 
57.41 (1)A     Stockholm, SWE   18.06.96 
57.54 (3)     Gävle, SWE   25.06.98 
57.64 (1)A     Stjørdal    27.07.91 
57.68 (4)     Karlskrona, SWE   16.06.92 
57.72 (1)     Århus, DEN   20.06.96 
57.73 (1)     Valmiera, LAT   17.07.98 
57.79 (3)s2     Eugene, USA  (Am. stud) 31.05.91 
57.525    
 
7. Andrea Rooth, Lambertseter IF   
56.95 (2)     Fana  (NM)   20.09.20 
57.16 (1)J     Tallinn, EST  (Jun-EM)  18.07.21 
57.70 (1)     Oslo/Bi    04.06.21 
57.81 (1)Js2     Tallinn, EST  (Jun-EM)  17.07.21 
57.95 (4)A     Cluj-Napoca, ROU Lag-EM.  19.06.21 
58.30 (1)J     Kristiansand/St  (Jun-NM) 15.08.20 
58.58 (2)     Fredrikstad    16.06.20 
58,82 (3)     Kristiansand/St  (NM)  11.09.21 
58.83 (3)B     Oslo/Bi    13.06.19 
59.00 (2)     Oslo/La    04.06.19 
58.110  
 
9.  Elisabeth Slettum, IL Skjalg    
57.35 (1)     Oslo/Bi    07.07.21 
57.51 (1)     Oslo/Bi    18.07.18 
58.25 (2)     Göteborg, SWE   29.06.18 
58.34 (3)     Oslo/Bi    05.07.18 
58.36 (3)     Oslo/Bi    12.06.21 
58.37 (2)     Oslo/Bi    30.06.20 
58.56 (7)h3     Berlin, GER  (EM)  07.08.18 
58.66 (3)     Oslo/Bi    19.07.17 
58.69 (3)     Oslo/Bi    08.07.20 
58.72 (2)B     Oslo/Bi    13.06.19 
58.281    
   

 

2.  Line Kloster, SK Vidar    
55.14 (3)  La Chaux-de-Fonds, SUI  14.08.21 
55.49 (1)A  La Chaux-de-Fonds, SUI  01.07.18 
55.58 (1)  Lillestrøm    29.06.21 
55,61 (1)r2  Madrid, ESP    19.06.21 
55.61 (7)  Luzern, SUI    09.07.18 
55.62 (1)A  La Chaux-de-Fonds, SUI  15.08.20 
55.78 (4)s2  Berlin, GER  (EM)   08.08.18 
55.78 (3)  Bern, SUI    21.08.21 
56.18 (3)  Loughborough, GBR  22.07.17 
56.30 (1)  Kuortane, FIN   26.06.21 
55.709 
 
4.  Hilde Fredriksen, Oslo IL    
56.33 (2)  Sittard, NED  (E-cup B-fin.) 20.08.83 
56.66 (3)h3  Helsinki, FIN  (VM)  08.08.83 
56.85 (6)  Sittard, NED  (VM)   16.08.80 
56.92 (1)  Trondheim/Le  (NM)  29.07.83 
57.15 (2)  Göteborg, SWE   15.06.81 
57.44 (4)s1  Sittard, NED  (VM)   15.08.80 
57.62 (1)  Varberg, SWE   12.07.80 
57.68 (1)  Bratislava, TCH   05.06.82 
57.72 (2)h1  Sittard, NED  (VM)   14.08.80 
57.78 (1)A  Raufoss    30.05.82 
57.215 
 
6. Nora K. Wold, Fredrikstad IF   
56.98 (1)  Kristiansand/St  (NM)  11.09.21 
57.10 (3)  Fana  (NM)    20.09.20 
57.38 (1)  Fredrikstad    16.06.20 
57.47 (1)  Oslo/Bi    08.07.20 
57.54 (2)  Lillestrøm    29.06.21 
57.61 (2)  Oslo/Bi    07.07.21 
57.68 (1)  Oslo/St    14.08.21 
57.91 (2)  Oslo/Bi    04.06.21 
57.93 (1)  Jessheim    07.08.21 
58.03 (2)  Oslo/Bi    12.06.21 
57.563    
 
8.  Vilde Svortevik, IL Gular    
57.34 (2)Js2  Barcelona, ESP  (Junior-VM) 13.07.12 
57.46 (2)JA  Mannheim, GER   30.06.13 
57.60 (4)J  Rieti, ITA  (Junior-EM)  21.07.13 
58.26 (7)h1  Zürich, SUI  (EM)   13.08.14 
58.28 (6)B  Genève, SUI    14.06.14 
58.42 (3)  Florø     07.06.14 
58.45 (6)J  Barcelona, ESP  (Junior-VM) 14.07.12 
58.46 (2)Jh1  Barcelona, ESP  (Junior-VM) 12.07.12 
58.51 (1)A  Florø     08.06.13 
58.54 (1)Js2  Rieti, ITA  (Junior-EM)  20.07.13 
58.132    
 
10.  Anne Gundersen, IL i BUL    
58.01 (6)h1 Stuttgart, GER  (EM)  28.08.86 
58.08 (1) Stavanger/St    04.08.86 
58.21 (1) Sandnes  (NM)   08.08.86 
58.68 (1) Byrkjelo    28.06.86 
58.72 (1)A Lyngby, DEN   20.07.86 
58.75 (1) Malmö, SWE    17.06.84 
58.8 h (1) Oslo/St    16.07.86 
58.96 (1) Nadderud  (NM)   02.08.85 
59.10 (1) Lillehammer    31.05.84 
59.15 (1) Haugesund    29.07.84 
58.660    
    

Her følger en ajourført 400 m hekk oversikt med gjennomsnitt for de 10 beste løpene for de beste utøverne. Amalie Iuel 
har beste snitt med 55.208. Deretter følger Line Kloster. Disse to skiller seg klart ut for ingen andre er under 
57.00. Resultatene er sammenstilt av Bernt Arild Solås.  
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Utøverprofiler mellom/langdistanse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eirik Berge: Født  22.09.1948 i Stavanger. Sølvmedalje i maraton i 1984. 2 gullmedaljer og 3 sølvmedaljer i NM på 
4x1500 m stafett. Tildelt IK Tjalves gullmerke i 1983. Utnevnt til æresmedlem i 2021.  

Helge Pharo: Født 29.12.1943 i Sarpsborg. 9 gullmedaljer i norske mesterskap fordelt på 800 m (1), 4x400 m (6) og 
1000 m stafett (2). Tildelt IK Tjalves gullmerke i 1990.  

Åge Galgerud: Født 23.03.1947 i Oslo.7 gullmedaljer i NM fordelt på 800m (1), 4x400 m (4) og 4x1500 m stafett (2). 
Tildelt IK Tjalves gullmerke i 1978.    
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Utøverprofiler mellom/langdistanse forts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knut Kvalheim: Født 14.06.1950 i Oslo. 16 gullmedaljer i norske mesterskap på bane og i terreng. Tildelt kongepoka-
len, Forbundets gullmedalje og Bislettmedaljen i 1978. Deltok i OL i Montreal 1976 hvor han ble nr. 9 på 5000 m.  

Knut Kvalheim i farger. Ikke ofte man så det i løpet av hans karriere. Her fra OL finalen i 
1976 
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praten i gang. I flere minutter kuppet Bjørn og Hjallis 
sendingen til P4. Vinnerbudet hans var på 26.000 kro-
ner. En pris han gladelig betalte for å sikre seg kleno-
diet. 

- Det finnes nå bare en Hjallis benk, og den står nå her.  

Friidrettsmuseet hadde tidligere åpent på søndager. Nå 
åpnes museet bare for omvisning av grupper. 

Friidrettsmuseet til Bjørn Bergh er verdt et besøk. Det 
er utrolig hva han har klart å samle gjennom de årene 
han har holdt på. Dessverre er det liten støtte å få fra 
forbund og klubber. Her burde flere kjenne sin besøkel-
sestid å være med og sponse museet. 

I desember 2021var det Eivind Henriksens tur til å bli 
innlemmet i museet. Bjørn Bergh fikk overrekt skoene 
som Eivind kastet med i Tokyo. Skoene er nå utstilt  
sammen med bilde fra finalen og en del informasjon 
rundt hva Eivind har prestert gjennom en lang karriere.  

 

Eivind Henriksen innlemmet i Friidrettsmuseet 

Klubbhuset til Minerva ble bygget høsten 1974. Vekt-
rommet måtte etterhvert vike plassen for sko, brev og 
medaljer. Nå er huset 165 m2 med friidrettsutstilling. 

Sommeren 2007 ble Friidrettsmuseet åpnet i huset til Mi-
nerva ved Skedsmohallen. Idrettspresident Tove Paule 
stilte som snorklipper. Andreas Thorkildsen, Trine Hatte-
stad og andre friidrettslegender var samlet på plenen uten-
for huset da snoren ble klippet.  

Dette er kanskje verdens mest unike samling med friid-
rettsminner. Jeg vet ikke om noe sted i verden som har en 
slik samling, sier initiativtager og museumssjef, Bjørn 
Bergh.  

Faren til Bjørn var nordnorsk mester i tresteg. Piggsko-
ene hans hang i mange år i en kafé på hjemplassen Ber-
kåk i Trøndelag. Da Bjørn begynte i Minerva begynte 
han å tenke på disse skoene, og på historikken bak. Un-
der en tv auksjon for Røde fjær-auksjonene hørte han 
om ting som ble auksjonert bort til inntekt for Røde 
Kors. Flere av gjenstandene oppnådde svært gode pri-
ser. 

- Da tenkte jeg, hva hadde skoa til Audun Boysen ville 
ha kostet hvis dem ble lagt ut på denne auksjonen.  

Han ringte straks til Audun Boysen og spurte om han 
fremdeles hadde piggskoene sine. Boysen lovte å ta en 
titt. Dagen etter ringte Audun tilbake og fortalte at han 
hadde funnet skoene. 

- Jeg ba ham komme ned på Hotell Viking. Der tok vi 
et smørbrød og en kopp kaffe. Han syntes det var vel-
dig moro at noen ville ha skoene hans, forteller muse-
umssjefen. Audun Boysen satte verdensrekord på 1000 meter, 
norgesrekord på 400, 800 og 1500 meter. OL-bronse på 800 me-
ter i 1956. 

Bergh mener bestemt at det knapt finnes en eneste 
plass i verden som har hatt så mange verdens- og OL-
mestre samlet som på tunet til Bislett-general Arne 
Haukvik i Økernveien i Oslo. I 35 år invitert Haukvik 
idrettsfolket til jordbærselskap i sin egen hage i forbin-
delse med Bislett Games. 

- Absolutt alle har vært der. Og alle idrettsstjernene ble 
fotografert på trappa til stabburet, forteller Bergh.  

Både stabburet og inngangsportalen som har tilhørt 
Haukvik  befinner seg nå på eiendommen til museet.  

Da P4 arrangerte en radioauksjon til inntekt for SOS-
barnebyer i 1998 skulle Hjallis-benken under hamme-
ren. Benken skøytehelten satt på da han knyttet skoene 
under OL i 1952. Hjallis var selv i studioet. 

- Da gikk det en jævel i meg, og jeg tenkte at faen hel-
ler, jeg skal ta den benken. 

Auksjonen skulle pågå en time. Budene haglet inn både 
fra private og firmaer. På slutten av budrunden, bare få 
sekunder igjen slo Bergh nummeret og kom igjennom.  

- Nei, du er for seint ute, sa mannen i andre enden. Ikke 
faen, benken er min! Hold fred, skrek jeg, forteller mu-
seumsmannen. Alt som ble sagt ble sendt på lufta. 

Hjallis bryter inn og spør hvem gærning er det som vil 
gi så mange tusen for den benken. Og dermed var  

Inngangspartiet og stabburet som stod på Arne Haukviks eien-
dom i Økernveien står nå på Lillestrøm. 

Bjørn Bergh fotografert på den berømte benken i sine noe yngre 
dager. Noen som kjenner igjen disse fra gamle Bislett? 
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Friidrettsmuseet forts. 

 

Bjørn Henriksen 

Skoene som Audun Boysen brukte i 800 m finalen i Melbourne 
var starten på det hele.  Foto: Bjørn Henriksen 

Utsnitt av en del av det som Bjørn Bergh har samlet opp gjen-
nom tidene. Foto: Bjørn Henriksen 

Bjørn Bergh og Eivind planlegger den nye utstillingen. Foto: 
Bjørn Henriksen 

Skoen til verdensrekordholderen i slegge, Juri Sedykh. Foto: 
Bjørn Henriksen 

Eivind på plass i montere. Foto: Bjørn Bergh 
I tillegg til plasseringen på museet, vil Eivind få en gull-
forgyllet utgave av den andre skoen. 
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Extra UM innendørs 2022 

Tittelen kan kanskje misforstås. Dette er ikke et ekstra 
UM i tillegg til det vanlige, men et mesterskap sponset av 
butikkjeden Extra. 

Mesterskapet ble arrangert i Steinkjer 4-6. mars. Mester-
skapet dekker aldersklassene 15 år opp til U23. Det er vel 
kanskje snart på tide at U23 klassen fjernes fra ungdoms-
mesterskapet. En gang må man jo bli voksen. 

Tjalve stilte med en beskjeden tropp, men fikk allikevel 
med seg noen medaljer hjem. Dessverre stilte ikke San-
der Aae Skotheim, Abraham Sandvin Vogelsang, Markus 
Rooth eller Hedda Kronstrand opp i mesterskapet. Det 
ville skaffet oss adskillig flere medaljer og mange ekstra 
poeng. Hverken Abraham eller Markus har konkurrert 
noe særlig i vinter. Abraham på grunn av en skade. Mar-
kus satser ikke på innendørssesongen.  

Markus er så heldig at han har en søster som har vært 
aktiv i vinter. Kajsa Rooth stilte i klasse J18/19 med flere 
gode resultater. 

På 60 m hekk ble det seier med resultatet 8.71. Det er 
ikke langt bak persen hun satte tidligere i vinter. Emilie 
Sandberg løp inn til en 4.plass med 9.08 i U23 klassen.  

I lengde ble det en fin 5.plass med resultatet 5.28 m. Hun 
har hoppet 5.41 m tidligere i vinter. Kajsa stilte også til 
start på 60 m hvor hun ble nr.5 med 7.90, ikke langt bak 
personlig rekord. 

Kaitesi og Lakeri Ertzgaard vant dobbelt på 200 m i klas-
se J20/22 (U23). Tidene ble henholdsvis 24.29. og 24.67.  

På 60 m ble det sølv til Kaitesi og 4.plass til Lakeri. Kai-
tesi var 1/100 bak vinneren Solveig Bustgård fra IL i 
BUL. Tid: 7.73. Lakeri kom inn til 7.78. 

I UM pleier Lakeri alltid å stille i en øvelse hun vanligvis 
ikke konkurrerer i. Denne gang i høyde hvor hun fikk 
med seg en sølvmedalje med resultatet 1.50 m.  

 

Kajsa på vei mot seier på 60 m hekk J18/19. Foto: Mette M. 
Rooth 

Kajsa fotografert i et av sine lengdehopp. Foto: Mette M. Rooth 

Kaitesi og Lakeri Ertzgaard etter at de har vunnet dobbelt på 200 
m i U23 klassen. Foto: Friidrett.no 

Lakeri sammen med vinneren av høyde; Kornelia Robben fra IL 
i BUL. Foto: IL i BUL. 
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Extra UM inne forts. 

Klubb Gu
ll 

Søl
v 

Bron-
se 

To-
tal 

Tyrving 11 2 9 22 

Sandnes 9 5 3 17 

Ull/Kisa 8 4 3 15 

Fana 7 7 6 20 

Gneist 5 3 0 8 

Moelven 5 0 1 6 

Tjalve 4 5 1 10 

Moss 3 6 5 14 

BUL 3 5 3 11 

Ranheim 3 4 3 10 

Dimna 3 3 3 9 

Vidar 3 2 1 6 

Asker Ski-
klubb 

3 1 2 6 

Fyllingen 3 1 1 5 

Skjalg 2 3 2 7 

Tønsberg 2 2 2 6 

Gular 2 2 1 5 

Tingvoll 2 1 0 3 

Koll 2 0 2 4 

Bergens Turn 2 0 0 2 

Fredrikstad 2 0 0 2 

Hellas 2 0 0 2 

Sarpsborg 2 0 0 2 

Søndre Land 1 4 2 7 

Otra 1 4 0 5 

Klubb Poeng 

Tyrving 230 

Fana 160 

Sandnes 145 

Ranheim 140 

BUL 129 

Ull/Kisa 115 

Moss 105 

Tjalve 99 

Gneist 92 

Tønsberg 89 

Asker Skiklubb 75 

Dimna 73 

Ask 66 

Søndre Land 64 

Vidar 59 

Hind 51 

Kristiansand 50 

Skjalg 50 

 Elias Sanden Søvik vant ikke uventet tresteg i eldste 
klasse med resultatet 14.35 m. Elias gjorde også et hopp i 
lengdekonkurransen før han ga seg. Det målte 6.16 m og 
holdt til sølv. 

Luca Thompson stilte både på 200 m og 1500 m. På 
200m ble tiden 22.77 i forsøksheatet. I finalen ble han 
nr.5 med 23.29. 

På 1500 m ble det bronse med tiden 3:57.86. Det er ikke 
ofte Luca løper denne distansen. Han er først og fremst 
400 og 800 m løper. 

Kenny Emi Tijani-Ajaya (representerte Koll IL ved den-
ne anledning) ble diskvalifisert for tyvstart i sitt heat på 
60 m. Han gikk løpe på nytt og kom inn til tiden 7.14. 

Som så mange ganger før ble det seier til Tjalve på kvin-
nenes 4x200 m stafett i klasse J18/22. Tiden ble 1:40.36. 
På laget løp Isabella Indrebø, Emilie Sandberg, Lakeri og 
Kaitesi Ertzgaard.   

Som man ser av tabellene er det mange klubber som er 
bedre enn Tjalve. Tyrving er klart best med 230 poeng. 
Tjalve ble nr.8 med 99 poeng. Hadde vi stilt med alle 
våre beste hadde vi kommet mye høyere opp. Men da må 
de beste stille. Et mesterskap er et mesterskap. Kaitesi, Emilie, Lakeri og Isabella. Foto: friidrett.no 
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Ingen stor suksess i European Throwing Cup 

Årets utgave av European Throwing Cup ble arrangert i 
Leiria, Portugal 12-13 mars. Fjorårets utgave ble avlyst 
grunnet pandemien. 

IK Tjalve stilte med to deltakere; Sigrid Borge i spyd for 
kvinner og Eivind Henriksen i slegge for menn. Begge 
hadde ligget en uke på treningsleir i Albufeira før kon-
kurransen lørdag 12.mars. 

Det er alltid godt å komme til varmere strøk på denne 
tiden av året. Dessverre for Sigrid ble det nyopererte kne-
et hovent i løpet av uken. Eivind hadde også sitt å slite 
med. En låsing øverst i ryggen var umulig å få knekt opp. 
Dette preget han også under konkurransen, i tillegg til 
tunge bein.  

Da Sigrid ikke har konkurrert mye det siste året var hun 
plassert i gruppe B. Her var hun best med resultatet 53.75 
m, en lengde hun fikk opp i andre omgang. Hun startet 
med 51.21 m og avsluttet med 53.51 m. Resultatet holdt 
til en 5.plass totalt. Vinneren av pulje A kastet 58.12 m. 
Dette skal man være fornøyd med selv om det er langt 
opp til personlig rekord på 62.20 m.   

Eivind Henriksen var en av favorittene til å vinne slegge-
konkurransen. Det burde han også ha gjort hvis ikke ryg-
gen hadde vært vond og beina hadde fungert som de gjør 
på gode dager. 

Eivind hadde 73.84 m og 73.86 m i de to første omgang-
ene. I tredje ble det et ugyldig kast. Etter tre omganger lå 
han som nr.5. I fjerde omgang forbedret han seg til 74.63 
m før han fikk opp sitt lengste kast for dagen i femte om-
gang. Det målte 75.05 m, men holdt bare til den sure 
4.plassen. Selv om varmen i Leiria var OK, ble konkur-
ransen noe ødelagt av regn. 

Nest stevne for Eivind blir Kip Keino Classic– a World 
Athletics Continental Tour Gold i Nairobi 7.mai. Her 
møter han de to andre medaljevinnerne fra OL i Tokyo i 
fjor, Wojciech Nowicki og Pawel Fajdek fra Polen.  

Ellers kan vi nevne at tidligere Tjalveutøver, Marcus 
Thomsen ble nr.3 i kule gruppe B med resultatet 20.63 m. 
Markus har dessverre stagnert på resultater mellom 20.50  
og 21 m. Overgangen til Norna-Salhus har i hvert fall ikke 
brakt han en cm lenger. 
 
Bjørn Henriksen 

Et dårlig bilde av Eivind fra en Instagram video er det eneste vi 
kan servere til denne reportasjen. 
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Årsmøte i IK Tjalve for 2021 ble avholdt i Seb Coe 
salen på Bislett 14.mars 2022. 

I fjor ble årsmøte arrangert på Teams, i år kunne man 
møtes ansikt til ansikt som tidligere. 26 stemmeberetti-
ge var møtt fram, i tillegg tre fra administrasjonen. Det 
er flere enn vi kan huske de siste årene. 

Før møte startet ble det servert pizza til de frammøtte. 
Styreleder Egil Reidar Osnes ønsket velkommen og 
forsamlingen hedret de som hadde gått bort siden sist. 
Lai Berg døde i november 2021, 97 år gammel. Han 
var klubbens eldste medlem. Osnes benyttet også mu-
ligheten til å hedre Berit Berthelsen som gikk bort i 
februar i år. Berit hadde sterke relasjoner til Tjalve da 
hun var gift med en Tjalvist; Roar Berthelsen. 

Deretter ble daglig leder Matias Lavik valgt som ords-
tyrer. Matias guidet oss gjennom styrets beretning og 
regnskap. Selv med avlyst Holmenkollstafett og store 
utgifter til oppussing av lokalene gikk klubben med 
overskudd i 2021 Regnskapet viser et overskudd på 
946 080, hvorav 264 366 er positivt driftsresultat og 
681 444 er positivt finansresultat. Grunnet statlig krise-
pakke for Holmenkollstafetten ble det ikke underskudd 
som budsjettert på forrige årsmøte. Noe av det hygge-
ligste var at regnskapet for oppussing av lokalene ble 
billigere enn budsjett. 

Budsjettet for 2022 ble lagt fram, med et underskudd 
på 570 000. Resultatet her er veldig avhengig av hva 
resultatet for Holmenkollstafetten blir. 

Som de fleste har fått med seg hadde IK Tjalve et me-
get godt sportslig år i 2021. Sølvmedalje til Eivind 
Henriksen i Tokyo OL, og gull til Karoline Bjerkeli 
Grøvdal i terreng EM i desember. Tjalve var ellers bes-
te klubb både i senior og junior NM. Det ble satt rekor-
der i Lagserien både for kvinner og menn. 

Rapport fra årsmøte i Tjalve for 2021 

Siste post på programmet var valg. Leder ER Osnes og styremed-
lem Grete Etholm var ikke på valg. Heidi Maltun som tidligere var 
varamedlem trer inn som nytt styremedlem.  

Svein Søndenå ble gjenvalgt som nestleder for de neste to årene.  I 
tillegg ble Pål Hexum Solbu valgt inn som nytt styremedlem for to 
år, og Henrik Velle som varamedlem for ett år.  

Mai Watson og Andreas Høiby gikk ut av styret. Andreas har 
bestemt seg for å flytte til Bryne med familien. Huset på Bryn i 
Oslo er solgt og ny tomt er kjøpt i Bryne. Vi ønsker Andreas lykke 
til med husbyggingen. Det er ingen spøk. 

 

ER Osnes ønsket velkommen på vegne av styret. Foto: Bjørn 
Henriksen 

Ordstyrer Matias Lavik med sin stab; Eirik Røe, Svein Søndenå 
og ER Osnes. Foto: Bjørn Henriksen 

Mai Watson fikk overrakt blomster for sin innsats i styret og i 
prosjektkomiteen for oppussingen. Foto: Bjørn Henriksen 
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Rapport fra årsmøte i Tjalve for 2021 forts. 

Blomster ble det også til Andreas Høiby som totalt har sittet i 
Tjalve styret i mange år. Foto: Bjørn Henriksen 

Per Sletholt og John Ertzgaard koste seg sammen under hele 
årsmøte. Per var nok litt irritert på fotografen for at han ikke 
fikk spise i fred. Foto: Bjørn Henriksen 

Rundt bordet fra venstre: Morten Mørck, Vegard Gotland, Arne 
Kvalheim og Arne B. Eikås. Foto: Bjørn Henriksen 

Ungdomsbordet: Lakeri Ertzgaard, Ibrahim Buras, Luca 
Thompson og Kaitesi Ertzgaard. Foto: Bjørn Henriksen 

De erfarne: Andreas Høiby og Ole Petter Sandvig. Andreas på 
vei til Bryne og en ny tilværelse. Ole Petter har fortsatt en del-
tidsstilling i Forbundet. Foto: Bjørn Henriksen  
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Nytt styremedlem; Pål Hexum Solbu. Noen ganger skulle man 
ønske at man hadde tatt et bilde til! Foto: Bjørn Henriksen 

Nytt varamedlem; Henrik Velle. Foto: Bjørn Henriksen 

Utøverrepresentant i styret, Malin Nyfors sammen med  Leo-
nard  Nesheim og Bendik Skaalerud (med ryggen til kameraet). 
Foto: Bjørn Henriksen 

Kristine Helle Andresen stilte på årsmøte med ny sveis. I hvert 
fall var den ny for redaktøren. Foto: Bjørn Henriksen 
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Hvis noen lurte på hvor Eirik Berge var så hadde han gjemt seg bort i en krok. Han fulgte allikevel nøye med og hadde sine kom-
mentarer til regnskapet. Eirik var i særs godt humør denne kvelden og satte opp sitt beste smil etter først å ha prøvd og slå kameraet 
ut av hendene til fotografen. Foto: Bjørn Henriksen 
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Årsberetning IK Tjalve for 2021 

 1. Styret, utvalg og komiteer:  
 
Styret:  
Egil Reidar Osnes     Leder  
Svein Søndenå     Nestleder  
Grete Etholm     Medlem  
Andreas Høiby     Medlem  
Mai Watson     Medlem  
Heidi Maltun     Vara  
Malin Nyfors     Utøverepresentant  
 
Kontrollkomité:  
Pål Hexum Solbu     Medlem  
Rune Godtland     Medlem  
 
Tjalvisten:  
Bjørn Henriksen     Redaktør  
Matias Lavik  
John Ertzgaard  
 
Valgkomité:  
Arne Kvalheim     Leder  
Kjetil Myrtun     Medlem  
Kristine Helle-Andresen    Medlem  
 
Sverre Gundersens fond, heri opptatt Olga og Hen-
ning Norgrens minnefond:  
Eirik Berge      Leder  
Petter Eggan     Medlem  
Audun Nordtveit     Medlem  
 
Styremøter: Det er i perioden avholdt elleve styremøter.  
 
Administrasjon:  
Matias Lavik Daglig leder  
John Ertzgaard Idrettslig leder  
Eirik Røe Arrangementskoordinator og trener  
 
Regnskapsfører: Morten Jacobsen, Econpartner  
 
Revisor: Stein Håkon Vatle, Insignis AS 
  
Prokura hver for seg: Svein Søndenå og Egil Reidar 
Osnes  
 
Bislettalliansens styre:  
Svein Søndenå     Leder  
Per Sletholt      Medlem  
Kaitesi Ertzgaard     Medlem  
 
Idrettslig utvalg:  
John Ertzgaard     Adm.  
Grete Etholm     Medlem  
Andreas Høiby     Medlem  
 
Arrangementskomité Holmenkollstafetten:  
Egil Reidar Osnes    Leder  
Per Sletholt     Medlem  
Ole Petter Sandvig    Medlem  
Eirik Røe      Adm.  
Matias Lavik     Adm.  

 2. Medlemstall  

3. Økonomi  

Regnskap:  
Regnskapet viser et overskudd på 946 080 kr, hvorav 264 
366 kr er positivt driftsresultat og 681 444 kr er positivt 
finansresultat. Grunnet statlig krisepakke for Holmenkoll-
stafetten ble det ikke underskudd som budsjettert på forri-
ge årsmøte.  
 
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.  
 
Samarbeidspartnere:  
IK Tjalve har i 2021 hatt følgende samarbeidspartnere:  
 

Byggprosjekt:  
Renovering og ombygging av klubbens lokaler i Under-
haugsveien 1 ble utført i perioden juli 2021 til februar 
2022. Totale utgifter er på 8 358 531 kroner, inklusive 
inventar og treningsutstyr. Vi er forhåndsgodkjent for 
spillemidler til idrettsanlegg for kroner 1 725 000. Antatt 
sluttregnskap for prosjektet er dermed på kroner 6 633 
531.  

4. Arrangementer og stevner  

IK Tjalve har i sesongen 2021 arrangert eller vært med-
arrangør av følgende friidrettsstevner:  

Avlyst: Bassen Sprint og Minibassen  
Innendørs klubbstevne 1-3  
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Tjalve arrangerte tre mindre innendørsstevner fra 14. fe-
bruar til 28. februar i tråd med myndighetenes smittevern-
begrensinger.  

NM mangekamp innendørs 20.-21. februar  
NM mangekamp innendørs ble arrangert 20.-21. februar i 
Bærum Idrettspark. Grunnet smittevernbegrensninger 
kunne det bare arrangeres for klassene junior og senior, 
og ikke for ungdom og veteraner. 

Vårens vakreste stafett 8. mai (Avlyst: ASKO 
Holmenkollstafetten 8. mai)  
Koronaviruspandemien førte til at Holmenkollstafetten 
ble avlyst. Som en erstatning for denne ble «Distance 
medley relay» arrangert for klubber fra Oslo og omegn, 
og med innlagt 10000 meter for kvinner med Karoline 
Grøvdal og Therese Johaug som frontfigurer. Arrange-
mentet ble sett av 200 000 seere på NRK.  

Avlyst: Mizuno Tjalvelekene 29.-31. mai  

Einar Brynemo Memorial 29. mai  
Sleggestevne på Bislett stadion med fem utøvere.  
 
NM Mangekamp 29.-30. mai  
NM mangekamp skulle vært arrangert i Moelven, men 
grunnet lokalt arrangementsforbud tok Tjalve over på en 
ukes varsel. Åtte utøvere deltok. 
 
Allianseklubbenes stevneserie 29. mai og 22. juni  
Sammen med BUL og Vidar ble det arrangert to se-
niorstevner med smitteverntilpasning av antall og orga-
nisering. Del 1 hadde 71 deltakere, del 2 hadde 178 
deltakere. Stevneserien var meget populær blant delta-
kerne som ellers hadde fått konkurrert lite i den perio-
den. 

Boysen Memorial 12. juni  
Boysen Memorial er blitt et viktig stevne for norske 
utøvere. 2021-utgaven ble arrangert i en smitteverntil-
passet utgave uten utenlandske utøver. 232 utøvere del-
tok.  
Beste resultater:  
1. 10.000 kr: Amalie Iuel, Tjalve, 400m hekk, 56.62, 
1122 poeng  

2. 8.000 kr: Nora Wold, Fredrikstad, 400m hekk, 
58.03, 1080 poeng  

3. 6.000 kr: Elisabeth Slettum, Skjalg, 400 m hekk, 
58.36, 1070 poeng  

4. 5.000 kr: Andreas Bakketun, Gular, 400 m, 46.71, 
1064 poeng  
5. 4.000 kr: Håvard Ingvaldsen, Moelven, 400 m, 
46.94, 1049 poeng  

 
Oslo Bislett Games 1. juli  
Bislett Games kunne arrangeres for 5000 tilskuere. 
Sportslig var arrangementet vellykket, og toppet seg 
med verdensrekord for Karsten Warholm.  

KK-mila 1. juli  
Bislettalliansen er teknisk arrangør for KK-mila. Løpet 
hadde 4974 deltakere.  
 

Kvalheimmila 25. september  
Kvalheimmila ble arrangert på Bislett stadion. Arrang-
ementet er et «mosjonsløp på bane», hvor mosjonister 
og friidrettsutøvere begge deltar. Under arrangementet 
brukte vi lysharen Wavelight pacer, et populært inn-
slag. 293 utøvere deltok.  

5. Sportslig  

Treneroppfølgingen  
Følgende trenere har fungert i Tjalve i sesongen 2021:  
Dan Simion Hopp  
Yoann Rouzières Stav  
Thomas Rosvold Kast  
Vesteinn Hafsteinsson Kast  
Paul Solberg Kast  
Andreas Torkildsen Kast  
John Ertzgaard Sprint  
Silje Aukrust Sprint  
Martin Lager Sprint  
Michael Rosenberg Sprint  
Eirik Røe Sprint, hekk og mangekamp  
Leif Olav Alnes Sprint og hekk  
Eirik Førde Langdistanse  
Audun Nordtveit Langdistanse  
Snorre Løken Langdistanse  
Knut Jæger Mellomdistanse  
Erik Sakshaug Mellomdistanse  
Pål Grønstad Mellomdistanse  
Mustafa Buras Mellomdistanse  
Espen Rooth Mangekamp  

Samarbeidet mellom Tjalve og Koll fungerer meget godt. 
Idrettslig leder har hatt god oppfølging av samarbeidet.  
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 2021 vært klubbens utstyrsleverandør.  
 
Fellestreninger  
De største treningsgruppene organiserer aktiviteten noe 
ulikt med tanke på fellestreninger og individuell tre-
ning, og antall fellesøkter i uken varierer ut fra tid på 
året. Veiledende treningsuke i Tjalve:  
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Idrettslig innsats.  
I NFIFs lagserie vant Tjalve både for menn og kvinner 
med henholdsvis 27738 og 26533 poeng, hvor begge er 
poengrekord.  
I hovedmesterskapet ble det 19 medaljer og beste 
klubb. Gullvinnere var Amalie Iuel (400m), Karoline 
Grøvdal (5000m), Eivind Henriksen (slegge og kule), 
Hedda Hynne (800m), Tobias Grønstad (800m), Inge-
borg Løvnes (3000 mh), Hedda Kvalvåg (tresteg) og 
IK Tjalves stafettlag for kvinner (1000m stafett). Karo-
line Grøvdal vant kongepokalen for kvinner.  
I Junior-NM tok Tjalve 27 medaljer. UM ga oss fire 
medaljer.  
NM innendørs og UM innendørs ble avlyst.  
 
 

Tjalves andrelag for menn rykket ned fra førstedivisjon 
etter 19782 poeng, som ga 11. plass. Andrelaget for 
kvinner kom på 11. plass i andredivisjon med 13193 
poeng, og rykket ned til tredjedivisjon.  

Eivind Henriksen ble olympisk sølvmedaljør i slegge 
med 8158 m, etter en enorm serie hvor fem av seks kast 
var bedre enn den norske rekorden hans fra kvalifise-
ringen. Karoline Grøvdal, Amalie Iuel og Hedda Hynne 
deltok også i OL.  
Sander Skotheim tok sølv i tikamp i U20-EM med 
8012 poeng. Markus Rooth fikk bronsemedaljen i U23-
EM i tikamp med 7967 poeng.  
Karoline Bjerkeli Grøvdal ble europamester i terreng-
løp.  



43 

Årsberetning IK Tjalve 2021 forts. 

 

 

 

 

 

6. Diverse  

Tillitsverv  
Norges Friidrettsforbund:  
Ole Petter Sandvig  Statistikk- og rekordutvalget,  
    anleggsutvalget.  
Jan Jørgen Moe   Statistikk- og rekordutvalget.  
Karoline Grøvdal   Fondsstyret.  
John Ertzgaard   Toppidretts- og talentutvik- 
    lingsutvalget.  
Erik Sakshaug   Toppidretts- og talentutvik- 
    lingsutvalget.  
Oslo Friidrettskrets:  
Kjetil Myrtun   Kretsstyret, vara  
 
Ole Petter Sandvig er ansatt som anleggskonsulent i 
Norges Friidrettsforbund. Stian Andersen er ansatt som 
daglig leder i Oslo og Akershus friidrettskrets. 
  
Ordenskollegiet  
Styret for Ordenskollegiet: Haavard Nordlie 
(stormester), Gustav Huuse (seremonimester) og Per 
Behrens Jørgensen (skattmester)  
 
Medlemsmøter  
Torskeaften ble arrangert på Scandic Solli 12. novem-
ber. Det ble ellers vist OL-sendinger for de aktive på 
Bislett stadion. 
  
Dommere  
Forbundsdommer  
Rune Godtland O.  
Ragnvald Hansen  
Matias Lavik  
Kjetil Myrtun  
Morten Mørck  
Ole Petter Sandvig  
Svein Søndenå  
Eirik Røe 
Arne B. Eikås 

Kretsdommer  
Bjørn Henriksen  
Jan Jørgen Moe  
Jørn Nygren  
Randi Nymoen-Jahren  
Kolbjørn Engebretsen  
Silje Johnson  
Jan Christian Kaltenborn  
Mette Rooth  
Kristin Maltun Helland  
Line Maltun Helland  
John Ertzgaard  
 

Forbundsstartere  
Ole Petter Sandvig  
Randi Nymoen-Jahren.  
Kretsstartere  
Ole Kr. Johnsen  
Svein Søndenå  
John Ertzgaard  
Matias Lavik  
Rune Godtland  
 
IDRETTSKLUBBEN TJALVE – STYRET  
Egil Reidar Osnes  Styreleder 
Svein Søndenå    Nestleder 
Andreas Høiby       Styremedlem 
Grete Etholm          Styremedlem  
Mai Watson   Styremedlem 
Malin Nyfors    Styremedlem 
 
Matias Lavik   Daglig leder  
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Protokoll årsmøte i IK Tjalve for 2021 

Årsmøtet ble avholdt på Bislett stadion 14 mars 2022 
fra kl 19:00 til 19.50   
Årsmøtet ble åpnet av styreleder Egil Reidar Osnes. 
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Styret redegjorde for det antall personer som var 
til stede ved oppstart av årsmøtet som styret 
anså for stemmeberettigete. 
Vedtak: Årsmøtet godkjente 26 medlemmer. 
Stemmeberettigede: Leonard-Johan Nesheim, 
Malin Nyfors, Bendik Skaalerud, Audun Nord-
tveit, Mai Watson, Timothee Jung, Per Sletholt, 
Svein Søndenå, Egil Reidar Osnes, Morten 
Mørck, Arne Kvalheim, Rune Godtland, Bjørn 
Henriksen, Andreas Høiby, Ole Petter Sandvig, 
Henrik Velle, Arne Eikås, Lakeri Ertzgaard, 
Kaitesi Ertzgaard, Ibrahim Buras, Luca Thomp-
son, Eirik Berge, Line Maltun, Kristine Helle-
Andresen, Freja Olafsson 

Ikke stemmerett: Matias Lavik, Eirik Røe, John 
Ertzgaard. 

Sak 2 Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å 
underskrive protokollen. 
Styret foreslo Matias Lavik som dirigent, 
Eirik Røe som referent, Kaitesi Ertzgaard 
og       Line Maltun Helland til å underskrive 
protokollen. 

Vedtak: Årsmøtet valgte styrets forslag til alle 
roller. Enstemmig vedtatt. 

Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Styret forespurte godkjenning av innkalling og 
fremla forslag til sakliste for godkjenning av 
årsmøtet. 

1. Godkjenning av stemmeberettigete. 
 2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til 

å underskrive protokollen. 
 3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forret-

ningsorden. 
4. Behandle idrettslagets årsberetning. 
5. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økono- 
    miske beretning, kontrollutvalgets beretning og 
             revisors beretning. 
6.Behandle forslag og saker. 
7.Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 
8.Vedta budsjett. 
9.Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10.Foreta følgende valg: 

a. Styre med leder, nestleder, tre styremedlem 
og ett varamedlem. Disse velges for en perio-
de på to år. I tillegg velges en utøverrepresen-
tant for en periode på ett år. Styret velges på 
følgende måte: 

Styreleder, samt to styremedlemmer er på valg i odde  
talls år 
Nestleder, et styremedlem samt en vararepresentant er 
på valg i partallsår. 

b. Kontrollutvalg med to medlemmer og minst 
 ett varamedlem. 

 

 c. Representanter til ting og møter i de organi- 
 sasjonsledd idrettslaget har representa- 
 sjonsrett         eller gi styret fullmakt til å opp- 
 nevne representantene 
d. Valgkomite med leder, to medlemmer og et 
 varamedlem. 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige med-
lemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemme-
ne samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i 
forhold til stemmetall. 
 

e. Engasjere revisor til å revidere idrettslag 
 regnskap. Enstemmig vedtatt 

 
Sak 4 Behandling av idrettslagets årsberetning. 

Styret fremla idrettslagets årsberetning for 

godkjenning av årsmøtet.  Følgende hadde ordet 

i saken: Egil Reidar Osnes, Matias Lavik. 
Vedtak: Årsmøte godkjente beretning. 

 

Sak 5  Behandle idrettslagets regnskap, styrets økono-
miske beretning, kontrollutvalgets beretning og 
revisors beretning. 

 Styret fremla idrettslagets regnskap i revi-
dert stand for godkjenning av årsmøtet. 
Følgende hadde ordet i saken: Ame Kval-
heim, Egil Reidar Osnes, Eirik Berge, Au-
dun Nordtveit, Ole Petter Sandvig, Matias 
Lavik, Rune Godtland. 
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet. Sik-
ringsfondet må fremvises i balansen ved neste 
årsmøte. 
Enstemmig vedtatt. 

Sak 6 Behandling av forslag og saker 
  Ingen innkomne saker. 

 
Sak 7 Fastsette medlemskontingent 2022 

Styret fremla forslag til medlemskontingent for 
fastsettelse av årsmøtet. Vedtak: Årsmøtet fast-
satte følgende medlemskontingent for 2022: 
Aktive- 1250 kr (inkl. treningsavgift) 
Medlemmer - 500 kr 
Familiemedlemsskap - 700kr (Mellomlegget 
for aktive på kr 750kr kommer i tillegg) 
Medlemmer 70 år og eldre - 100 kr.  
Æresmedlemmer-fritatt. Enstemmig 
vedtatt. 
 

Sak 8 Vedta idrettslagets budsjett 
Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av 
årsmøtet. 
Følgende hadde ordet i saken: Eirik Berge, 
Svein Søndenå, Matias Lavik. Vedtak: Årsmøtet 
vedtok styrets forslag til budsjett. 
Enstemmig vedtatt. 
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Sak 9 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 

Styret fremla forslag til organisasjonsplan for 
behandling på årsmøtet. Følgende hadde ordet 
i saken: Matias Lavik 

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til 
organisasjonsplan. Enstemmig vedtatt. 

Sak 10 Valg 
 10.A.1 Valg av styreleder: 
Styreleder ikke på valg. 

10.A.2 Valg av nestleder: 
Valgkomiteen foreslo Svein Søndenå som     
 nestleder i to år  

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble valgt. En-
stemmig vedtatt. 

10.A.3 Valg av øvrige styremedlemmer: 
 Valgkomiteen foreslo Pål Hexum Solbu som sty-
remedlem i to år og Malin Nyfors som utøverre-
presentant i ett år. Grete Etholm er ikke på valg. 
Heidi Maltun går fra varamedlem til styremed-
lem, ikke på valg. 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble valgt. En-
stemmig vedtatt. 

10.A.4 Valg av varamedlem: 
Valgkomiteen foreslo Henrik Velle som vara-
medlem i ett år. Vedtak: Valgkomiteens innstil-
ling ble valgt. Enstemmig vedtatt. 

10.B Valg av kontrollkomite 

Valgkomiteen foreslo Annie Bersagel og 
Rune Godtland som medlemmer av kon-
trollkomiteen. Styret ba om fullmakt til å 
utnevne et varamedlem. 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble ved-
tatt. Tjalves lov oppdateres i henhold til 
NIFs lovnorm om kontrollkomite ved neste 
årsmøte. Enstemmig vedtatt. 

10.C Valg av representanter til ting og møter i 
andre organisasjonsledd der idrettslaget har 
representasjonsrett 
Styret foreslo å bli gitt fullmakt til å utnevne re-
presentanter til ting og møter. 
Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å opp-
nevne representanter i ting og møter der idrettsla-
get har representasjonsrett.  Enstemmig vedtatt. 

 
10.D.1 Valg av leder i valgkomiteen 
Styret foreslo Ame Kvalheim som leder i valg-
komiteen. Vedtak: Ame Kvalheim ble valgt som 
leder i valgkomiteen. Enstemmig vedtatt. 

 

10.D.2 Valg av medlemmer i valgkomiteen 

Styret foreslo Kjetil Myrtun og Kristine Helle-
Andresen som medlem i valgkomiteen. Vedtak: 
Styrets innstilling ble vedtatt.  Enstemmig ved-
tatt. 

 

 

10.D.3 Valg av varamedlem valgkomiteen 

Styret foreslo å bli gitt fullmakt til utnevnelse 
av varamedlem i valgkomiteen. Vedtak: Styrets 
forslag ble vedtatt. Enstemmig vedtatt. 

 10.E Valg av revisor 

Styret fremla forslag om å engasjere Stein Hå-
kon Vatle i Insignis. Vedtak: Styrets forslag ble 
vedtatt. Enstemmig vedtatt. 

 

Styreleder Egil Reidar Osnes takket på vegne av styret 
for tilliten og erklærte årsmøtet for hevet. 
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Olympiske leker 
Tokyo 23.07.– 08.08.2021 

Europamesterskapet U23 
Tallinn 08.07.– 11.07.2021 

 
Europamesterskapet U20 
Tallinn 15.07.– 18.07.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonuser IK Tjalve 2021 

IK Tjalve følger en bonusmatrise som premierer internasjonale og nasjonale resultater. For 2021 har det blitt utbetalt 
følgende bonuser: 

GULL 50 000  

SØLV 40 000 Eivind Henriksen (slegge) 

BRONSE 30 000  

GULL 20 000  

SØLV 15 000  

BRONSE 10 000 Markus Rooth (10-kamp) 

GULL 15 000  

SØLV 10 000 Sander Aae Skotheim (10-
kamp) 

BRONSE 5 000  

FINALIST 3 000 Hedda Kvalvåg (tresteg) 
Kaitesi Ertzgaard (4x400) 
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Hovedmesterskapet 
Kristiansand 10.09.– 12.09.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NM junior 
Askøy 30.07.– 01.08.2021 

 

Bonuser IK Tjalve 2021 forts. 

KONGEPOKAL 10 000 Karoline Bjerkeli Grøvdal 

GULL 5 000 Amalie Iuel (400m) 
Karoline B. Grøvdal (5000m) 
Ingeborg Løvnes (300m h) 
Hedda Hynne (800m) 
Hedda Kvalvåg (tresteg) 
Tobias Grønstad (800m) 
Eivind Henriksen (kule) 
Eivind Henriksen (slegge) 
Stafett 1000m 
(Vilde Aasmo, Kajsa Rooth, 
Lakeri Ertzgaard, Kaitesi 
Ertzgaard) 

SØLV 4 000 Sigrid Borge (spyd) 
Ferdinand K. Edman (1500m) 
Elias S. Søvik (tresteg) 
Abraham Vogelsang (høyde) 
Eivind Henriksen (diskos) 
Joachim Sandberg (110m h) 

BRONSE 3 000 Markus Rooth (stav) 
Elise S. Søvik (tresteg) 
Stafett 1000m 
(J. Sandberg, K. Tijani-Ajaya, 
T. Grønstad, L. Thompson) 

GULL 3 000 Sander Aae Skotheim (lengde) 
Hedda Kvalvåg (tresteg) 
Abraham Vogelsang (stav) 
Abraham Vogelsang (høyde) 
Solveig H. Vråle (800m) 
Solveig H. Vråle (1500m) 
Kaitesi Ertzgaard (400m h) 
Markus Rooth (kule) 
Markus Rooth (100m h) 
1000m stafett 
H. Kvalvåg, K. Rooth, L. 
Ertzgaard, >K. Ertzgaard)  

SØLV 4 000 Kaitesi Ertzgaard (100m, 
200m, 400m) 
Markus Rooth (disko) 
Markus Rooth (lengde) 
Abraham Vogelsang (110m h) 
Sander A. Skotheim (kule) 
Selma Engdahl (800m) 
Selma Engdahl (3000m) 
Luca Thompson (800m) 
1000m stafett 
(Botez, Tijani-Ajaya, Vogel-
sang, Skotheim) 
 

BRONSE 3 000 Kenny  Tijani-Ajaya (100m, 
200m) 
Abraham Vogelsang (lengde) 
Hedda Kvalvåg (lengde) 
Luca Thompson (400m) 
Markus Rooth (stav) 
Per Alerud (tresteg) 
Ibrahim Buras (5000m) 
Markus Rooth (spyd) 
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NM mangekamp innendørs 
Bærum Idrettspark 20.02.– 21.02.2021 

 
NM terreng lang løype 
Oslo 20.02.– 21.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonuser IK Tjalve 2021 forts. 

GULL 3 000 Sander Aae Skotheim (7-kamp) 

SØLV 2 000 Abraham Sandvin Vogelsang 
(7-kamp) 

BRONSE 1 000  

GULL 3 000 Pernille Dørstad (6 km) 
Erling Hisdal (10 km) 

SØLV 2 000  

BRONSE 1 000  

Norsk rekord 15 000 Eivind Henriksen (slegge) 
Amalie Iuel (400m) 

Norsk U23 rekord 10 000 Markus Rooth (tikamp) 

Norsk U20 rekord 5 000 Tobias Grønstad (800m) 

Norsk bestenotering U23 
 

3 000 Tobias Grønstad (600) 

Klubbrekord senior 5 000 Ferdinand Kvan Edman (1500m) 
Ferdinand Kvan Edman (Mile) 
Kaitesi Ertzgaard (200m) 
Karoline Bjerkeli Grøvdal (1500m) 
Karoline Bjerkeli Grøvdal (3000m) 
Karoline Bjerkeli Grøvdal (5000m) 
Marie Therese Obst (spyd) 
Vilde Aasmo, Kajsa Rooth, Lakeri Ertzgaard, Kaitesi Ertzgaard (1000m stafett) 

Klubbrekord U23 4 000 Kaitesi Ertzgaard (400m hekk) 
 

Klubbrekord U20 3 000 Sander Aae Skotheim (lengde) 
Kajsa Rooth (100m hekk) 
Hedda Kronstrand Kvalvåg (tresteg) 

Nå kan alle og enhver regne ut hvem som har blitt rikest i å drive friidrett i Tjalve.  
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VM innendørs ble arrangert i Beograd i perioden torsdag 
17. mars til søndag 20. mars. Fra IK Tjalve hadde to ut-
øvere kvalifisert seg til mesterskapet; Hedda Hynne på 
800 m og Ferdinand Kvan Edman på 1500 m. Grunnet 
sykdom rett før mesterskapet måtte Ferdinand melde av-
bud. 

Hedda løp forsøksheat på lørdag formiddag. Hun var opp-
rinnelig satt opp i første heat, men ble flyttet til det andre 
grunnet et forfall. Totalt var det tre heat hvor de to beste i 
hvert heat og de to beste tidene gikk til finalen. 

Som man ser av tabellen løp Hedda de første 100 m på 
14.36. Hun passerte da som nr. 3. Etter 200 m var hun 
oppe i ledelsen og passerte på 29.48. Deretter var hun i 
ledelsen helt fram til passering 600 m hvor Ajee Wilson 
fra USA overtok. Passeringstidene underveis viser at det 
gikk for sakte så lenge Hedda var i teten. 400 m ble pas-
sert på 62.19, mens første heat til sammenlikning passerte 
på 59.12. 

Da Wilson gikk opp i ledelsen etter 600 m klarte ikke 
Hedda å tette luken. Ut av siste sving var hun fortsatt nr.2, 
men ble forbi løpt av to stykker og endte på 4.plass.  

Selv om Hedda løp den andre 400 m fortere enn den førs-
te, hadde hun ingenting å stille opp med da spurten gikk. 
Dette minner litt om det vi så også i fjor sommer. Hun 
mangler litt av den fandenivoldske innstillingen vi så i 
2020. Det skal bli spennende å se om Hedda kan komme 
sterkere tilbake når utendørssesongen starter. 

Det norske laget hadde en stor gullfavoritt i dette mester-
skapet. Han kommer fra Sandnes og heter Jakob 
Ingebrigtsen. Så skjer det som ingen trodde var mulig. 
Jakob ble slått. Landet rystes i sine grunnvoller. Journalis-
tene prøver å finne ut hva som gikk galt. Neste dag fikk 
alle svar på sine bekymringer. Jakob testet positivt for 
korona da han kom hjem til Sandnes. Tenk hvor mye ver-
re det egentlig kunne ha vært. 

 

Bjørn Henriksen 

Ingen finaleplass for Hedda Hynne i VM innendørs 

Distanse Tid Tid pr. 400 m Tid pr. 100 m 

100 m 14.36 (3)  14.36 

200 m 29.48 (1)  15.12 

300 m 45.79 (1)  16.31 

400 m 1:02.19 (1) 1:02.19 16.40 

500 m 1:18.10 (1)  15.91 

600 m 1:33.79 (2)  15.69 

700 m 1:48.60 (2)  14.81 

800 m 2:04.17 1:01.98 15.57 

Startskuddet har gått og Hedda er på vei ut av blokkene. Foto: 
Bildbyrån 

Hedda passerer mållinjen til en skuffende 4.plass. Foto: Bildby-
rån 

Hedda i ledelsen midtveis i løpet. Foto: Bildbyrån 

Passeringene til Hedda gjennom løpet. 
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Fra IK Tjalves historie: EM i 1969 
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Fra IK Tjalves historie: EM i 1969 
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Fra IK Tjalves historie: EM i 1969 
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Tidtabell VM Oregon 22  
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Tidtabell EM München 2022  
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Åge Galgerud 75 år 

Åge Galgerud fylte 75 år 
23.mars. Vi gratulerer! 

Galgerud meldte seg inn i 
Tjalve 15.november 1963, 16 
år gammel. En av hans første 
konkurranser i Tjalvedrakt 
var Vikaløpet i 1964 (se bil-
det s. 6). Senere på året var 
han med å vinne både 4x100 
m og 4x400 m stafett i NM 

for junior, som ble arrangert i Lillestrøm. 

I 1966 gjorde han sitt inntok på de norske statistikkene 
da han løp 400 m på 50.1 (26) og 800 m på 1:53.5 (24). I 
løpet av de neste to årene løp han tidene ned til 49.2 (18) 
og 1:50.1 (5). Sin første medalje i et seniormesterskap 
vant han på 4x400 m stafett i 1966.   

I løpet av karrieren var han med på å vinne 6 gull for IK 
Tjalve på 4x400 m og 4x1500 m (se profil under). 

Åge ble etter hvert en rendyrket 800 m løper og det var 
her han vant sine individuelle medaljer i NM. Han vant 
sølv på distansen i 1973 bak Sven Johan Svendsen fra 
Tønsberg-kameratene og gull i 1974 foran Lambertseter 
duoen Dagfinn Moe og Svein Erik Olsen. 

Året 1974 ble på mange måter hans beste. Dette året satte 
han sine personlige rekorder på 400 m (49.1), 800 m 
(1:48.5) og 1500 m (3:50.6). Han har også en personlig 
rekord på 3000 m på 8:39.2 fra 1968. 

Åge ble slått til Ridder av Tjalves orden i 1976 og tildelt 
Tjalves gullmerke i 1978. Vi ønsker lykke til videre. 

Bjørn Henriksen 

NM 1974. Åge Galgerud flankert av Dagfinn Moe og Svein 
Erik Olsen fra Lambertseter IF.  

NM junior 4x100 m stafett 1964. Fra venstre: Roger Becklund, 
Ola Thune, Ola Syse og Åge Galgerud.   

Laget som vant 4x400 m under NM stafetter 1964. Foran og 
bakover: Terje Schrøder-Nielsen,. Åge Galgerud, Arne Kval-
heim og Ola Syse. Foto fra Jan Hemsviks private samling. 
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Arvid Dahm 70 år 

Arvid Dahm fylte 70 år 
24.mars. Vi gratulerer! 

Arvid meldte overgang fra IL 
Fossum til Tjalve før 1970 
sesongen. Han var allerede da 
en veletablert friidrettsutøver 
med gode resultater først og 
fremst på 110 m hekk. Alle-
rede som 16-åring, i 1968, 
løp han korthekken på 15.4.  

Den store framgangen i øvelsen fikk han da han kom til 
Tjalve i 1970. Personlig rekord ble senket fra 15.3 til 
14.7. Han vant sin første medalje i NM samme året med 
sølvmedalje etter Kjellfred Weum fra IL i BUL. Weum 
var eneren på 110 m hekk fra 1963-1970.  

I 1972 løp Arvid tiden ned til 14.4 og vant bronse i NM. 
Fra 1971 er det Håkon Fimland fra IL Gular som er den 
klart beste hekkeløperen i Norge. Han vant NM hvert år 
fra 1971 til og med 1976. Arvid derimot var klart den 
neste beste med sølvmedalje i 1973, 1974 og 1975. Han 
vant også bronsemedaljen i 1977.  

Sin beste tid oppnådde han i 1974 med 14.1. Elektronisk 
har han en tid på 14.84 fra samme året. På Tjalve sta-
tistikken er han nr.1 med manuelle tider, og nr.7 med 
elektroniske tider. Klubbrekorden holdes som kjent av 
Per Nicolaisen med 13.85. Arvid prøvde seg også på 
400m hekk med en bestetid på 55.5 i 1972. 

Arvid var i tillegg meget god i stille høyde. Han har en 
personlig rekord på 1.75 m fra 1970. Dessverre stilte han 
aldri opp i NM i seniorklassen. Synd, for han kunne ha 
vunnet øvelsen flere år på rad. Resultatet er fortsatt 
klubbrekord i Tjalve, 52 år senere. Derimot stilte han i 
juniorklassen i 1970. Vi har sakset følgende fra Tjalvis-
ten nr.2 1970:  

Vår suverene innendørshopper Arvid Dahm fikk full klaff 
under Norgesmesterskapet i hopp uten tilløp i Eidanger 
søndag 8.mars, og erobret sin første norske mesterskaps-
medalje i gull! På forhånd hadde han selvsagt håpet på 
dette, og mål nummer to var å pynte på den norske ju-
niorrekorden i høyde på 1.72 m. Dette målet ble også 
oppnådd, og da alt nervepresset var borte, gikk han også 
over 1.75 m. Derved var Arvid den nye innehaver av nor-
disk rekord i høyde u/t. Senere ble listen lagt opp på 1.78 
m som ville vært nordisk seniorrekord og samtidig ny 
uoffisiell verdensrekord, Arvid gjorde tre utmerkede, men 
mislykkede forsøk på denne høyde, som han imidlertid 
har de beste forutsetninger for å klare. J.H. 

Av profesjon er Arvid Dahm advokat og  partner i fir-
maet Advokatfirmaet Dahm AS. Arvid har hatt møterett 
for Høyesterett siden 2005. Han er spesialisert innen 
skatte og kontraktsrett. 

Bjørn Henriksen 

 

Laget som løp Toroddstafetten i 1970. Arvid Dahm i midten 
foran, flankert av Jan Huse og Torgeir Skogset.   

Redaktøren og Arvid Dahm fotografert under Tyrvingstafetten 
1970. Foto: Gøte Lundblad. 
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Berit Berthelsen 1944-2022 

Berit Berthelsen født 25.april 
1944 døde 13.februar, etter et 
kort sykeleie.  

Berit representerte Hakadal IL 
og IL Tyrving i sin aktive kar-
riere. Da Berit meldte overgang 
til Tyrving fra Hakadal var det 
fortsatt ikke mulig for kvinner 
å konkurrere for Tjalve. Hadde 
det vært mulig hadde hun nok 
gått til Tjalve da ektemannen 

Roar Berthelsen var Tjalvist. 

Vi har fått tillatelse til å gjengi Trond Espelis minneord 
over Berit:  

I dag kom den triste meldingen om at Berit Berthelsen er 
død. Berits karrière fikk banebrytende betydning for 
norsk friidrett: Hun var den første kvinne som oppnådde 
en posisjon ikke bare som en av landets beste friidrettsut-
øvere, men også som et av Norges mest populære og 
anerkjente idrettsnavn. Valget av henne som norsk flagg-
bærer i OL i Mexico 1968, den første kvinne i denne rol-
len, gav seg selv. 

Den første kvinnelige friidrettsutøveren som hadde vært i 
nærheten av en lignende kjendisstatus var Unn Thorvald-
sen, spydkasteren som deltok i EM 1958 som 15-åring 
(Trine Solberg var 16 år da hun EM-debuterte i 1982), og 
som på Bislett fire uker før OL i Roma satte nordisk re-
kord 54,28 – bedre enn gjeldende olympiske rekord. Det-
te skapte nærmest euforiske forventninger til hva 17-
åringen kunne prestere under OL, i en øvelse der Norge 
stilte både med tittelforsvareren (Egil Danielsen) og en 
annen svært lovende 17-åring (Terje Pedersen) i menne-
nes konkurranse. Bare gullvinneren Elvira Ozolina kastet 
over 54 meter i OL-finalen, men den gikk uten Unn Thor-
valdsen. Som eneste jente i den norske OL-troppen fikk 
hun nok liten støtte til å takle forventningspresset og de 
helt ukjente omstendigheter som preger et OL, og hun 
endte på sisteplass i kvalifiseringen. 

Allerede året etter seilte 17-åringen Berit Tøien og 18-
åringen Oddrun Lange opp som de nye forgrunnsfigurene 
i norsk kvinnefriidrett, med sitt felles prosjekt for å flytte 
norgesrekorden i lengde opp til internasjonalt nivå. Dette 
målet ble nådd allerede i 1963, da Berits 6.23 plasserte 
henne som nr. 10 på årets verdensstatistikk. Begge ble 
med, som eneste kvinner, i den eksklusive norske troppen 
til OL 1964 i Tokyo, og begge kvalifiserte seg til finalen 
– ellers var det bare Storbritannia, Tyskland og Sovjet-
Unionen som hadde mer enn én utøver i den lengdefina-
len. Berit var på verdens topp 10-liste i lengdesprang 
hvert eneste år i resten av 1960-tallet, og i sin siste topp-
sesong 1969 kom hun på tredjeplass i EM. Det var den 
første medalje vunnet av en norsk kvinneutøver i et av de 
store internasjonale friidrettsmesterskapene, og norsk fri-
idretts første OL- eller EM-medalje siden EM i Stock-
holm 1958. Både i 1967 og 1968 ble Berit europeisk in-
nendørsmester i lengde, og i det nordiske mesterskapet i 
Helsingfors 1965 vant hun ikke mindre enn fem gullme-
daljer (100m, 200m, 400m, lengde og 4x100m stafett).  
Samme år ble hun kåret til beste kvinnelige idrettsutøver i 
Norden. 

Bronsemedaljen i EM 1969 blir ofte omtalt som høyde-
punktet i Berits karrière. Hun var svært nær ved å vinne en 
medalje også i EM 1966. Men det var på 400 meter, der 
hun sesongen i forveien hadde forbedret sin norske rekord 
med to hele sekunder til 54,4. Med dette hadde hun nådd 
et høyt internasjonalt nivå også i denne øvelsen (nr 11 på 
årets verdensstatistikk). Før EM i Budapest senket hun 
rekorden til 54,3. Under EM løp hun på 54,4 i forsøks-
heatet og satte norsk rekord med 54,2 i semifinalen. I fina-
len var hun langt bak teten da oppløpet startet, men etter 
en sterk avslutning ble det igjen ny norsk rekord, og med 
54,1 var hun bare to tideler bak sølvmedaljevinneren. Men 
Berit hadde ikke marginene med seg i den jevne finishen, 
og endte på 6. plass –det ble Norges beste plassering i hele 
mesterskapet. Etter 400m-løp på norgesrekordnivå tre da-
ger på rad kvalifiserte Berit seg neste dag for lengdefina-
len, men hun måtte trekke seg fra den konkurransen. 

Også i OL 1968 ble Berit beste norske friidrettsutøver 
med 7. plass i lengde – på plassen foran Heide Rosendahl 
som tok OL-gullet i München fire år senere. Berits siste 
norske rekord stod i 41 år, og det var den eldste norgesre-
korden i friidrett da den ble slått i 2009. At Margrethe 
Renstrøm så fulgte opp med også å vinne bronse i EM (i 
2012), understreket at Berits rekord ikke bare var tilårs-
kommen; den representerte fortsatt et høyt internasjonalt 
nivå. I løpet av karrièren forbedret Berit Tøien Berthelsen 
(med bidrag fra Oddrun Lange Hokland til å begynne med 
– og senere med støtte fra sin trener og ektemann Roar 
Berthelsen, som beholdt sin egen norgesrekord 7,62 gjen-
nom nesten hele 1960-tallet) den norske lengderekorden 
med ikke mindre enn 81 cm, fra 5.75 til 6.56! 

Men Berit Berthelsen var så mye mer enn en fremragende 
lengdehopper. Med sin karisma og liketil væremåte, sin 
store glede over å konkurrere og enestående evne til alltid 
å levere toppresultater, ble hun en av sin tids største publi-
kumsfavoritter både på Bislett og på arenaer over det 
ganske land, og ikke minst i TV-stuene. I annen halvdel 
av 1960-tallet var Berit norsk friidretts gallionsfigur: Hun 
var den eneste som hevdet seg i den ypperste verdenseli-
ten gjennom hele perioden, og hun var Norges beste ut-
øver i alle de tre internasjonale mesterskapene som ble 
arrangert: EM 1966, OL 1968 og EM 1969. Under OL 
1964 ble hennes 9. plass bare overgått av Thor Helland, 
som ble nr 8 på 5000 meter. 
Som norsk idretts "Leading lady" i denne perioden ble 
Berit Berthelsen, sammen med "jentutten" i langrennsspo-
ret, en veiviser for norske idrettsjenter med ambisjoner, en 
forløper og et forbilde for kvinnelige utøvere som i de 
neste tiårene skulle få enda mer lysende internasjonale 
karrière. 
 
Tron Espeli 
 
Oddrun Lange (Hokland) som er nevnt i denne artikkelen, 
døde 18.mars 79 år gammel. Dermed gikk våre to fremste 
kvinnelig utøvere på 60-tallet bort med en måneds mel-
lomrom. Vi lyser fred over deres minne. 
 
Bjørn Henriksen 
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Berit Berthelsen 1944-2022 forts. 

    

Berit Berthelsen fotografert under et stevne på Bislett i 1968. Foto: Scanpix. 

Berit sammen med Arne Kvalheim i 1966. Berit var årets friidrettskvinne med sin 6.plass 
i EM og sine mange nye løpsrekorder. Arne satte riktignok ikke noen rekorder,  men hans 
mange sterke løp på 800 m og dobbeltseieren mot Sverige gjorde han til årets friidretts-
mann. Foto: Sportsboken 1966 
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Offisiell åpning av Eivinds Gym 

Torsdag 17.februar inviterte styret og administrasjonen til 
drop-in åpningsdag for de nyrenoverte lokalene i Under-
haugsveien. Det var også offisiell åpning av Eivinds 
Gym. I tillegg til prominente gjester fra klubben var det 
inviterte gjester fra noen av de institusjonene klubben 
jobber tettes opp mot. Tilstede var Kjetil Hildeskor fra 
Forbundet, Steinar Hoen og Kristoffer Nilsen fra BA og 
Victoria Furu fra Kjellmann. 

Etter at styreleder Egil Reidar Osnes hadde ønsket alle 
velkommen hadde Matias Lavik en kort gjennomgang av 
selve prosjektet før det ble servert såkalt fingermat og 
kaker. Ingenting å si på maten, selv om fingermat kan 
være en liten utfordring, spesielt når man skal ha maten i 
den ene hånden og glass med drikkevarer i den andre. 

Etter bespisningen var det klart for den offisielle åpningen 
av Eivinds Gym, selv om lokalene i underetasjen har vært 
i bruk en stund. Det viste seg at snorklippingen ikke var så 
lett da døren ned til kjelleren gikk opp automatisk ved 
første forsøk. Ett nytt forsøk måtte gjennomføres før alt 
var i orden. Prominente gjester fra IK Tjalve. Inger Myrtun, Kjetil Myrtun 

og Jan Jørgen Moe. Foto: Bjørn Henriksen  

Gjestene koste seg med mat i det nye møterommet. Her ser vi 
Steinar Hoen og Eirik Røe i forgrunnen. Foto: Bjørn Henriksen 

Første forsøk på å klippe snoren gikk ikke helt etter planen da 
døren åpnet seg automatisk. Foto: Bjørn Henriksen  

Mai Watson fikk blomster som takk for sin innsats i prosjekt-
komiteen for ombyggingen. Foto: Bjørn Henriksen  
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Offisiell åpning av Eivinds Gym forts. 

De nye treningsfasilitetene har blitt meget bra. Her er alt 
av moderne treningsutstyr. Kontorene på andre siden av 
gangen oppe har også blitt gjort om til treningsrom. 

 

På det andre forsøket gikk det bedre etter noen justeringer. 
Matias Lavik gjemt bak døren inn til kontorene. Foto: Bjørn H. 

Noen av de nye tredemøllene som har blitt installert. Eirik Røe 
sørget for at Eirik Berge kunne få løpt seg en tur. Heidi Maltun 
overvåker det hele. Foto: Bjørn Henriksen 

Ibrahim Buras godt i gang med treningen på en ellipse. Foto 
Bjørn Henriksen 

På kontoret har det i mange år ligget en koffert med Tjalve-
emblem og Tjalve trykt på siden. Den er skikkelig retro og 
Eivind har nok ønsket seg den lenge. Når har han endelig fått 
et nytt trofe. Foto: Bjørn Henriksen 
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Offisiell åpning av Eivinds Gym forts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De tidligere utleiekontorene har nå blitt gjort om til trenings-
rom. Lena Marie Hansen og Eivind inspiserer. Foto: Bjørn 
Henriksen 

Eivind Henriksen i samtale med generalsekretær Kjetil Hildes-
kor i forbundet. Foto: Bjørn Henriksen. 

Eivind sammen med Steinar Hoen. Treningslokalene hadde 
navnet til Steinar før Eivind vant sin sølvmedalje i Tokyo. 
Foto: Bjørn Henriksen  

Nilsen, Osnes, Hildeskor og Lavik koser ser seg med maten. 
Foto: Bjørn Henriksen 
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5000m menn: Topp 10 gjennomsnitt pr. 2021 

1.  Marius Bakken, IL Runar    
13:06.39 (11)  Roma, ITA   02.07.04 
13:07.63  (7)  Heusden, BEL  23.07.05 
13:08.27 (10)  Fana    11.06.04 
13:09.19  (8)  Oslo/Bi   13.07.01 
13:11.30 (10)  Roma, ITA   30.06.00 
13:11.70 (14)  Roma, ITA   08.07.05 
13:13.99 (14)  Roma, ITA   29.06.01 
13:14.63 (13)  Oslo/Bi   28.07.00 
13:14.90 (11)  Oslo/Bi   29.07.05 
13:22.00 (8)h2 Helsinki, FIN (VM)  11.08.05 
13:12.00 
 
3.  Knut Kvalheim, IK Tjalve    
13:20.54 (1)  Helsinki, FIN   26.06.74 
13:20.59 (3)h3 Montreal, CAN (OL) 28.07.76 
13:24.2   (2)  Oslo/Bi   30.07.74 
13:26.73 (2)  Helsinki, FIN   10.08.76 
13:28.72 (1)  Turku, FIN   12.06.76 
13:30.33 (9)  Montreal, CAN (OL) 30.07.76 
13.31.7   (1)  Larvik/Lo (NM)  10.08.79 
13:31.8   (1)  Oslo/Bi   26.08.76 
13:32.4   (1)  Oslo/Bi   22.06.76 
13:32.6   (1)  Oslo/Bi   10.07.74 
13:27.96 
 
5.  Knut Børø, Strindheim IL     
13:21.8   (2)  Oslo/Bi   30.07.75 
13:25.78 (4)  Helsinki, FIN   26.06.74 
13:26.8   (4)  Göteborg, SWE  12.08.75 
13:28.0   (2)  Göteborg, SWE  13.08.74 
13:28.04 (3)  Stockholm, SWE  10.08.76 
13:28.85 (3)  Stockholm, SWE  09.06.74 
13:29.03 (1)  Hannover, FRG  01.08.75 
13:29.4 (5)  Oslo/Bi   30.07.74 
13:30.4 (1)  Oslo/Bi   20.08.74 
13:32.82 (3)  Stockholm, SWE  19.08.75 
13:30.10 
 
7.  Sindre Buraas, SK Vidar    
13:11.96 (11)  Heusden, BEL  18.07.15 
13:15.91 (13)A Heusden, BEL  13.07.13 
13:26.69 (8)h1 Moskva, RUS  (VM)  13.08.13 
13:28.05 (8)A Nijmegen, NED  12.06.13 
13:28.07 (8)A Nijmegen, NED  25.05.11 
13:34.72 (14)  Stanford, USA  29.04.12 
13:37.71 (12)  Birmingham, GBR  10.07.11 
13:39.63 (11)A Oordegem, BEL  23.05.15 
13.39.81 (19)  Oslo/Bi   07.06.12 
13:41.74 (2)A Sollentuna, SWE  01.07.10 
13:30.42 
 
9.  Arne Kvalheim, IK Tjalve    
13:26.4    (3)  Oslo/Bi   30.07.74 
13:27.23 (6)  Roma, ITA  (EM)  08.09.74 
13:27.47 (5)  Helsinki, FIN   26.06.74 
13:28.48 (2)  Stockholm, SWE  09.06.74 
13:30.4   (3)  Oslo/Bi   05.08.73 
13:37.6   (4)  Oslo/Bi   24.07.73 
13:40.1   (1)  Oslo/Bi   09.08.77 
13:41.2   (1)  Oslo/Bi   22.05.73 
13:42.4   (1)  Oslo/Bi   23.07.70 
13:42.6   (1)  Oslo/Bi   20.06.73 
13:34.6    

2.  Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL  
13:15.38 (5)A Heusden, BEL  20.07.19 
13:16.80 (1)  Oslo/Bi   04.06.21 
13:16.97 (1)  Stanford, USA  03.05.18 
13:18.75 (2)  Berlin, GER (EM)  11.08.18 
13:19,65 (1)A Oslo/Bi   29.06.20 
13:21.22 (7)h2 Doha, QAT (VM)  27.09.19 
13:27.07 (10)  Gateshead, GBR  23.05.21 
13:27.10 (11)  Stanford, USA  02.05.15 
13:28.89 (9)  Stockholm, SWE  10.06.18 
13:30.78 (12)  Zürich, SUI   29.08.19 
13:22.26 
 
4.  Are Nakkim, Moss IL  
13:19.82 (4)  Oslo/Bi   01.07.89 
13:20.73 (7)  Stockholm, SWE  02.07.90 
13:20.81 (4)  London, GBR  20.07.90 
13:21.13 (3)  Brussel, BEL   10.08.90 
13:21.83 (5)  Rieti, ITA   09.09.90 
13:31.99 (4)  Athen, GRE   07.09.90 
13:32.66 (1)  Byrkjelo  (NM)  12.08.88 
13:35.86 (11)  Oslo/Bi   04.07.87 
13:37.2    (2)  Philadelphia, USA  24.04.86 
13:38.18  (1)  Sandnes  (NM)  08.08.86 
13:28.02 
 
6.  John Halvorsen, IF Minerva    
13:20.44 (3)  London, GBR  14.07.89 
13:22.76 (7)  Oslo/Bi   01.07.89 
13:29.62 (6)  Helsinki, FIN   27.06.91 
13:30.14 (12)  Zürich, SUI   15.08.90 
13:30.14 (5)  Helsinki, FIN   30.06.92 
13:31.39 (4)  Victoria, CAN  03.06.92 
13:31.92 (10)  London, GBR  20.07.90 
13:34.62 (2)  Byrkjelo  (NM)  12.08.88 
13:35.58 (11)h2 Split, YUG  (EM)  30.08.90 
13:36.08 (7)  Lausanne, SUI  08.07.92 
13:30.26 
 
8.  Sondre Nordstad Moen, SK Vidar    
13:20.16 (3)B Heusden, BEL   22.07.17 
13:30.07 (10)A Heusden, BEL  20.07.19 
13:30.22 (11)  Birmingham, GBR  10.07.11 
13:30.47 (3)  Rovereto, ITA  29.08.17 
13:31.71 (6)  Bellinzona, SUI  18.07.17 
13.31.71 (14)h2 London, GBR  (VM)  09.08.17 
13:33.15 (11)A Nijmegen, NED  25.05.11 
13:36.31 (6)  London, GBR  05.08.11 
13:39.9   (2)  Sandnes  (NM)  25.08.17 
13:42.60(10)B Oordegem, BEL  26.05.18 
13.32,63    
 
10.  Per Svela, Ullensaker/Kisa IL  
13:23.79 (8)  Monaco, MON  14.08.20 
13:32.97 (9)A Heusden, BEL  03.07.21 
13:35.09 (12)A Oordegem, BEL  25.05.19 
13:35.37 (4)B  Heusden, BEL  20.07.19 
13:36.82 (4)  Oslo/Bi   04.06.21 
13:38.08 (4)A Oslo/Bi   29.06.20 
13:40.63 (3)B  Stanford, USA  02.05.19 
13:41.30 (10)B Heusden, BEL  21.07.18 
13:41.71 (9)B  Oordegem, BEL  26.05.18 
13.44,19 (9)B  Oordegem, BEL  27.05.17 
13:36.99    

Ikke overraskende er det Marius Bakken som topper oversikten. Han har så bra som 13.12,00 som gjennomsnitt for sine 10 beste 
stevneresultater. Henrik Ingebrigtsen, med 13.22,26, følger deretter - men altså mer enn 10 sekunder bak Bakken.  Så er det et 
sprang på vel 5 sek. til Knut Kvalheim, med et snitt på 13.27,96. Like bak følger så Are Nakkim, Knut Børø, John Halvorsen og 
Sindre Buraas, med snitt rundt 13.30-. Jakob Ingebrigtsen er foreløpig bare registrert med 8 resultater. Så her kan det bli endring i 
løpet av 2022! Sammenstilt av Bernt Arild Solås  
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3.plass til Karoline i New York halvmaraton 

Søndag 20.mars var det klart for New York halvmaraton 
med Karoline Bjerkeli Grøvdal på startsstreken. Det var 
første gang Karoline prøvde seg på denne distansen siden 
2018. Det var også i New York. Den gang ble tiden 
1:12.34, nå løp hun inn til ny personlig rekord 1:08.07. 
Tidligere personlig rekord var 1:09.41 fra Oslo i 2012.   

Karoline avanserte til 3.plass på den norske statistikken 
med dette resultatet. I europeisk målestokk er hun nr.14 
gjennom alle tider. 

Etter 5 km var Senbere Teferi i ledelsen og passerte på 
16:20. Karoline passerte bare ett sekund etter. Det var da 
åtte kvinner samlet innenfor ett sekund. Ved neste passe-
ring etter 10 km var Teferi fortsatt i ledelsen. Karoline 
passerte som nr.3, men var nå fire sekunder bak. Fire ut-
øvere utgjorde nå teten. 

Etter 15 km hadde Teferi og Cheptai løpt fra de andre og 
passerte 19 sekunder foran Karoline. Fire utøvere utgjor-
de teten og det begynte å bli ganske klart at disse ville ta 
de fire første plassene.  

Etter 20 km var Karoline fortsatt nr.3, men kun 0.13 sek 
foran fjerdeplassen. Avstanden til Teferi og Cheptai had-
de nå økt til 30 sekunder. Inn mot mål løp Karoline ifra 
Lokedi og tok 3.plassen med en margin på syv sekunder. 
Semberi Teferi, som ledet hele veien, vant og slo Cheptai 
med 1.8 sek. 

Karoline har så langt i år deltatt i to gateløp med meget 
gode resultater. Undertegnede har sagt det før og gjør det 
igjen. Karoline er bedre på landeveien og i terrenget enn 
på bane. Kanskje maraton blir hennes neste prosjekt? Det 
vil tiden vise. Vi ønsker i hvert fall til lykke med uten-
dørssesongen på bane. 

 

Bjørn Henriksen 

En meget fornøyd frøken Grøvdal etter løpet. Fantastisk å kun-
ne løpe i New York under slike forhold. 

Passeringstider underveis i løpet. 

Karoline på vei gjennom New Yorks gater sammen med     
Lokedi. Her ved Times Square  Instagram foto. 
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Plasseringer Europastatistikken inne pr. 31.03.2022 

Kvinner 
 
200 m 
Kaitesi Ertzgaard   23.90   (63) 
Lakeri Ertzgaard   24.46   (205) 
 
400 m 
Lakeri Ertzgaard   54.06   (107) 
Kaitesi Ertzgaard   54.83   (177) 
 
800 m 
Hedda Hynne   2:02.05  (13) 
Malin Nyfors   2:07.68  (147) 
Solveig Hernandez Vråle  2:10.02  (256) 
 
1500 m 
Ingeborg Løvnes   4:31.68  (268) 
Solveig Hernandez Vråle  4:33.02  (294) 
 
3000 m 
Sigrid Jervell Våg   9.18.80  (86) 
 
Tresteg 
Hedda Kronstrand Kvalvåg 13.10 m  (65) 
  

Menn 
 
800 m 
Tobias Grønstad   1:47.38  (29) 
 
1500 m 
Ferdinand Kvan Edman  3:37.39  (16) 
 
3000 m 
Ferdinand Kvan Edman  7:46.92  (25) 
 
Høyde 
Sander Aae Skotheim  2.14 m  (82) 
 
Lengde 
Sander Aae Skotheim  7.50 m  (96) 
Marius Bull Hjeltnes  7.28 m  (229) 
  
Tresteg 
Sander Aae Skotheim  15.84 m  (48) 
Elias Sanden Søvik  14.95 m  (189) 
Marius Bull Hjeltnes  14.61 m  (289) 
 
7-kamp 
Sander Aae Skotheim  5965 p  (15) 

Plasseringer verdensstatistikken inne pr. 31.03.2022 

Kvinner 
 
200 m 
Kaitesi Ertzgaard   23.90   (178) 
 
400 m 
Lakeri Ertzgaard   54.06   (196) 
 
800 m 
Hedda Hynne   2:02.05  (35) 
 
3000 m 
Sigrid Jervell Våg   9:18.80  (193) 
 
Tresteg 
Hedda Kronstrand Kvalvåg 13.10 m  (103) 
  
 
 
 
 
 

Menn 
 
800 m 
Tobias Grønstad   1:47.38  (57) 
 
1500 m 
Ferdinand Kvan Edman  3:37.39  (25) 
 
3000 m 
Ferdinand Kvan Edman  7:46.92  (60) 
 
Høyde 
Sander Aae Skotheim  2.14 m  (169) 
 
Tresteg 
Sander Aae Skotheim  15.84 m  (101) 
 
Lengde 
Sander Aae Skotheim  7.50 m  (215) 
 
7-kamp 
Sander Aae Skotheim  5965 p  (24) 
 

På Europastatistikken har vi 11resultater som er blant de 
100 beste. Best av alle er Hedda Hynne med sin 13.plaa 
på 800 m, tett  fulgt av Sander Aae Skotheim med sin 
15.plass i 7-kamp. Rett bak der igjen følger Ferdinand 
Kvan Edman med en 16 plass på 1500 m og 25.plass på 
3000 m. Tobias Grønstad er også blant de 30 beste med 
en 29.plass på 800 m. 

I mange av øvelsene er det kun veldig små differanser  
som skal til for å rykke kraftig opp på listene. 

På verdensstatistikken har vi 5 resultater blant de 100 
beste. Her er Sander best med sin 24.plass i 7-kamp, 
foran Ferdinand med 25.plass på 1500 m. Hedda er nr.35 
på 800 m og Ferdinand nr.60 på 3000 m. Som man ser er 
det adskillig flere gode resultater på 3000 m world-wide 
sammenlignet med bare europeiske resultater. 
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Årsberetning Bislettalliansen 2021 

1. Funksjoner  

Styret 
Svein Søndenå Leder, IK Tjalve  
Anne Farseth Nestleder, IL i BUL  
Per Sletholt Medlem, IK Tjalve  
Anne Grethe Solberg Medlem, SK Vidar  
Ole Petter Askim Vatne Medlem, IL i BUL  
Atle Guttormsen Medlem, SK Vidar  
Kaitesi Ertzgaard Medlem/Ungdomsrep. IK Tjalve  

Administrasjon 
Steinar Hoen Daglig Leder og Stevnedirektør  
Anne Mette Undlien Marked/Utleie  
Nur Aden Drift  
Tormod Hjortnæs Larsen Ansvarlig, Bislett Stadion  
Ivan Kristoffer Nilsen Arrangementssjef  
Ved utgangen av året hadde Bislett Alliansen fem faste 
ansatte i fem årsverk.  
 
2. Revisor  
BDO AS v/statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård  

3. Arbeidsmiljø  
• Administrasjonen har tidsmessige og funksjonelle kon-
torlokaler på Bislett  
• Arbeidsmiljøet er godt.  
• Det er ikke registrert sykefravær i 2021.  
• På grunn av pandemien gikk daglig leder frivillig ned 
20% i lønn fra januar til april. Tormod Larsen, Anne 
Mette Undlien og Kristoffer Nilsen var 50% permittert 
fra januar til april. Alle var tilbake i fullt arbeid 1. mai.  

4. Ytre miljø  
Vi fornyet ikke ISO 20121 sertifiseringen da denne utløp 
i 2021. Dette fordi standarden ikke har utbredt seg, og 
fordi Miljøfyrtårn blir en mer omfattende sertifisering 
også på andre områder av bærekraft enn miljø.  

Effekten av bærekraftsarbeidet har fått god oppmerksom-
het kommersielt, politisk og idrettspolitisk. Vi har hatt 
stor pågang av bedrifter og organisasjoner som ønsker å 
lære.  

Bærekraftsarbeidet har som følge av Covid-19 også i 
2021 fått mindre fokus enn normalt. Vi er klare for å ta 
opp igjen dette arbeidet med økt fokus på å skape end-
ringer i internasjonal friidrett, når effektene av pande-
mien roer seg. 

5. Årsresultat  
Bislett Alliansen hadde i 2021 et resultat på kroner 2 180 
908. Egenkapitalen er per 31.12.21 på kroner 6 266 343  
 
6. Fortsatt drift  
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt 
drift. Det bekreftes at forutsetning for fortsatt drift er til 
stede.  

7. Styrets arbeid  
Styret har avholdt fem styremøter i 2021. Det har vært 
godt samarbeid innad i styret og mellom styret og admi-
nistrasjonen. 

8. Handlingsplan  
Covid-19 pandemien har preget 2021 i mye større grad 
enn vi hadde håpet. Forutsetningen for handlingsplanen 
var at verden andre halvår av 2021 skulle være tilbake til  

normalen. Det skjedde dessverre ikke. Handlingsplanen er 
derfor i liten grad blitt gjennomført.  

9. Oslo Bislett Games  
Vinteren og våren var preget av store begrensninger for 
arrangementer og sammenkomster pga. Covid-19 pande-
mien. Etter hvert som regjeringens åpningsplaner ble lan-
ser ble det tydelig at det ikke var mulig å arrangere Oslo 
Bislett Games på oppsatt dato 10. juni. Ny dato ble satt til 
1. juli. Bislett Games kunne bli arrangert i åpningsfase tre 
og det ble i mai og tidlig i juni gjort et stort arbeid for å 
kunne arrangere innenfor gjeldende smittevernrestriksjo-
ner. Fredag 18. juni holdt regjeringen en pressekonferanse 
der de fjernet en rekke begrensninger i Covid-19 forskrif-
tene og kulturministeren annonserte at Bislett Games ville 
bli arrangert 1. juli med 5000 tilskuere. Bislett Games ble 
tillatt og særlig hjemlet i revidert Covid-19 forskrift.  

Det var fortsatt strenge smitteverntiltak særlig for publi-
kum som måtte ha gyldig koronasertifikat for å komme 
inn på tribunen. Det fikk man enten ved å være fullvaksi-
nert eller ved å ta en hurtigtest innen 24 timer før inngang. 
Aleris gjennomførte over 2000 hurtigtester i vårt testsen-
ter som var satt opp på Lille Bislett uten noen positive 
tester. Utøvere som hadde gyldig koronasertifikat hadde 
ingen restriksjoner på innreise og opphold. Utøvere uten 
gyldig koronapass måtte testes med hurtigtest ved an-
komst Gardermoen og deretter hver morgen. I tillegg måt-
te de ha eget tilrettelagt sted å spise på hotellet.  

Det ble også knapt med tid til planlegging av selve stevnet 
og alt det praktiske rundt. Mer enn noen gang måtte vi 
stole på alle frivillige med lang og god erfaring fra tidlige-
re utgaver av Bislett Games. Arrangementet ble veldig bra 
gjennomført i år med gode tilbakemeldinger fra publikum 
og partnere. IMG vurderte at stevnet fra ett TV-perspektiv 
var tidenes beste Diamond League stevne. Stevnet ble 
preget av mange gode prestasjoner. Karsten Warholm 
avsluttet kvelden med å sette verdensrekord med tiden 
46.70. Stemningen på Bislett kan umulig beskrives med 
ord.  

10. Bislett Stadion  
Aktiviteten har i 2021 som i 2020 vært preget av pande-
mien. Vi startet og avsluttet året med store begrensninger 
både på aktivitet og utleie. Idrett for barn og unge under 
20 år, samt toppidrett, har vært prioritert når det har vært 
antallsbegrensning. Sommerhalvåret kunne man tidvis 
drifte tilnærmet normalt, med full aktivitet på idrettssiden. 
Noen av de større idrettsarrangementene har allikevel 
måtte avlyses eller arrangeres i en begrenset form. Det var 
også mulig med noe utleie av lokaler i en periode. BA har 
fulført oppussingen av det nydøpte Svein Arne Hansen-
rommet til et nyt rom for utleie til møter og mindre sels-
kaper. Kultur- og idrettsbygg (KID) har gjennomført en 
stor oppgradering av fiberinfrastrukturen på stadion, og av 
lydanlegget. Dette vil gjøre gjennomføringen av arrange-
menter på stadion mye lettere. På slutten av året ble KID 
innlemmet i et større foretak med navn Oslobygg.  
 
11. Arrangementer  
Night of Highlights ble arrangert 4. juni. Bislett Alliansen 
sammen med Norges Friidrettsforbundet, ønsket å gi nors-
ke utøvere et godt stevne og en god mulighet til å kvalifi-
sere seg til OL. Bislett Games var flyttet til 1. juli som var  
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etter kvalifiseringsvindu til OL. Arrangementet var i ho-
vedsak et løpsarrangement sendt live på NRK 1. Arrang-
ementet hadde 50 tilskuere og deltagerne måtte være de-
finert som toppidrettsutøvere av friidrettsforbundet. Blant 
deltagerne var Karsten Warholm og Henrik Ingebrigtsen. 
Karsten satte bestenotering i verden på 300 meter hekk.  

KK-mila ble i år arrangert med store begrensninger pga. 
smittevern. Det var en begrensning på 3000 deltagere 
med maksimal 500 pr kohort. Samarbeidspartnere og 
nummerutdeling var i år plassert ved inngangene til sta-
dion. Hele arealet på stadion ble brukt til å dele inn delta-
gerne i kohorter. Arrangementet ble vellykket med veldig 
gode tilbakemeldinger fra deltagerne. 
 
 

To saker som omhandlet nasjonale mesterskap sto på 
saksl isten under NFIF sitt styremøte på Lillestrøm 
fredag 1.april. Styret vedtok at det ikke blir noen end-
ringer i mesterskapsstrukturen, og tildelte nasjonale 
mesterskap for 2023.  

Saken om ny mesterskapsstruktur, som blant annet var 
oppe til åpen debatt på Friidrettstinget, har nå fått endelig 
vedtak. Styret besluttet i fjor å oppheve vedtaket om end-
ringer i mesterskapsstrukturen, og avsluttet nå saken med 
følgende vedtak. 

Det gjøres ingen endringer i mesterskapsstrukturen. Det 
blir derfor ingen endring i aldersklassene i UM og NM 
Junior. 

Styret vil jobbe videre med utviklingen av Ungdomsmes-
terskapet, samt Lerøy-konseptet. 

En endring ble imidlertid vedtatt: Aldersgrensen for 
deltagelse i NM settes til 16 år, i tråd med den interna-
sjonale mesterskapsgrensen. 

I etterkant av denne publiseringen har det kommet spørs-
mål om hvilke mesterskap dette gjelder og fra når. 
Styret i NFIF presiserer at dette vedtaket gjelder for 
samtlige norske seniormesterskap, med unntak av stafett 
der nedre aldersgrense i seniorsammenheng forblir 15 
år. Vedtaket har virkning fra 1.1.2023. 

 

Barnas Bislettdag og Bislett 50 km ble avlyst på grunn av 
pandemien. 
 
Oslo, 10.03.2021  
Svein Søndenå, styreleder  
Anne Kristin Farseth, nestleder 
Ole-Petter Askim Vatne, styremedlem  
Per Sletholt, styremedlem  
Anne Grethe Solberg, styremedlem  
Atle Guttorm Guttormsen, styremedlem  
Kaitesi Auma Ertzgaard, styremedlem  
Steinar Breidsvoll Hoen, daglig leder  

 
 

 

Tildelingen av mesterskap for 2023  

Styret tildelte de nasjonale mesterskap 2023 til følgende 
arrangører:  

NM junior U20 og U23: Sandnes IL. 
Ungdomsmesterskapet: Fana IL. 
NM stafetter: Stjørdalsalliansen. 
NM Innendørs senior: Oslo FIK, SK Vidar, IK Tjalve og 
IL i BUL. 
NM hopp uten tilløp senior og junior U20: Oslo FIK, SK 
Vidar, IK Tjalve og IL i BUL. 
Ungdomsmesterskapet innendørs: Dimna IL. 
NM/UM mangekamp innendørs: Sandnes IL. 
NM veteraner utendørs: Modum FIK. 
NM terrengløp kort løype: Sørild FIK. 
NM terrengløp lang løype: SK Vidar. 
NM halvmaraton: Gjerpen IL/IL Herkules. 
NM ultraløp 24 timer: Hell ultraløpklubb. 
NM terrengultra: TUIL friidrett/Midnight Sun Maraton. 
NM motbakkeløp senior, U23, og veteraner: Treungen IL. 
NM trugeløp (uoffisielt mesterskap): TUIL friidrett/
Midnight Sun Maraton. 

For NM/UM mangekamp utendørs, NM veteraner innen-
dørs og NM maraton senior og veteraner er det ikke kom-
met noen søknader og styret ga administrasjonen fullmakt 
til å utpeke arrangører på et senere tidspunkt.  

 

Morten Olsen 

Årsmelding Bislett Alliansen for 2021 forts. 

Mesterskapsstruktur og mesterskapsfordeling  
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 Malin er tilbake der hun hører hjemme 

Terreng NM kort løype ble arrangert i Trondheim lørdag 
23.april. Løpet ble avholdt på Kristiansten Festning. 

Malin Edland ledet feltet i kvinner senior da en runde av 
to var unnagjort (1 km runde). Bortimot 20 løpere hadde 
noenlunde kontakt med teten. Edland fortsatte å dra på 
andrerunden og etterhvert skilte hun, Sigrid Jervell Våg 
og Grethe Tyldum seg ut som de sterkeste. De to Tjalve-
løperne kvittet seg med Tyldum før oppløpet og gullkam-
pen stod dermed mellom Malin og Sigrid. 

Malin hadde ledelsen ut på oppløpet og det ble en jevn 
spurt, men hun holdt unna og vant sitt første NM-gull i 
terrenget. Begge ble forøvrig klokket inn på 6:41. Malin 
fikk da revansje fra 2019, da hun tok sølv bak Sigrid, 
som også tok gull i 2018, men oppnådde ikke sitt tredje 
NM på rad i terrengløp kort løype. Steinkjers Grethe Tyl-
dum sikret seg bronsemedaljen fire sekunder bak vinne-
ren og forsvarte dermed plasseringen fra fjorårets mester-
skap. 

Store deler av Tjalves utøvere var på treningsleir i Portu-
gal i påsken. I løpet av oppholdet arrangerte den danske 
klubben Sparta et treningsstevner i kast. Eivind Henrik-
sen valgte å slenge med i en sleggekonkurranse på den 
tredje dagen av sitt opphold.  Her oppnådde han 76.26 m, 
som var nytt årsbeste. Det var Eivinds andre konkurranse 
så  langt i år. Ellers kan nevnes at Sander Aae Skotheim 
støtte 13.56 m med seniorkule. Ingen av resultatene har 
kommet inn på noen statistikker, så spørsmålet er om de 
blir godkjent. 

Under et stevne i Elche, Spania 9/10.april satte Eric 
Christopher Becklund ny aldersrekord i spyd G17 med 
resultatet 72.10 m (700g). Han klarte dermed kravet til 
U18 EM. Han er så langt nr.2 i verden og best i Europa.   

Markus Rooth har ved flere anledninger kastet diskos i 
konkurranse med gode resultater. Først forbedret han sin 
personlige rekord til 47.50 m under et stevne på Spikke-
stad 18.april. Denne rekorden forbedret han til 49.13 m 
under et stevne på Lambertseter 21.april. Planen er at  

I herreklassen stilte Tjalve med Iver Glomnes og John 
Riseth. Petter Rypdal og Henrik Velle var påmeldt, men 
stilte ikke til start. 

Iver Glomnes ble beste Tjalvist med en 21.plass, tett fulgt 
av Jonas Riseth som ble nr. 23. De var henholdsvis 46 og 
53 sek. bak vinneren Jacob Boutera fra Ull/Kisa i den 3 
km lange løypa..  

Søndagen var det stafetter hvor hver klubb stilte med to 
løpere på laget som hver løp 3x1 km. Her var jentene til 
Tjalve totalt suverene og kom i mål ca.3 min. før Hauge-
sund som tok sølvmedaljen.  

I herreklassen stilte Tjalve med Iver Glomnes og Jonas 
Riseth. De ble tilslutt nr. 14. 

Markus skal gå sin første 10-kamp i et stevne i slutten av 
april.  

Sentrumsløpet er tilbake etter to år uten løp grunnet pan-
demien. Annie Bergsagel var ikke dårligere enn at hun 
vant kvinnenes 10 km på tiden 34:29. Hun vant da også 
klassen 35-39 år. I herreklassen var Timothee Jung beste 
Tjalvist med sin 34.plass. Tiden ble 33:47. 

Solveig Hernandez Vråle var best i Sentrumssprinten som 
går over 800 m. Hun fikk tiden 2:12.   

De tre medaljevinnerne i kvinneklassen. Fra venstre: Sigrid 
Jervell Våg, Malin Edland og  Grethe Tyldum fra Steinkjer. 
Foto: Roger Midtstraum. 

En av vekslingene mellom Malin og Sigrid. Foto: Roger    
Midtstraum. 

 Sesongen er i gang med mange gode resultater 
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Det er ikke ofte vi hedrer 20-årsjubilanter, men synes vi 
skulle gjøre et unntak når det gjelder yngste frøken Ertz-
gaard. Lakeri er ei knakende kjekk jente, noe mange av 
de yngre gutta i Tjalve synes (ikke bare vi som har rykket 
opp i klassen eldre junior). 

Lakeri ble født på Arendal sykehus 28.mars 2002. Vel, vi 
burde kanskje heller si sykehusområdet. På vei inn til sy-
kehuset fikk Lakeri det veldig travelt og bestemte seg for 
at nå skal jeg ut. Det endte med at Lakeri ble født i taxien 
på sykehusets parkeringsplass. Dette kan jo i utgangs-
punktet høres litt dramatisk ut, men fødselen gikk fint og 
det er ingenting i dag som tyder på at hun tok skade av 
dette. Slik er det når du har en far som er sprinter. Alt 
skal gå så fort som mulig. 

Både Lakeri og søster Kaitesi har hatt en fin innendørsse-
song. Slik sett ser det lovende ut for utesesongen som 
kommer. 

Så langt i karrieren har Lakeri fått med seg en bronseme-
dalje i EYOF på 400 m og to NM titler på 1000 m stafett. 
Hun har også aldersrekorden i J18 på 400 m med tiden 
53.96. 

Bortsett fra junior-NM og NM for senior, er det store må-
let i år student-OL i Chengdu, Kina. For å komme dit må 
hun løpe 400 m på 56.00. Det er allerede i boks så da 
gjenstår det bare å se om mesterskapet blir arrangert som 
planlagt. Vi ønsker lykke til med sesongen! 

 
Bjørn Henriksen 

 

 

Lakeri Ertzgaard 20 år 

Stein Rodahl 63 år 

Tidligere daglig leder i IK Tjalve, Stein Rodahl, fylte 63 
år 31.mars. Vi gratulerer! 

Da undertegnede begynte å skrive på denne artikkelen 
31.mars, hadde han fått det for seg at Stein fylte 60 år 
denne dagen. Etter en samtale med Haavard Nordlie ble 
det klart at Rodahl ble født i 1959 og var 60 for tre år si-
den. Siden vi ikke fikk det med oss den gang, syntes vi 
han burde få en presentasjon nå. 

Stein startet i jobben som daglig leder 01.01.1988. Han 
ble ansatt den tiden Anne Thidemann var leder i klubben. 
Han var Tjalves første daglige leder, og fungerte fram til 
Nils Thomas Fearnley overtok i 1996. I denne perioden 
var Arne Kvalheim og Jon Skjelvaag ledere i klubben. I 
følge Arne fungerte Stein utmerket i jobben som daglig 
leder. Stein var viktig i jobben med å profesjonalisere 
Holmenkollstafetten som arrangement. Stein jobbet også 
med Bislett Games, noe ham har fortsatt med i årene etter 
at han gikk av som daglig leder. 

Stein flyttet etter hvert tilbake til Bodø og er i dag dosent 
i idrettsvitenskap ved Nord Universitet i Bodø. Stein har 
hatt ulike roller i Bodø håndballklubb siden 2006. Fra 
2013 fikk han en viktig fast rolle som fysisk trener. Han 
er opptatt av spillernes ressurstrening og legger opp tre-
ningsprogrammer, som ikke handler om håndball, men 
som bidrar til at spillerne fysisk utvikler de ferdighetene 
for å bli god i sin idrett.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Han har også vært fysisk trener for Bodø Glimt, Junke-
ren, Innstranda Ski, Bodø sykkelklubb, og B&OI. Etter-
hvert som de fire barna begynte å spille håndball, ble det 
naturlig å velge håndball som hovedfokus.  

Stein er en stor ressurs for de lagene han trener. Han be-
kler rollene som lege, psykolog, fysioterapeut og farsfi-
gur.  

Vi ønsker Stein lykke til videre og takker for den jobben 
han en gang nedla i IK Tjalve. 
 

Bjørn Henriksen 

Bursdagen feiret på Tjalvekontoret sammen med gode venner. 
Foto: ukjent 
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Reidulv Førde fyller 80 år 3.mai. Vi gratulerer! Førde 
kommer opprinnelig fra Svelgen, men representerte IK 
Tjalve i sin aktive karriere. 

Førde startet sin karriere som stavhopper tilbake i 1959. 
Da hoppet han 3.60 m og var nr.24 på Norgesstatistikken. 
Allerede året etter passerte han den magiske grensen på 4 
m da han hoppet 4.20 m under et stevne på Bislett 27.juli.  

I 1961 fikk han sitt definitive gjennombrudd da han satte 
norsk juniorrekord med resultatet 4.41 m under et stevne i 
Trondheim 16.september. Dette året vant han også sin 
første medalje i NM da han ble nr.2 etter Kjell Hovik fra 
Freidig. 

Sølvmedalje ble det også i 1962, 1963 og 1964, alle 
gangene bak Kjell Hovik som var Norges beste stavhop-
per i disse årene. Fra 1965 tok Førde over denne rollen og 
var vår ubestridte beste stavhopper i årene 1965 og 1966. 
Han toppet også Norgesstatistikken i 1964. Det ble gull-
medaljer i NM 1965 og 1966. Personlig rekord i øvelsen 
er 4.60 m fra 1966. Førde vant også stav i det første in-
nendørsmesterskapet som ble arrangert i Vinterhallen i 
Gardeleiren i april 1964. Han hoppet da 4.20 m. 

Førde var også en ypperlig 10-kjemper med bronsemedal-
je i 1963. Dette året oppnådde han sitt beste resultat i 
øvelsen med poengsummen 6584p. 

I 1969 prøvde han seg også av alle ting i slegge med re-
sultatet 44.88 m. Det holdt til en 31.plass på statistikken. 

Reidulv Førde ble slått til Ridder av Tjalves orden i 1971.  

Bjørn Henriksen 

 . 

Reidulv Førde 80 år 

Reidulv Førde setter norsk juniorrekord i stav på Bislett i 1961. 
Foto fra Jan Hemsviks private samling. 
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Bokprosjekt 
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Bokprosjekt forts. 
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Bokprosjekt forts. 
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Bokprosjekt forts. 
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Menn 
 
60 m 
Kenny Emi Tijani-Ajaya   7.01  (13) 
Sander  Aae Skotheim   7.10  (12) 
 
60 m hekk 
Sander Aae Skotheim   8.29  (3) 
Joachim Sandberg    8.56  (5) 
 
200 m 
Kenny Emi Tijani-Ajaya   21.78  (5) 
 
800m 
Tobias Grønstad    1:47.38 (1) 
 
1500 m 
Ferdinand Kvan Edman   3:37.39 (2) 
Luca Thompson    3:57.86 (14) 
  
3000 m 
Ferdinand Kvan Edman   7:46.92 (1) 
 
Høyde 
Sander Aae Skotheim   2.14 m  (1) 
 
Stav 
Sander Aae Skotheim   4.85 m  (6) 
Andreas Gjesdal    4.70 m  (10) 
 
Lengde 
Sander Aae Skotheim   7.50 m  (3) 
Marius Bull Hjeltnes    7.28 m  (4) 
  
Tresteg 
Sander Aae Skotheim   15.84 m (1) 
Elias Sanden Søvik    14.94 m  (4) 
Marius Bull Hjeltnes    14.61 m (6) 
 
Kule 
Markus Rooth    14.14 m (6) 
Sander Aae Skotheim   13.63 m (7) 
 
Vektkast 
Eivind Henriksen    22.75 m (1) 
   
7-kamp 
Sander Aae Skotheim    5965 p (1) 
 
Seks topp plasseringer blant herrene. Vi merker oss ellers at vi 
har flere utøvere inne på topp 20-lista enn vi har hatt de seneste 
årene. 

 
 

Kvinner 
 
60 m 
Vilde Aasmo     7.49  (3) 
Lakeri Ertzgaard    7.67  (8) 
Kaitesi Ertzgaard    7.73  (14) 
 
60 m hekk 
Kajsa Rooth     8.62  (7) 
 
200m 
Kaitesi Ertzgaard    23.90  (2) 
Lakeri Ertzgaard    24.46  (10) 
 
400m 
Lakeri Ertzgaard    54.06  (3) 
Kaitesi Ertzgaard    54.83  (5) 
Malin Nyfors     57.16  (10) 
 
800m 
Hedda Hynne     2:02.05 (1) 
Malin Nyfors     2:07.68 (3) 
Solveig Hernandez Vråle   2:10.02 (5) 
 
1500m 
Ingeborg Løvnes    4:31.68  (7) 
Solveig Hernandez Vråle   4:33.01 (9) 
 
3000 m 
Sigrid Jervell Våg    9:18.80 (1) 
 
Høyde 
Telma Rostoft Kristjansson (IL Koll) 1.65 m  (8) 
Kajsa Rooth     1.55 m  (20) 
 
Lengde 
Hedda Kronstrand Kvalvåg   5.56 m  (15) 
Kajsa Rooth     5.41 m  (18) 
  
Tresteg 
Hedda Kronstrand Kvalvåg   13.15 m (1) 
Elise Sanden Søvik    12.35 m (4) 
 
5-kamp 
Kajsa Rooth     3532 p  (3) 
  
 
 
 
Tre topp plasseringer blant kvinnene  i år. Hverken Amalie Iuel 
eller Karoline Bjerkeli Grøvdal har konkurrert innendørs i år. 

Topp 20 plasseringer Norgesstatistikken inne pr. 31.03.2022 
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Tjalvetøy 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singlet og tights/truse 

T-skjorte og tights 

Singlet/topp og splitshorts/truse 

Topp og hotpants 

Treningsjakke og tights 

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