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TJALVISTEN  

Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Carl Fredrik Bunæs døde 6.oktober, ti dager før han ville fylt 83 år.  

Carl Fredrik Bunæs var Norges fremste landslagsutøver på 1960-tallet, og overtok i så måte rollen som Audun 
Boysen spilte før ham: Løperen som nærmest var en garantist for norsk poengoverskudd i sine øvelser, som fikk 
lagkamerater til å overprestere og som kunne avslutte landskampen med norsk seier etter en spennende langsta-
fett.  Vi lyser fred over hans minne.                      Foto: IMS  Vintage Photos 
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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 
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Redaksjonen avsluttet  mandag 28.11.2022 

Det har vært lite aktivitet på bane siden sist vi ga ut en 
Tjalvist (begynnelsen av september). Derimot har det blitt 
arrangert NM i terrengløp lang løype og en del gateløp. 
Eneste baneløp har vært Kvalheimmila som gikk av sta-
belen 24.september. 

I forbindelse med Oslo maraton ble Annie Bersagel norsk 
mester i maraton. Under NM i terrengløp ble det bronse-
medalje til Mikkel Bakken i G17 og en 4.plass til Sigrid 
Jervell Våg i kvinneklassen.  

I både Norgeløpet og Hytteplanmila ble det seier til Karo-
line Bjerkeli Grøvdal i kvinneklassen. Hun valgte dess-
verre å stå over NM i terreng hvor hun uten problemer 
ville vunnet en gullmedalje til Tjalve. 

I år er det nye regler for Lagserien. Den varer nå ut året 
og resultater fra innendørsstevnene teller med. Pr. 
1.desember leder vi både klassen for kvinner og menn og 
det er ingen tvil om at vi vinner begge to. 

Torskeaften ble arrangert på Scandic Solli 11.september. 
Noe mindre deltakelse enn i fjor, først og fremst blant den 
noe eldre garde. For første gang på mange år var det flere 
aktive enn passive medlemmer tilstede. 

Neste år er det VM i Budapest, U20 EM i Jerusalem og 
U23 EM i Espoo. Til disse mesterskapene er det flere 
Tjalvister som kommer til å kvalifisere seg. Hvor mange 
det blir vil tiden vise. Noen vil også forhåpentligvis være 
med å kjempe om de gjeveste medaljene.  

I løpet av året har noen av Norges fremste utøvere gjen-
nom tidene gått bort. Carl Fredrik Bunæs, Berit Berthel-
sen, Oddrun Hokland og Ole Ellefsæter er noen av disse. 
De vil bli dypt savnet.  

Hva så med Tjalvisten? Dette er det største nummeret gitt 
ut noen gang. En av grunnene til det er at vi har en større 
reportasje om Carl Fredrik Bunæs. Muligens kunne en del 
av stoffet vært fjernet, men vi har valgt å ta med en del 
stoff som kunne ha ventet til neste år. Hva som skjer vide-
re med Tjalvisten er usikkert. Muligens blir det en ny di-
gital utgave fra 2023 som vil komme ut noe oftere enn 
dagens trykte versjon. Den vil da bli sendt pr. email til 
medlemmene samtidig med at den blir tilgjengelig gjen-
nom Tjalves nettsider. Skal Tjalvisten være noenlunde up
-to-date må den komme ut oftere enn nå, helst en gang i 
måneden. 

Hva så med redaktøren? Han gir seg etter å ha holdt på 
med Tjalvisten siden 2007. Det er nå tid for at yngre kref-
ter tar over. Det er sikkert flere som har ideer om hvordan 
Tjalvisten bør se ut og hva den bør inneholde. 

Redaksjonen ønsker alle medlemmer en riktig god jul og 
et godt nyttår og samtidig ønsker vi Karoline lykke til i 
EM terrengløp som arrangeres i Torino 11.desember. 

 

Bjørn Henriksen 

Matias Lavik 

John Ertzgaard 

Bjørn Henriksen 

Redaksjonens hjørne 
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Fra IK Tjalves historie 

Susanne Wigene vinner sølvmedalje på 10 000 m under EM i Gøteborg 2006 med tiden 30:32.26.  
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Fra IK Tjalves historie 

Margrethe Renstrøm vinner bronse i lengde under EM i Helsingfors 2012 med resultatet 6.67 m.  
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Lerøylekene ble arrangert på Rjukan 3/4.september. Her 
konkurrerte blant andre Oslo og Akershus. Etter en spen-
nende duell gikk Oslo av med seieren. På laget deltok 
Martine Rooth fra Tjalve og en del utøvere fra IL Koll. 
Martine (J13) deltok i kule og diskos med fine resultater. 
I kule ble hun nr.2 med resultatet 11.07 m (2 kg) og i dis-
kos ble hun nr.6 med resultatet 19.22 m (0.6 kg). 

Amalie Iuel og Ferdinand Kvan Edman presterte sterke 
resultatet i ISTAF meeting i Berlin 4.september. Amalie 
forbedret sin årsbeste på 400 m til 51.99, bare 3/100 bak 
norsk årsbeste som Line Kloster satt tidligere i år. Amalie 
ble nr.2 i konkurransen. 

Ferdinand var ikke snauere enn at han forbedret sin per-
sonlige rekord på 1500 m til 3:37.27. Han forbedret seg 
dermed med 71/100. Ferdinand er nå nr.6 i Norge bak 
fire løpere fra Sandnes og Sigurd Tveit fra Kristiansand, 
som i samme stevne slo Ferdinand og løp på 3:37.02.  
Begge var under den tidligere rekorden til Lars Martin 
Kaupang på 3:37.4. Ferdinand ble for øvrig nr. 8  

Annie Bersagel gikk seirende ut av Drammen halvmara-
ton som ble arrangert søndag 4.september. Annie fikk 
tiden 1:14.27. Hun var ca. 3.30 min før nummer to i mål. 
345 utøvere fullførte distansen. 

Det ble også arrangert 5 km gateløp hvor Selma Løchen 
Engdahl ble nr.3 med tiden 16:20. Det var ny personlig 
rekord. Løpet ble vunnet av Ine Halle Haugen med tiden 
16:11. 

Hedda Hynne løp inn til tiden 2:00.23 på 800 m i itali-
enske Padova søndag 4.september. Det var ny årsbeste. 
Hedda ble nr.6 i løpet, som ble vunnet av Allie Wilson på 
1:58.37. I dette løpet var Hedda i nærheten av det nivået 
hun var på i 2020 og 2021. Tirsdag 6.september stilte hun 
til start på samme distanse i Papa, Ungarn. Her ble hun 
nr.3 med tiden 2:00.94. Ungarske Bianka Keri vant med 
tiden 2:00.29. Det ble ikke et optimalt løp da haren dro 
fra feltet med en altfor rask første 200 m. Hun roet deret-
ter ned før hun ble passert av Kari før 400 m var passert. 
Hedda lå i gruppen bak Kari og hadde en bra avslutning, 
men var litt bak årsbeste etter å ha løpt to forholdsvis like 
runder. 

Hedda Hynne og Ferdinand Kvan Edman deltok i et 
stevne i Zagreb søndag 11.september. Hedda ble nr.3 på 
800 m med 2:02.90 og Ferdinand nr. 8 på 3000 m med 
tiden 7:48.12. Det er ca tre sekunder bak hans personlige 
rekord fra i fjor.  

16 utøvere fra Oslo og Akershus ble sendt til Castellon i 
Spania for å delta på det litt merkelige stevnekonseptet 
DNA (Dynamic New Athletics) i regi av det Europeiske 
friidrettsforbundet helgen 16.-18.september. Laget klarte å 
avansere til finalegruppen basert på lørdagens prestasjo-
ner, og fikk seg en kjempefin opplevelse sosialt og erfa-
ring til internasjonale mesterskap. Det er uvisst om vi blir 
invitert til å delta på DNA for 2023, men i så fall er det 
ønskelig å sende enda et lag for å representere Oslo og 
Akershus. På Oslolaget deltok Kajsa Rooth og  Isabella 
Indrebø. 

1.oktober ble det arrangert skogsmaraton i Bymarka i 
Trondheim. Petter Rypdal vant halvmaraton med tiden 
1:15.20. 

1st World Mountain and Trial Running Championships 
ble arrangert i Chiangmai, Thailand 3-6.november. I Up-
hill Championship ble Annie Bersagel nr.19 i kvinneklas-
sen med tiden 62:10. Vinner ble Andrea Mayr fra Østerri-
ke med tiden 55:41. I herreklassen ble Øivind Heiberg 
Sundby nr.35 med 55:21. Han var i underkant av 9 minut-
ter etter vinneren i mål. Beste norske i herreklassen ble 
Johan Bugge som løp inn til en fin 11.plass. 

Nordisk mesterskap i terrengløp ble arrangert i Kristian-
sand 6.november. Mikkel Blikstad Thomassen ble nr.10 
i juniorklassen, 1:08 bak vinneren Møllerud Hauen fra 
Norge. I menn senior ble det en 10.plass også til Ibrahim 
Buras. Han var 0:52 bak vinneren fra Sverige.  

Fredag 11.november ble det bestemt at Birmingham skal 
arrangere EM i friidrett i 2026. Tidligere er det bestemt at 
EM i 2024 arrangeres i Roma. U20 EM som skulle vært 
arrangert i Romania neste år er flyttet til Jerusalem. Dato 
er også flyttet til 7-10.august. U20 EM i 2025 skal arrang-
eres i Tampere. 

Nytt neste år er at NM på Jessheim arrangeres fra torsdag 
til lørdag. Datoen blir 6-8 juli. 

 

Bjørn Henriksen 

Stort og smått fra Oslo & omegn september-desember 

Martine Rooth fotografert i diskoskonkurransen. Foto: Mette 
M. Rooth 

Ibrahim helt til venstre i bildet.  
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Thon Hotels ønsker å være en stor bidragsyter til den to-
tale idrettsaktiviteten i Norge og har et sterkt engasje-
ment for at spesielt barn og unge skal kunne være aktive 
og oppleve idrettsglede. Samarbeidsavtalen varer ut 
2024. 

Friidrett for alle 

- Norsk friidrett har vært og er i sterk vekst, og vi ønsker 
å bidra til at enda flere barn og ungdommer får mulighe-
ten til å finne glede i en allsidig idrett de ikke har fått 
prøve tidligere, sier Stian Bergerud, leder for Samarbeid - 
og innovasjon i Thon Hotels. 

Norges Friidrettsforbund er stolte og takknemlige over å 
ha med Thon Hotels på laget. 

- Thon har samme verdigrunnlag som oss, og selskapet er 
klare til å være med på et felles løft for å forbedre aktivi-
tetstilbudet til barn og unge som ønsker å drive friidrett. I 
tillegg har Thon vist seg å forstå idrettens behov godt og 
vi vil utvikle ulike hotellpakker og tilbud ut ifra medlem-
mer og klubbenes behov, sier Kine Førsvoll, sponsoran-
svarlig i Norges Friidrettsforbund. 

Friidrettens Dag 

Sammen med NFIF vil Thon Hotels arrangere Friidret-
tens Dag. 

I november 2019 lanserte Norges Idrettsforbund det 
nye påmeldingssystemet iSonen. Systemet har blitt 
utviklet i tett samarbeid med Buypass AS, og i løpet 
av 2021 og 2022 har NFIF jobbet for at løsningen også 
blir tilpasset og skreddersydd friidretten.  

Fra 1. januar 2023 stenges SportsAdmin for påmel-
dinger og administrasjon av terminliste, og erstattes 
av iSonen. 

Ut over høsten vil vi gå i gang med opplæringswebinarer. 
Du kan enten velge én av fire kvelder som er satt opp for 
å følge det direkte eller se disse når som helst i opptak. 

Vi ønsker å oppfordre klubbene til å ta i bruk iSonen alle-
rede nå, slik at man bidrar til å utvikle og avdekke even-
tuelle feil eller mangler som kan forekomme i starten, 
samt gjør seg kjent med systemet og dermed står rustet til 
å ta det i bruk når 2023 kommer. 

I forbindelse med overgangen til iSonen, har vi opprettet 
helt nye sider der du som klubb skal kunne finne all in-
formasjon om systemet, samt svar på de spørsmålene du 
sitter med. Sidene er tilgjengelig her, og vil fortløpende 
bli fylt med innhold frem til 26. september.   

- Vi ønsker å sette farge på dagen til nysgjerrige barn 
gjennom aktiviteter og idrettsglede etter et langt opphold 
som følge av pandemien. Thon Hotels er opptatt av å sti-
mulere til god aktivitet i hele landet uansett idrett, ambi-
sjonsnivå, kjønn, alder, bakgrunn og legning, sier Berge-
rud.  

Friidrettens Dag er et lavterskeltilbud til klubber som øns-
ker å arrangere en dag med friidrett! Dagen gir barn og 
unge med familie en glimrende mulighet til å utforske fri-
idrett sammen. Dette er et nasjonalt konsept med klubber 
over hele landet. 

Thon-tilbud til friidrettsklubber 

Enten det er et idrettslag som ønsker å samle medlemmene 
på tvers av idretter, en friidrettsgruppe som ønsker å øke 
rekrutteringen eller skal ha en aktivitetsdag, er Friidrettens 
dag et unikt konsept. Konseptet er gratis for arrangører og 
deltakere. 

Samarbeidet mellom Thon Hotels og Norges Friidrettsfor-
bund innebærer at friidrettsklubber og medlemmer får fri-
idrettspris på overnatting når de skal reise på treningsleir, 
konkurranse og stevner. I tillegg er det viktig i samarbei-
det at vi skal legge til rette for fysisk aktivitet for barn og 
unge gjennom et lavterskel gratis aktivitetstilbud uten 
økonomiske barrierer. 

OBS1: iSonen vil kun være obligatorisk å bruke som sys-
tem i forbindelse med approbering og terminfesting av 
arrangement (som SportsAdmin i dag), men vi anbefaler 
også bruk av iSonen som påmeldingsløsning i kombina-
sjon med arrangementssystem som Opentrack eller Fri-
Res. 

OBS2: Vi ønsker å presisere at dette kun gjelder for bane-
stevner, og ikke mosjonsløp. 

Thon Hotels og NFIF skal skape idrettsglede 

Thon Hotels og Norges Friidrettsforbund inngår samarbeidsavtale, og arrangerer Friidrettens Dag.  

iSonen erstatter SportsAdmin fra 2023 
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Selma Løchen Engdahl var klart best i 3 km gateløp som 
ble arrangert dagen før selve Oslo maraton. Dette var 
Selmas andre løp på gate, den første var under Drammen 
halvmaraton hvor hun løp 5 km. 

Selma løp inn til tiden 9:26. Hun var 29 sekunder foran 
Anne Årstad fra arrangørklubben SK Vidar. Astrid Fri-
stad fra Sarpsborg IL var 1:08 bak som nr. 3. 

Selma uttalte til Kondis etter løpet av hun hadde som mål 
å slette løyperekorden, men at hun nok startet litt for 
raskt. Hun la seg i tet foran gutta, men skjønte etter hvert 
at det var ingen vits. Selma avslutter sesongen med å løpe 
Norgesløpet 1.oktober.  

Selma har ellers hatt en fin banesesongen med personlige 
rekorder både på 800 m  (2:07.35), 1500 m (4:19.44) og 
3000 m (9:21.15).  

Hvilke distanser hun skal løpe i framtiden har hun ikke 
bestemt ennå, men det blir i hvert fall ikke 800 m. I følge 
Selma er hun for treg på de første 400 m. 
 
 
 
 
 

Annie Bersagel vant et suverent NM i maraton som ble 
arrangert i forbindelse med Oslo maraton 17.september. 
Hun var fem minutter foran Siri Schøne Ness fra Lyn Ski 
og ytterligere et par minutter foran Silje Eklund fra 
Skreia. Tiden til Annie ble 2:43.26. 

Annie, som ble norsk statsborger i fjor, har hatt som mål 
å ta flest mulig NM-medaljer, samt å representere Norge 
internasjonalt. Planen var å kvalifisere seg til EM i Mün-
chen, men på grunn av et vondt kne fikk hun ikke løpt en  
planlagt halvmaraton i København tidligere i år. 

Annie har en personlig rekord på 2:28.29 fra 2015. Den 
tiden var det ikke mulig å gjøre noe med i Oslo, som har 
en forholdsvis tung trase. Annie er opptatt av at det går 
an å gjør et godt løp uten å gjøre en god tid. 

Annie løp første halvdel av løpet på 1:21.46 og brukte da 
1:21.40 på andre del. Hun løp altså veldig jevnt. Snitt tid 
var 3:53.min/km. Løpet delt opp pr. 10 km finnes i en ta-
bell på neste side. 

Oslo maraton: Suveren seier til Annie Bersagel i NM 

Selma på vei mot mål. Foto: Kondis 

Oslo maraton: Klar seier til Selma L. Engdahl i tre for alle 

Bilde til venstre: Annie i det hun runder inn i Stortingsgaten 
med ca. 600 m igjen å løpe. Foto: Bjørn Henriksen. 
Bilde over: Annie i det hun går i mål som suveren norgesmes-
ter. Foto: Henrik Aasebø. 
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Timothee Jung var den eneste Tjalvist som stilte til start 
for Tjalve på halvmaraton. Han løp inn til en fin 13.plass 
med tiden 1:14.19 i det sterke feltet. Han var ca. seks mi-
nutter etter vinneren Marius Vedvik fra Gular IL. Vedvik 
var helt suveren på denne distansen og vant med en mar-
gin til nr.2 på 3:28. 

Timothee passerte 10 km på 34:27 og var da oppe på en 
7.plass. 15 km ble passert på 51:59 og han var fortsatt 
nr.7. Han var da bare fire minutter bak Vedvik, noe som 
tilsier at han fikk det litt mot slutten. Alt i alt et godt løp 
som han selv var fornøyd med. 

En annen Tjalvist som denne gang løp for Rema 1000 var 
Ingvill Måkestad Bovim. Ingvill ble nr. 9 totalt med tiden 
1:24.43. I hennes egen klasse, 40-44, vant hun klart.  
 

 

 

Splitt Tid Diff 

10 km 38:59 38:59 

20 km 1:17.11 39:22 

Halvveis 1:21.46   4:35 

30 km 1:55.32 38:21 

40 km 2:34.28 38:56 

Slutt 2:43.26   8:58 

Oslo maraton: 13.plass til Timothee Jung på halvmaraton 

Timothee til venstre i det starten går på Rådhusplassen. Foto: 
Bjørn Henriksen 

Annie intervjues av Henrik Aasebø etter løpet. Foto: Bjørn 
Henriksen 

Familien Heiberg Sundby/Bersagel med datter Eva. Foto: Bjørn 
Henriksen 

Oslo maraton 
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De fleste av Tjalvistene som deltok i Oslo maraton valgte 
å løpe 10 km, eller som løpet heter; 10 for Grete. 

Størst forhåpninger var det nok til Sigrid Jervell Våg 
blant kvinnene. Sigrid har i den siste tiden før løpet trent 
mengde, dvs. lange rolige turer. Sigrid var en av favorit-
tene sammen med Mathilde Theisen fra SK Vidar og Ine 
Bakken fra Gular IL. Etter 5 km hadde Theisen fått en 
liten luke til Bakken på tre sekunder. Sigrid var 26 sekun-
der bak. Inn mot mål bare økte Theisen ledelsen og vant 
med en margin på 26 sekunder til Bakken og 1:32 til Si-
grid. Sigrid hadde en gjennomsnittsfart på 3:27 min/km. 

For første gang på mange år stilte Julie Marie Haabeth 
Brox til start i Tjalvedrakt. Julie er nok som mosjonist å 
regne, men det er ingen tvil om at hun trener en god del. 
Julie endte på en flott 6.plass, 2:49 bak Theisen. Ved 5 
km var hun 1:03 bak. Dvs. at hun tapte litt mer på de siste 
5 km sammenliknet med de første 5 km. Dette tilsvarer 
3:34 pr. km.  

Blant herrene stilte Petter Rypdal, Jonas Riseth og Mik-
kel Blikstad Thomassen til start. Petter løp et meget vel-
disponert løp og ble nr.6 med tiden 30:47, bare 17 sek. 
bak vinneren Trygve Mjelde fra Osterøy IL. Etter 5 km 
var Petter helt i tet sammen med Andreas Sjurseth fra SK 
Vidar og nevnte Mjelde. Ved passering etter ca 8 km inne 
på Rådhusplassen var Petter fortsatt i tet. På de siste 2 km 
gikk det litt tregere for Petter som tapte tid til de i teten.   

Mikkel Blikstad Thomassen, som var påmeldt i klasse   
18-21 ble nr.11 totalt. I sin egen klasse ble det en fin 
2.plass med tiden 32:00. Han var 32 sek bak vinneren 
Tord Ulset fra Selsbakk IF.  

Jonas Riseth løp også et godt løp og kom inn som nr.18 
totalt med tiden 32:34. Det holdt til en 10.plass i klasse 
M24-34.  

 

Oslo maraton: 3.plass til Sigrid Jervell Våg i 10 for Grete 

Start 10 km med Petter Rypdal i sentrum. Foto: Bjørn Henrik-
sen 

Ingvill underveis i løpet. Foto: Samuel Kashfali Petter ved passering 8 km. Foto: Bjørn Henriksen 
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Oslo maraton 

Øverst: Sigrid og Jonas ved passering ca. 8 km. Nederst: Julie Marie ved passering 8 km. Petter på vei inn mot mål. Foto: Bjørn 
Henriksen 
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Øverst til venstre: Sigrid på vei mot mål i hard kamp med noen av gutta. Til høyre: Julie Marie kjempet også hardt for å slå en i her-
reklassen. Nederst til venstre: Mikkel Blikstad Thomassen etter endt løp. Nederst til høyre: Timothee Jung med medalje og mat. 
Fotos: Bjørn Henriksen  

Oslo maraton 
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Øverst til venstre: Gledelig å se Julie Marie Haabeth Brox i Tjalvedrakt igjen. Til høyre: Sigrid Jervell Våg etter endt dyst. Nederst: 
Premiepallen NM maraton. Fra venstre: Siri Schøne Ness, Lyn Ski, Annie og Silje Eklund fra Skreia IL. Foto: Bjørn Henriksen 

Oslo maraton 
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Markus Rooth satte norsk rekord i tikamp i Grosetto 
1.mai. Etter det er det lite vi har sett til han. Markus drop-
pet VM til fordel for å være best rustet til EM i München. 
Dessverre satte en lyskeskade stopper for deltakelse her. 

Lørdag 17.september var han klar igjen for å delta i De-
castar 2022 som ble arrangert på Pierre Paul Bernard sta-
dion i den franske byen Talence. Talence er en by og en 
kommune i området Gironde i regionen Nouvelle-
Aquitaine. Talence er den tredje største forstaden til Bor-
deaux og ligger sør for byen.  

Tikampkonkurranser har blitt arrangert her de siste 40 
årene. Det var her Kevin Mayer satte sin verdensrekord 
på 9140 p i 2019. Stevnet var en del av serien Combined 
Event World Challenge. 

Når man er stjerne blir man presentert på denne måten: 

 

 

 

Tidligere vinnere av Decastar. 
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Resultater 100 m heat to. 

Markus kom godt i gang med sin tikamp da han vant sitt 
heat med tiden 11.00. Det var bare 1/10 bak hans rekord-
notering fra stevnet i Grosetto. Han var da 22 poeng bak 
sin rekordnotering. 

Best på 100 m var Manuel Eitel fra Tyskland som løp på 
råsterke 10.44. Syv utøvere hadde tider under 11.00. Mar-
kus var altså åttendemann i denne øvelsen. 

Da Markus satte norsk rekord hoppet han 7.70 m i leng-
de, riktignok med litt for my vind (+2.1) . Markus åpnet 
forsiktig med 7.06 m, før han økte til 7.17 m og 7.23 m i 
de neste hoppene. Med godkjent vind var det årsbeste. 
Det ga han 869 poeng og han tapte nye 116 poeng mot 
rekordnoteringen. Det positive var at han presterte tre 
gyldige hopp.  

Lengdekonkurransen ble vunnet av Finley Gaio fra Sveits 
med pene 7.76 m. Steven Bastien fra USA hoppet 7.70 m. 
Markus ble totalt nr.6 av de 18 som stilte i konkurransen. 

Kule er en øvelse som Markus nok har et bedre tak på enn 
de andre tikjemperne i Tjalve. Markus åpnet med 14.13 m 
før han satte personlig rekord i andre med 14.39 m. Tidli-
gere personlige rekord ble satt under årets NM i Stjørdal 
og var 14.29 m. I tredje omgang støtte han 14.17 m. Tre 
jevne støt alle over 14 m. Det ga 752 poeng. Han tok da 
inn åtte poeng fra rekordnoteringen. 

Best i denne øvelsen var Lindon Victor fra Grenada som 
fikk opp et støt på 15.75 m i siste omgang. Dette er leng-
der Markus må nærme seg skal han yppe seg helt i toppen.  

Høyde er også en av Markus svakeste øvelser. Markus 
gikk inn i konkurransen på 1.84 m som han klarte i første 
forsøk. Han tok deretter alle høyder opp til 1.96 m i første. 
1.99 m ble for høyt denne gang, men 1.96 m er årsbeste.  
Det ga 767 poeng og han tok inn nye åtte poeng på beste-
notering. 

Denne øvelsen ble vunnet av Edgaras Benkunskas fra  
Litauen med 2.08 m. Fire utøvere passerte 2 m. Markus 
ble totalt nr.6 i øvelsen. 

 

Markus (t.v.) vinner sitt heat fra bane åtte. Foto: Francis 
Mayet. 

Markus i sitt lengste hopp som målte 7.23 m. Foto: Francis 
Mayet. 

Decastar 2022 

Ny personlig rekord i kule med 14.39 m. Foto: Michel Fisquet 
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Når man har en far og trener som var 400 m løper forven-
ter man løp ned på 48-tallet. Markus er ikke der riktig 
ennå. Da formen nok ikke var like god som tidligere i år 
kom han inn til tiden 50.44. I Grosetto løp han på 49.52. 
Han tapte da 43 poeng i forhold til bestenotering. 

Best på 400 m var Malik Diakite fra Tyskland med tiden 
47.74.  

Etter første dag sto Markus med 4043 poeng mot 4207 i 
Grosetto. Han var da nr.8 i sammendraget. Med en god 
dag to kunne han fortsatt snuse på sin egen norgesrekord. 

Lindon Victor fra Grenada var i ledelsen etter første dag 
med 4438 poeng. 

Dag to startet bra for Markus da han løp inn til tiden 14.53 
på 110 m hekk. Det var bare 7/100 bak personlig rekord 
fra Grosetto. Han kapret da 886 poeng, men tapte 30 po-
eng i forhold til bestenotering. Han rykket en plass opp i 
sammendraget med 4950 poeng. 

Finley Gaio fra Sveits vant øvelsen med resultatet 13.68. 

 

Marcus smyger seg over 1.96 m og setter årsbeste. Foto: Fran-
cis Mayet 

Decastar 2022 

Markus passerer mållinjen på 400 m. Foto: Bjørn Paree 
110 m hekk med Markus til venstre i bildet. Nærmest kamera; 
Lindon Victor fra Granada. Foto: Francis Mayet 

Markus klar for andre dag av tikampen. Første øvelse 110 m 
hekk. Foto: Francis Mayet. 
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Diskos er en øvelse hvor Markus har lagt ned noen timer 
med arbeid. Markus åpnet med 46.61 m før han økte til 
48.09 m i andre omgang. Han avsluttet med 46.89 m. I 
Grosetto tidligere i år kastet han 45.80 m. Han fikk med 
seg 831 poeng, og tok inn 48 poeng i forhold til besteno-
tering. 

Diskoskonkurransen ble vunnet av Lindon Victor med 
51.00 m. Markus ble nr.2 med sine 48.09 m. Etter diskos 
var Markus oppe på en 5.plass med poengsummen 5781. 
Victor var fortsatt i ledelsen med 6215 poeng. 

Under tikampen i Grosetto satte Markus personlig rekord 
med 5.05 m i stav. Kunne han klare noe tilsvarende denne 
gang? 

Markus gikk inn på 4.50 m som han klarte i første forsøk. 
Han sto over 4.60 m før han klarte også 4.70 m i første. 
På 4.80 m måtte han ha tre forsøk før han gikk over. Etter 
tre riv på 4.90 m var han ute av konkurransen. Dette var 
Markus tredje beste resultat i øvelsen og han fikk 849 
poeng, mot 926 poeng da han satte norsk rekord. Etter 
stav falt han tilbake til en 6.plass i sammendraget. 

Svenske Marcus Nilsson var best i stav da han gikk over 
5.10 m i tredje forsøk.  

Nest siste øvelse var spyd. Etter åtte øvelser hadde Mar-
kus samlet 6630 poeng. Med et gjennomsnitt på 700 po-
eng i de siste to øvelsene ville han fortsatt ha mulighet til 
å passere 8000 poeng totalt. 

Med en personlig rekord på over 60 m var det store mu-
ligheter for å samle nok poeng i denne øvelsen. Markus 
kastet 52.52 m i første omgang før han økte til 58.51 m i 
andre. I siste omgang oppnådde han 52.80 m. Det ga han 
715 poeng mot 750 poeng da han satte rekord.  

 

Markus ble nr.8 i øvelsen som ble vunnet av Lindon Vic-
tor med sterke 66.01 m. Ytterligere fire utøvere kastet 
over 60 m. 

For å komme over 8000 poeng måtte Markus løpe 1500 m 
på rundt 4:35.  

1500 m ble en tung affære hvor Markus fikk tiden 
4:47.93. Mye kan tyde på at han ikke har trent mye kondi-
sjon de siste månedene blant annet grunnet lyskeskaden.   

Med det resultatet ble han nr.13 i øvelsen. Det holdt heller 
ikke til å passere 8000 poeng da han i denne øvelsen bare 
oppnådde 631 poeng. 

 
Decastar 2022 

Markus i diskos. Foto: Michel Fisquet 

På vei over 4.80 m i stav. Foto: Bjørn Paree 

1500 m hvor Risto Lillemets drar denne gruppen foran Manuel 
Eitel og Markus. Foto: Bjørn Paree 
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Best på 1500 m var amerikaneren Steven Bastien med 
tiden 4:25.33. 

Markus poengsum ble tilslutt 7967 poeng som holdt til en 
6.plass. Det skal han være godt fornøyd med etter en se-
song som nok ikke gikk helt på skinner. 

 

  Decastar 2022 

Markus fotografert sammen med Gerson Izzaguire fra Venezu-
ela etter konkurransen. Foto: Bjørn Paree 

Markus og fansen. Instagram fotos. 
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Norges Friidrettsforbund styrker satsingen rundt 
toppidretten og annonserte 16.september at de har 
ansatt tidligere sportssjef Håvard Tjørhom som topp-
idrettsansvarlig.  

Sportssjef Erlend Slokvik vil ha det overordnede ansvaret 
for idrettssektoren, mens Håvard vil ha det operative an-
svaret for toppidretten, sier generalsekretær Kjetil Hildes-
kor i NFIF. 

- Vi har stor tro på at denne løsningen vil være en styrke i 
vår videre utvikling og satsing, sier han.  

I dagspressen har det kommet fram at grunnen til denne 
ansettelsen skal være at det er rettet kritikk mot Sportsje-
fen fra Team Ingebrigtsen og andre miljøer. Grunnen skal 
være blant annet håndteringen av smittesituasjonen som 
oppstod i forbindelse med pre-camp i Berkeley før VM i 
Eugene. Her ble både Eivind Henriksens trener, Paul Sol-
berg, forbundets fysioterapeut, Hedda Hynne, hennes tre-
ner Eirik Sakshaug og Henrik Ingebrigtsen smittet. 

Håvard Tjørhom var Sportssjef i forbundet fra 2016 til 
2019. Han ble da erstattet av Erlend Slokvik. I et intervju 
med TV2 uttaler Tjørhom at han skal jobbe tett opp mot 
familien Ingebrigtsen.  

TV2 har i høst publisert to saker om friidrettsforbundets 
nyansettelse av Håvard Tjørhom som blir toppidrettsan-
svarlig. Sakene har følgende overskrifter. 

 «Ingebrigtsen og Warholm får ny sjef etter mis-
nøye» 

 «Går hardt ut etter vingeklipping: -Det er to ting 
vi reagerer på» 

Personlig tenker jeg denne ansettelsen kunne blitt en 
gladsak, men dessverre ble det omdømmetap for forbun-
det. 

Idrettsklubben Tjalve initierte i 1896 å stifte Norges Fri-
idrettsforbund. Formålet til friidrettsforbundet er først og 
fremst å fremme friidretten i Norge, og representere idret-
ten internasjonalt. Norsk friidrett har fått større represen-
tasjon internasjonalt og ansettelsen av Håvard Tjørhom er 
en styrking av toppidretten. Erlend Slokvik som er sports-
sjef, vil sammen med toppidrettsansvarlig Håvard Tjør-
hom utfylle hverandre. De leder nå norsk friidrett interna-
sjonalt. 

Hvem som er sportssjef, betyr mer for noen enn andre. 
Min erfaring er at de aller beste ikke bruker så mye energi 
på det. De er takknemlig for drahjelp, men forventer det 
ikke. Hvis ikke målene nås, er det først og fremst dem 
selv de klandrer. 

Elitefriidretten er ikke sentralisert eller organisert som 
landslag vi kjenner fra vintersporten. Den daglige trening-
en med trenere og miljø foregår i klubb. I en eliteklubb 
som Tjalve med en administrasjon vil sportssjef også 
spille en mindre rolle. For en klubb uten administrasjon 
vil sportssjefen bety mer. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til TV2 uttaler leder i SK Vidar, Atle Guttormsen, at han 
er overrasket over utnevnelsen av Tjørhom. I utgangs-
punktet skulle man ansette en leder for U23 landslaget i 
50% stilling. I stedet velger man en ny toppidrettssjef. 
Guttormsen uttaler videre at de (Team Guttormsen) er 
godt fornøyd med det Slokvik har utrettet.. 

Etter det vi vet ble Tjørhom ansatt uten at Styret i forbun-
det var involvert. 
 
 

Rollen til en sportssjef kan grovt de-
les i en synlig og usynlig del. Den 
synlige delen er i media og utgjør 
kanskje fem prosent. Resterende 
95% og den usynlige er felt- og ut-
viklingsarbeid. Fallgruven er når 5 
prosent blir 95. 

Tjalve vil gjøre enhver sportssjef 
god. Det tjener norsk friidrett og klubbens medlemmer 
på.  

 

John Ertzgaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

NFIF styrker satsingen på toppidrett 

Håvard Tjørhom 

Ansettelse av ny toppidrettssjef; uttalelse fra IK Tjalve 
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Kvalheimmila ble arrangert for tredje gang lørdag 
24.september. Nesten 250 påmeldte som løp enten 5 eller 
10 km. Det var litt mer enn i fjor og noen færre enn første 
året i 2020.  

Været viste seg fra sin bedre side, etter en nitrist dag i 
Oslo dagen før. Få Tjalvister valgte å stille opp. Noe av 
grunnen kan være at vi for tiden har få som satser på de 
lengre distansene. Noen sparte seg nok også til Norgeslø-
pet som ble arrangert på Lillestrøm to uker senere. 

Sigrid Jervell Våg var en av de som valgte å stille til start. 
Sigrid leverte et løp på det jevne og kom i mål til tiden 
16:25. Deet er ny årsbeste, men et stykke etter tiden i 
Kvalheimmila i fjor. Da løp hun på 15:57.53. Kvinneklas-
sen ble vunnet av Ine Bakken fra Gular IL med tiden 
15:55.  

På 10 km for gutta løp Petter Johansen fra Lillehammer et 
meget sterkt løp. Etter å ha passert halvveis på ca. 14:30 
løp han inn til tiden 29.19. Det var etter hva vi har fått 
høre ny klubbrekord i Lillehammer IL.  Dette ga en snitt 
tid på 2:56 min/km.  

Henrik Velle var eneste Tjalvist på denne distansen. Han 
kom i mål til tiden 33:16.        

I dagens siste heat, 5 km for gutta, ble det en klar seier til 
Awet Kibrab fra Ull/Kisa. Senay Fissehatsion fra samme 
klubb var hare for Awet og dro han fram til tiden 13:55. 
Det gir et gjennomsnitt på 2:47 min/km. I denne klassen 
løp Iver Matias Glomnes fra IK Tjalve. Iver fikk det nok 
litt tungt mot slutten og kom inn til tiden 15:12.  
 
På 10 km i kvinneklassen debuterte Pernille Dørstad på 
bane. Pernille løp inn til tiden 42:09 i klassen K35-99. Vi 
tar det for gitt at Pernille er nærmere 35 enn 99 år gammel
. Som mange sikkert husker vant Pernille klassen K40-
44 under NM i terrengløp i fjor. 

 

Ine Bakken i tet i dette heatet på 5 km. Sigrid sees litt lenger 
bak i feltet. Foto: Bjørn Henriksen 

Sigrid passerer med en runde igjen å løpe. Foto: Bjørn Henrik-
sen 
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Selv om Kvalheimmila er et enkelt stevne og arrangere 
trengs det allikevel folk til å bemanne de forskjellige pos-
tene. Flere brukte derfor muligheten til å få registrert dug-
nadstimer. Disse er presentert på de neste sidene. 

 

Bjørn Henriksen 

. 

  

Ine Bakken, vinner av kvinneklassen. Foto: Bjørn Henriksen 

Petter Johansen fra Lillehammer passerer for siste gang på 10 
km. Foto: Bjørn Henriksen 

Petter Johansen fotografert etter løpet sammen med dagens 
æresgjest, Arne Kvalheim.  Knut Kvalheim var på ferie i Tosca-
na og kunne derfor ikke stille. Foto: Bjørn Henriksen 

Premieutdeler og pallen på 5 km. Fra venstre: Arne Kvalheim, 
Tord Ulset, Awet Kibrab og Simen Ellingsdalen. Foto: Bjørn 
Henriksen 

Kvalheimmila 
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 Kvalheimmila 

Matias Lavik var på plass og styrte arrangementet med fast 
hånd. Her sammen med Rune Vegard Gotland. Foto: Bjørn 
Henriksen 

Kristine Helle-Andresen og Ingeborg Løvnes hadde ansvar for 
å holde styr på rundene. Foto: Bjørn Henriksen 

Julie Sandberg og Elias Sanden Søvik tok seg av serveringen i 
kiosken. Foto: Bjørn Henriksen 

John Ertzgaard var der. Her sammen med Arne Kvalheim. 
Foto: Bjørn Henriksen 



23 

 
 

 Kvalheimmila 

Kiosken var plassert ute i løpebanen rett foran hovedtribunen. 
Foto: Bjørn Henriksen 

Eirik Berge var der og hjalp til med det som måtte gjøres. Med 
ryggen til; Pernille Børstad. Foto: Bjørn Henriksen 

Solveig Hernandez Vråle hadde ansvar for nummerutdelingen. 
Foto: Bjørn Henriksen 

Henrik Velle løper inn til tiden 33:16 på 10 km. Foto. Samuel 
Hafsahl. 
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Bislett stadion sparer strøm 

Taket på Bislett er fylt opp med solcellepaneler. Foto: BA 

Sommeren 2018 ble Bislett Stadion det første idrettsan-
legget i Norge som installerte solceller til produksjon av 
egen strøm. 

Siden oppstarten for 4 år siden har anlegget på 1100kvm 
med 700 paneler og en effekt 212kWp produsert 
710.000kWt  

Pr år blir dette en produksjon på ca 170.000kWt  

Prisen på anlegget var på 3 millioner da Ambas Elektro 
vant anbudet. 

I 2022 alene har anlegget gitt en besparelse på ca 500.000 
kroner i strømkostnader.  

Tror man disse prisene vil vedvare så vil hele anlegget 
være nedbetalt i 2025. (10 år før budsjettert)  

Garantien på anlegget er 20 år men forventet levetid på 
anlegget er over 30 år. 

Vi oppfordrer alle andre idrettsanlegg i Norge til fortest 
mulig installere solcelleanlegg fremover, enten selv, eller 
ved å påvirke sine anleggseiere.  

Dette skjer ikke av seg selv, Bislettalliansen var helt sen-
tral da vi fikk med oss Oslo Kommune på dette i 2018. 

Solceller hjelper til med å spare penger, og bidrar også til 
å løse energikrisen vi står midt oppe i.  

Andreas Høiby flyttet til Bryne på Jæren i april i år. Han 
flyttet dit sammen med samboer Sissel Gjengedal og bar-
na Edvard og Jens. Sissel er opprinnelig fra de traktene. 

12.september kom gutt nummer tre til verden. Han har 
fått navnet Elias og er en riktig så kjekk kar. 

Så langt er Andreas godt fornøyd med Bryne og Jæren. 
De har kommet på plass i midlertidig bolig i påvente av  
bygging. For øyeblikket er de i dialog med aktuelle byg-
gefirmaer.  

Andreas jobber nå som advokat hos Fylkesadvokaten i 
Rogaland, og trives med det. Vi ønsker familien lykke til 
videre og forhåpentligvis hører vi mer fra dem etter hvert 
som byggeprosessen skrider fram.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her kan idretten virkelig gjøre en forskjell, siden det fin-
nes hundrevis av idrettsanlegg i Norge, som egner seg for 
solceller på taket. 
  
Steinar Hoen 

 
 

 

Bjørn Henriksen 

Andreas Høiby har fått sin tredje gutt 

Stas med ny lillebror. Foto: Privat 

Lillebror Elias har allerede fått seg Tjalvedrakt. Foto: Privat 
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Leif Inge Tjelta 1949-2022 

Leif Inge Tjelta er død, 73 
år gammel. Leif Inge fikk 
påvist kreft i 2019, men 
halvannet år etter var han 
frisk. Men som ofte med 
kreft, sykdommen kom 
tilbake.19.september sov-
net han stille inn.  

Leif Inge vokste opp i 
Stavanger. Ofte spilte han 
fotball på ”Ullevålen”, den 
litt ujevne gressbanen ne-

denfor Vålandstårnet. To av kompisene var Svein Kvia 
og Anbjørn Ekeland (kjente profiler i Viking). 

Leif Inge var ikke spesielt god i fotball, men kondisen og 
utholdenheten var på topp. Såpass at han i 1964 ble opp-
fordret til å melde seg in i IL Skjalg. Bestetiden på 1500 
m (3:46.1) satte han under Bislett Games i 1973. I 1974 
og 1975 konkurrerte han for Tjalve da han gikk på Id-
rettshøgskolen i Oslo. I den perioden løp han 3000 m på 
8:08.6 i 1975, noe som holdt til 7.plass på Norgessta-
tistikken. Han løp også på laget til Tjalve som vant Hol-
menkollstafetten det året.  

Leif Inge var utdannet lærer. Han gikk to år på lærersko-
len og to år på Idrettshøgskolen. På Ramsvig spesialskole 
jobbet han med vanskeligstilte ungdommer. Leif Inge 
fortsatte karrieren ved Sola videregående skole, hvor han 
tok hovedfag ved siden av jobben.   

Johan Kaggestad oppfordret han til å loggføre all trening 
som åtte av Norges beste kvinnelige langdistanseløpere 
gjorde i løpet av et år. Leif Inge testet dem jevnlig, noe  
 
 

som ble grunnlag for en skala i intensitet ved trening. Stu-
diene var utgangspunktet for hans masteroppgave. 

Han egen trenerkarriere nådde sitt høydepunkt da Ingrid 
Kristiansen satte sin første verdensrekord etter at han fikk 
henne til å utføre systematisk intervalltrening. 

Neste stopp ble Universitet i Stavanger, hvor han leverte 
doktorgraden i ”Treningsprosessen i distanseløp på inter-
nasjonalt nivå”.  

Leif Inge har skrevet en rekke artikler om trening, som 
har blitt publisert i anerkjente nasjonale og internasjonale 
tidsskrifter. 

Leif Inge har fulgt Ingebrigtsen-brødrene i mange år. 
Forskningsartikkelen hans (”Three Norwegian brothers all 
European 1500 m champions. What is the secret”) er ba-
sert på data fra treningsdagbøker, observasjon, fysiske 
målinger og dialog. Artikkelen er publisert i Int. J. Sports 
Science & Coaching. 

Fra 2003 til 2009 var han fagansvarlig for mellom og 
langdistanse i Norges Friidrettsforbund. Han var ikke bare 
opptatt av store prestasjoner for eliten. Han brydde seg 
om løpere på alle nivå, og etter hvert fikk han en spesiell 
forkjærlighet for å få inaktive i bevegelse. I samarbeid 
med Stavanger Aftenblad ledet han Sprek-prosjektet der 
utrente fikk tilbud om trening. Helt fram til det siste var 
han trener for en gruppe mosjonister som møtte til trening 
to ganger i uken. 

Vi lyser fred over han minne. 

 

Bjørn Henriksen 
 
  

Laget som vant Holmenkollstafetten i 1975. Bak fra venstre: Eystein Enoksen, Knut Kvalheim, Åge Galgerud, Svein Kolsrud, Leif 
Inge Tjelta, Helge Pharo, Ragnar Schie og Arvid Dahm. Foran fra venstre: Odd Aksnes, Thorolf Schrøder-Nielsen, Jan Torgersen, 
Haldor Sesseng, Svein Olav Haugen, Arne Kvalheim og Erik Evensen. Foto fra Tjalvisten nr.1 1976.   
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Norsk rekord av Karoline i  

Karoline Bjerkeli Grøvdal gjennomførte sitt første løp 
etter ryggproblemene da hun stilte til start på 5 km i Nor-
gesløpet 1.oktober. Forholdene var ikke de beste, med litt 
regn i lufta og ca. 120 C i lufta. Karoline løp et meget 
jevnt løp og kom inn til tiden 14:57. Hennes tidligere 
rekord lød på 15:04. Karoline hadde Europa-rekorden til 
Sifan Hassan i tankene gjennom løpet, men forholdene 
var ikke gode nok til å slå den (14:48).  

Karoline hadde Johannes Teigland fra IL Gular som hare 
og åpnet med å løpe den første kilometeren på 2:55. Ine 
Bakken fra Gular ble nr. 2 med tiden 16:33. Uken før løp 
hun på 15:55 under Kvalheimmila. Det sier litt om løpet 
til Karoline. Det er verdt å merke seg at Karoline ble nr.8 
totalt når vi også regner med gutta. Margrete Baustad 
stilte også på 5 km og kom inn til tiden 18:17. 

Av våre yngre utøvere stilte Mikkel Bakken til start på 
samme 5 km. Mikkel ble nr.4 i klassen 15-17 år med ti-
den 15:42. Det holdt til en 15.plass totalt blant gutta. 

Sigrid Jervell Våg valgte å løpe 10 km denne gang etter å 
ha løpt 5 km under den nevnte Kvalheimmila. Etter hva 
vi har bragt på det rene har Sigrid bare løpt 10 km en 
gang tidligere, og det var tilbake i 2017. Da løp hun      
10 000 m på bane på 36:19.02. Sigrid hang lenge med 
teten, men måtte etter hvert innse at farten til vinneren 
Kristine Reimert Rød fra Oppegård ble for høy. Rød fikk 
33:50, mens Sigrid kom inn til pene 34:27. 
 

 
Bjørn Henriksen 

Karoline underveis i løpet. Her ligger hun rett bak haren. Rett 
bak Karoline ser vi Kristian Bråthen Børge fra Ull/Kisa, som 
vant 15-17 år klassen. Foto: Kondis 

Mikkel Bakken underveis i løpet. Foto: Arrangøren Karoline i mål på ny norsk rekord. Foto: Kondis. 
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Temakveld I: Treningsplanlegging 

Klubben har planlagt å arrangere tre forskjellig temakvel-
der i løpet av høsten 2022/våren 2023. Den første ble 
avholdt i lokalene i Underhaugsveien 28.september. Te-
ma var treningsplanlegging. Karoline Bjerkeli Grøvdal 
var invitert for å snakke om sine egne planer og svare på 
spørsmål fra de frammøtte. De som møtte var i første 
rekke de av våre utøvere som løper lenger enn 400 m. 

John Ertzgaard innledet møte med å redegjøre for Tjalves 
idrettslige mål. De ble for øvrig presentert i Tjalvisten 
nr.1 2021. Deretter var det lagt opp til en samtale med 
Karoline rundt hennes treningsplanlegging og hvordan 
hun disponerer året. 

Karoline har slitt med en skade i ryggen siden et par uker 
før EM i München så mye av det hun har gjort den siste 
tiden er å bli kvitt skaden. Som omtalt på forrige side 
gjorde hun et lite comeback i Norgesløpet lørdag  
1.oktober før hun løper Hytteplanmila 22.oktober. Deret-
ter drar hun i høyden for å forberede seg til EM terreng-
løp i Torino 11.desember. Her er Karoline tittelforsvarer 
etter sin seier i fjor.   

Det ble en interessant diskusjon hvor særlig Sigrid Jervell 
Våg hadde mange spørsmål spesielt rundt temaet terskel-
trening.  
 
Bjørn Henriksen  

 

Karoline svarte på spørsmål fra forsamlingen. Foto: Bjørn Hen-
riksen 

Rundt 20 aktive og trenere hadde møtt opp til temakveld I i regi av John Ertzgaard. Foto: Bjørn Henriksen 
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Utøverprofiler; mellom og langdistanse  

Hedda Hynne: Født 13.03.1990 i Skien. Deltok i OL 2016 og OL 2021 på 800 m. Kvalifiserte seg til seminfinale i 
2021. Satte norsk rekord på 800 m med tiden 1:58.10 i 2020. Har vunnet seks NM-gull på 800 m.   

Sigrid Jervell Våg: Født 06.06.1992 i Trondheim. Fem individuelle norske mesterskap på 1500 m og 5000 m.  

Maria Sagnes Wågan: Født 22.05.1992 i Trondheim. Deltok i EM 2022 i München i maraton. To norske mesterskap 
på 5000 m og et i 6 km terreng. Flere sølv og bronsemedaljer på 2 og 6 km terrengløp. 

Ferdinand Kvan Edman: Født 12.02.1993 i Drammen. Deltok i VM 2022 i Eugene, EM 2018 i Berlin og EM 2022 i 
München. Har fem sølvmedaljer fra NM på 1500 m.  

Petter Rypdal; Født 30.10.1993 i Trondheim. Løpt for IK Tjalve siden 2019. 
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 Seniorlandslaget 2023         Ansvarsfordeling 

Seniorlandslaget for 2023 ble offentliggjort på en 
pressekonferanse på Ullevaal Stadion 11.oktober. Som 
i fjor er det ett seniorlandslag som også inkluderer 
utøverne fra parafriidretten.  

Seks nye utøvere fikk plass i 2023-utgaven av landslaget: 

 Jacob Boutera, Ull/Kisa IL 

 Pål Haugen Lillefosse, Fana IL 

 Skjalg Kongssund, Moelven IL 

 Markus Rooth, IK Tjalve 

 Sander Aae Skotheim, IK Tjalve 

 Henrik Flåtnes, Tønsberg FIK 

Tre utøvere; Henrik Ingebrigtsen, Sondre Nordstad Moen 
og Martin Roe gikk ut av laget, men har fortsatt en dialog 
med NFIF i forhold til oppfølgning. 

 
Tekniske øvelser: 
Sondre Guttormsen, SK Vidar 
Simen Guttormsen, SK Vidar 
Pål Haugen Lillefosse, Fana IL 
Eivind Henriksen, IK Tjalve 
Ola Stunes Isene, IF Sturla 
Amalie Iuel, IK Tjalve 
Line Kloster, SK Vidar 
Lene Onsrud Retzius, IL i BUL  
Marcus Thomsen, IL Norna-Salhus 
Vladimir Vukicevic, SK Vidar 
Karsten Warholm, Dimna IL 
Markus Rooth, IK Tjalve 
Sander Aae Skotheim, IK Tjalve 
Henrik Flåtnes, Tønsberg FIK 
 
Mellom/langdistanse: 
Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve 
Hedda Hynne, IK Tjalve 
Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL 
Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL 
Zerei Kbrom Mezngi, IL Skjalg 
Tom Erling Kårbø, Stord IL 
Jacob Boutera, Ull/Kisa IL 
Narve Gilje Nordås, Sandnes IL 

Ikke mange forskjeller for IK Tjalve når vi sammenlikner 
med fjoråret. Amlie Iuel, Hedda Hynne, Karoline Bjerkeli 
Grøvdal og Eivind Henriksen er fortsatt med. I tillegg har 
våre to mangekjempere, Markus Rooth og Sander Aae 
Skotheim kommet med. Det er gledelig. 

Jakob Ingebrigtsen er fortsatt med, selv om han litt tidli-
gere truet med å forlate landslaget hvis ikke broder Hen-
rik fikk plass. Her har de nok kommet til et kompromiss. 
Vi legger også merke til at hekk fortsatt klassifiseres som 
en teknisk øvelse. 

Bjørn Henriksen 

Som tidligere publisert styrker Norges Friidrettsfor-
bund satsingen rundt toppidretten og har ansatt tidli-
gere sportssjef Håvard Tjørhom som toppidrettsan-
svarlig. Slik blir den nye ansvarsfordelingen mellom 
sportssjef og toppidrettsansvarlig.  

- Sportssjef Erlend Slokvik vil ha det overordnede ansva-
ret for idrettssektoren, mens Håvard vil ha det operative 
ansvaret for toppidretten, sier generalsekretær Kjetil Hil-
deskor i NFIF. 

Slik blir den nye ansvarsfordelingen: 
 
Sportssjef  

 Rapporterer til generalsekretær.  

 Leder av idrettsavdelingen med oppfølging av ansatte 
i avdelingen.  

 Overordnet ansvar for modell for toppidrett og utvik-
ling.  

 Overordnet ansvar for lag og mesterskapsuttak, og 
overordnet resultatansvar.  

 Del av ledergruppen i NFIFs administrasjon.  

 Overordnet budsjettansvar for idrett.  

 Ansvar for utarbeidelse og signering av kontrakter 
med utøvere og trenere/støtteapparat.  

 Head Of Delegation i EM, VM og OL.  

 Ansvar for OLT-søknad og oppfølging i for- og etter-
kant av disse. Gjennomføre møter og rapportering rundt 
disse.  

 Ansvar for oppfølging av landslagsgruppe med defi-
nerte U23-utøvere og trenere.  

 Ansvar for avdelingens markedsoppfølging opp mot 
og i samarbeid med marked og toppidrettsansvarlig.  

 Kontaktperson og oppfølging mot Parafriidrett, mot-
bakke, ultraløp og kappgang.  
 
Toppidrettsansvarlig:  

 Rapporterer til sportssjef.  

 Daglig oppfølging av utøvere på seniorlandslaget.    

 Skal ha tett samarbeid med avdeling toppidrett og             
utvikling.  

 Skal følge opp gjeldende modell for toppidrett og 
utvikling.  

 Ansvar for å planlegge og gjennomføre ukentlig kon-
takt med de ulike miljøene.  

 Ansvar for å planlegge og gjennomføre månedlige 
besøk i de ulike miljøene.  

 Ansvar for å kvalitetssikre og følge opp den daglige 
treningen, og koordinere ressurser fra eksempelvis OLT, 
helse osv. som eventuelt skal settes inn.  

 Team Leder med alt operativt ansvar på EM, VM og 
OL.  

 Ansvar for kontakt med helseteam, og videreutvikle/
bygge helsepool rundt de beste utøverne.  

 Ansvar for å organisere og følge opp individuelt og 
gruppemessige støtteapparat i dialog med sportssjef.  
Legge plan med de beste utøverne og ressurser i form av 
støttepersonell for optimal forberedelse og reise inn til 
mesterskap.  
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Det var godt bergensk høstvær med vått underlag og 
vind under norgesmesterskapet i terrengløp lang løy-
pe på Storetveitmarken søndag 23.september. Det ble 
spennende i begge seniorklassene der Andrea Modin 
Engesæth og Magnus Tuv Myhre var de sterkeste. 

I kvinneklassen tro Kristine Eikrem Engeset til fra start 
og fikk en luke allerede etter et drøy minutts løping i 
kvinneklassen. Feltet strakk seg ut og Hanne Mjøen Ma-
ridal var den som dro den fire kvinner store gruppen som 
jaktet bak. Opp mot passering en runde, to kilometer, var 
Eikrem Engeset hentet inn og tetgruppen bestod av seks 
utøvere. Kristine Meinert Rød tok over drajobben og da 
sprakk gruppen opp. Halvveis ble passert på 10:01 og da 
var Andrea Modin Engesæth eneste utøver som lå i rygg 
på Meinert Rød, mens Mjøen Maridal hadde gitt en liten 
luke. 

Luken fra de to i tet ned til Mjøen Maridal hadde økt til 
seks sekunder etter to runder. Bak der jobbet vår egen 
Sigrid Jervell Våg, som stadig plukket plasseringer, og  
var 13 sekunder bak bronseplassen. Meinert Rød og Mo-
din Engesæth ble liggende side om side i starten av siste-
runden, før sistnevnte satte inn en liten fartsøkning og 
hun fikk en luke opp mot passering 5 kilometer på 16:48. 
Mjøen Maridal så ut til å ha sikret seg bronsemedaljen 
åtte sekunder bak lederen. 

Andrea Modin Engesæth fra Runar hadde kontroll på gul-
let og tok sitt første NM-gull i terrengløp i seniorklassen. 
Hun vant juniorklassen i 2020. Etter bare et løp på bane 
utendørs i år er det meget gledelig å se Engesæth tilbake i 
godt slag. Årets komet Kristine Meinert Rød fra Oppe-
gård løp inn til sølv på 20:05 og var da fire sekunder bak 
gullet. Hun sikret seg sin første NM-medalje i sin første 
skikkelige sesong. Strindheims Hanne Mjøen Maridal ble 
bronsevinner 15 sekunder bak Modin Engesæth. Sigrid 
Jervell Våg ble nr.4, 29 sekunder bak vinneren. 

Det var en kontrollert start i menn senior, før Magnus 
Tuv Myhre dro opp farten like før passering en kilometer. 
Det skulle løpes fem runder a 2 kilometer og inn mot  

passering etter en runde dro Kasper Fosser på i nedover-
bakken. Totalt ti mann hadde noenlunde kontakt med te-
ten etter en runde. Det falt stadig noen løpere av tetgrup-
pen. Da 4 kilometer ble passert på 11:46 av Tuv Myhre og 
Fosser i tet, bestod tetgruppen av syv mann. Her var vår 
egen Ibrahim Buras fortsatt med i teten.  

Halvveis ble passert på 14:58 og opp mot passering tre 
runder var Tuv Myhre, Fosser, Jacob Boutera, Senay Fis-
sehatsion og Ibrahim Buras de som utgjorde tetgruppen. 
Ut på fjerderunden begynte det virkelig å sprekke opp da 
Boutera gikk opp i tet og Tuv Myhre var den eneste som 
klarte å holde følge i motbakkene. Duoen i tet fortsatte å 
øke til konkurrentene utover på runden og etter 8 kilome-
ter hadde de en luke på syv sekunder ned til Fosser, som 
holdt bronseplassen 14 sekunder foran Fissehatsion. I 
motbakkene ut på sisterunden jobbet Tuv Myhre knall-
hardt og fikk en liten luke til Boutera, som hinderkongen 
raskt tettet.  

Tuv Myhre fortsatte å dra i tet og Brandbu-løperen prøvde 
seg i siste motbakke, men Boutera lot seg ikke knekke og 
tok teten inn i siste nedoverbakke.  

Det hele skulle avgjøres på oppløpet der de lå side om 
side og det var første på de siste ti meterne at Tuv Myhre 
kom seg litt foran og med 29:23 tok han sitt andre NM-
gull på seniornivå og første i terrenget. Ull/Kisa-løper 
Jacob Boutera tok sølvet i debuten i lang løype etter at 
han vant kort løype i vår. Hemings eminente orienterings-
løper Kasper Fosser forsvarte bronsemedaljen fra i fjor da 
han krysset målstreken halvminuttet bak vinneren.  

Ibrahim fikk det tøft etter hvert, men kom i mål til en so-
lid 6.plass på tiden 30:42. Han var 1:19 etter vinneren. 

I juniorklassene ble det en flott bronsemedalje til Mikkel 
Bakken i G17 som løp 4 km. Han kom inn til tiden 12:29 
og var bare 3 sekunder fra sølvmedaljen. Suveren vinner 
ble Lars Horten Jordet fra Ren-Eng på tiden 12:03. 

Abdullahi Dahir Rabi fra Runar og Vebjørn Hovdejord fra 
Snøgg hadde kvittet seg med de øvrige konkurrentene  

Mange gode plasseringer i NM terreng lang løype 

Sigrid og Annie ute i løypa på førsterunden. Foto: Kondis 

Jentene er klar til start på 6 km. Annie Bersagel (121) og Sigrid 
Jervell Våg (106). Foto: John Ertzgaard 
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da halvveis ble passert i menn junior. Ved passering 4 
kilometer hadde Rabi fått en luke på fire sekunder til 
Hovdejord. Luken minket inn mot mål, men Rabi hadde 
kontroll og nærmest jogget over mål til gull foran Hovde-
jord. Den europeiske U20-rekordholderen på 10 000 me-
ter forsvarte gullet fra i fjor og det blir uhyre spennende å 
se hva den regjerende sølvvinneren fra EM kan gjøre i 
mesterskapet i Torino om et par måneder. Hovdejord sik-
ret seg sin første NM-medalje i terrenget i juniorklassen.  

Esten Hansen-Møllerud Hauen fra Ren-Eng leverte som 
vanlig en bunnsolid avslutning som gjorde at han hadde 
kontroll på bronsemedaljen.  

Vår egen Mikkel Blakstad Thomassen hang godt med 
hele veien og løp inn til en 5.plass, bare 11 sekunder bak 
vinneren. Han hadde samme tid som nr.4, men ble dømt 
etter i mål. Opp til bronsemedaljen var det syv sekunder. 

 

Mikkel Bakken med sin bronsemedalje i G17. Foto: John Ertz-
gaard. 

Mikkel Blakstad Thomassen løp inn til en fin 5.plass i junior-
klassen. Foto: Kondis 

Sliten og møkkete. Mikkel Blakstad Thomassen etter løpet. 
Foto: John Ertzgaard 

Mikkel Bakken fotografert sammen med sin far rett etter løpet. 
Foto: John Ertzgaard. 

NM terreng lang løype 
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Fornøyde jenter etter løpet. Sigrid Jervell Våg og Annie Bersa-
gel. Foto: John Ertzgaard. 

 

I veteranklassene ble det sier til Annie Bersagel i K35-39 
med tiden 21:30. Hun hadde forøvrig 10.beste tid blant 
jentene. Pernille Dørstad vant bronsemedaljen i klasse 40-
44, og Erling Hisdal ble best i M35-39. 

Av våre øvrige seniorløpere ble Iver Glomnes nr.18 på 10 
km med tiden 32:20. Jonas Riseth ble nr. 25 med 33:48 
og Henrik Velle nr. 29 med 36:23. 

 

Annie Bersagel fotografert av Kondis underveis i løpet. 

Det ble bronse til Pernille Dørstad i klasse 40-44 år denne 
gang. I fjor vant hun. Foto: Kondis 

Iver Glomnes i mål til en 18.plass. Foto: John Ertzgaard 

NM terreng lang løype 
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Jonas Riseth er akkurat ferdig med sine 10 km. Foto: John 
Ertzgaard 

Henrik Velle sjekker klokken etter endt dyst. Foto: John Ertz-
gaard. 

Erling Hisdal løper inn til seier i klasse 35-39 år. Foto: John 
Ertzgaard 

NM terreng lang løype 

Ibrahim Buras (23) hang lenge med i teten på 10 km senior. 
Foto: Kondis 
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Prisdryss for 2022-sesongen 

I forbindelse med NFIF sine markedsdager 11.oktober 
delte Friidrettens Venner ut sine priser for 2022-
sesongen. 

Prisene for 2022 tilfalt: 

Årets navn i norsk friidrett: Jakob Ingebrigtsen, Sand-
nes IL 
Friidrettens Venners prestasjonspris: Eivind Henrik-
sen, IK Tjalve 
Friidrettens Venners parapris: Vegard Dragsund 
Sverd, IL Norna-Salhus 

Friidrettens Venners utviklingspris: Sander Aae Skot-
heim, IK Tjalve. 

Prisen «Årets navn i norsk friidrett» for 2022 er tildelt 
Jakob Ingebrigtsen (f. 2000), Sandnes IL  

Det er en av norsk friidretts store stjerner som blir tildelt 
prisen «Årets navn i norsk friidrett». Det er andre gangen 
Jakob tildeles denne prisen, første gang var i 2018. En 
forrykende sesong som startet med verdensrekord på 
1500m innendørs (3:30.60). I juli ble det VM sølv på 
1500 meter og VM gull på 5000 meter, for så en måned 
etterpå ta EM gull, på de to samme distansene som gav 
medaljer i VM. Jakob avsluttet sesongen i Zürich med å 
vinne 1.500 meter Diamond League-finalen på tiden 
3:29,02 - årsbeste i verden. Dermed vant han det gjeve 
Diamond League diamant-trofeet i år, etter å ha blitt num-
mer to i de to siste finalene  

Prisen «Friidrettens Venners prestasjonspris» for 
2022 er tildelt Eivind Henriksen (f. 1990), IK Tjalve  
 
Eivind Henriksen fulgte opp det smått sensasjonelle OL-
sølvet fra i fjor, med et nytt historisk mesterskap i juli og 
tidenes første norske sleggemedalje i et verdensmester- 

skap. Det var andrekastet hans på 80.87 m, det nest 
lengste i karrieren, som ga ham bronsemedaljen i Eugene 
(USA). Etter finalen viste EKG-målingen at han hadde 
pågående hjerteflimmer og han måtte på sykehus for å få 
hjelp med å komme tilbake til normal hjerterytme. Som-
merens andre mesterskapsmedalje sikret Eivind seg under 
friidretts-EM i München. Henriksen kastet først dødt, et 
andrekast på 77.60 m, dødt igjen, slo til med 79.45 m i 
kast fire, 78.18 m i kast fem og avsluttet med 77.00.m 
Bestekastet på 79.45 meter i finalen sikret ham EM-
bronse, på en regntung Olympiastadion i München. Ei-
vind har norgesrekord på 81.58 m (OL Tokyo).  

Prisen «Friidrettens Venners utviklingspris» for 2022 
er tildelt Sander Aae Skotheim (f.2002), IK Tjalve  

20 år unge mangekjemperen Sander Aae Skotheim ble 
nummer sju i tikampen i friidretts-EM i München (8211 
poeng). En måned tidligere ble Skotheim nummer 15 i 
VM-debuten (8062 poeng). I våres, under Multistars i 
Grosseto (ITA), satte Skotheim ny pers med 8298 poeng. 
EM var Sanders fjerde tikamp på under fire måneder. 
Skotheims EM-serie på 8211 poeng. Dag 1: 100 meter: 
10.98/+0.7. Lengde: 7.56/+0.8. Kule: 13.65. Høyde: 2.11. 
400 meter: 48.27. Dag 2: 110 meter hekk: 15.64/0.0. Dis-
kos: 44.13. Stav: 5.00. Spyd: 56.48. 1500 meter: 4:26.38. 
Skotheims pers-serie på 8298 poeng 100 meter: 11.17- 
Lengde: 7.77. Kule: 13.84. Høyde: 2.16. 400 meter: 
48.76. 110 meter hekk: 14.81. Diskos: 43.67. Stav: 4.65. 
Spyd: 61.55. 1500 meter: 4:29.11.  

Morten Olsen, NFIF 
 
 

Sander Aae Skotheim, IK Tjalve, Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL og Eivind Henriksen, IK Tjalve. Foto: Morten Olsen  
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U20 og U23 landslagene for 2023 

Følgende Tjalvister har fått plass på U20 landslaget 
for 2023 

Spyd: 
Eric Becklund (05), IK Tjalve (Astri Becklund)  

Følgende Tjalvister har fått plass på U23 landslaget 
 
Sprint og hekk: 
Lakeri Ertzgaard (02), IK Tjalve (John Ertzgaard) 
Kenny Emi Ajayi, (03) IK Tjalve (Michael Rosenberg) 
Kajsa Rooth (03), IK Tjalve (Espen Rooth) 
 
Mellom og langdistanse: 
Selma Løchen Engdahl (01), IK Tjalve (Eirik Førde) 
Ibrahim Buras (01), IK Tjalve (Mustafa Buras) 
Tobias Grønstad (02), IK Tjalve (Pål Grønstad) 

Mangekamp: 
Abraham Vogelsang (03), IK Tjalve (Eirik Røe) 
 
Lengde/tresteg: 
Hedda Kronstrand Kvalvåg (02), IK Tjalve (Dan Simion) 
(USA) 

Kun en utøver fra Tjalve har fått plass på U20 landslaget 
for 2023. Det sier muligens litt om hvor dårlig rekrutte-
ringen er i klubben. Slik undertegnede ser det er det ikke 
mange fra IL Koll som vil komme opp på dette nivået de 
neste årene. Kenny og Abraham er nok de siste toppene 
vi får på en stund. 

På U23 landslaget har vi fått med syv utøvere. Forhåpent-
ligvis kan det bli noen fler når overgangene er i orden. 

 
 
 
 

 

Eric Becklund 

Lakeri Ertzgaard 

Kajsa Rooth 

Selma Løchen Engdahl 

Tobias Grønstad 

Ibrahim Buras 

Abraham Sandvin Vogelsang  

Kenny Emi Tijani-Ajayi 



36 

Historiske bilder 

  

Eirik Førde prøver seg som sleggekaster under en treningssamling på Poros i 2006. Foto: Eirik Førde 

Carl Fredrik Bunæs blir utnevnt til æresmedlem i 1990. 

Laget som vinner 1000 m stafett i 1964 og 1965, for en gangs skyld i farger. Helge Pharo, Carl Fredrik Bunæs, Svein Johnsen og 
Svein Lilleberg. Foto fra Jan Hemsviks private samling 
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Carl Fredrik Bunæs, eller Bassen, som vi kalte han døde 
6. oktober etter lengre tids sykdom, en snau uke før han 
ville ha fylt 83 år. Bassen var i et tiår Norges og tidvis 
Nordens beste sprinter. Han var Idrettsklubben Tjalves 
store utøver fra 1958 da Audun Boysen la opp og fram til 
han selv sluttet med konkurranseidrett i 1966. Som så 
mange av oss Tjalvister drev Bassen idrett i en lokalklubb 
før han ble medlem av landets  beste friidrettslag. Siden 
han vokste opp på Makrellbekken var Njårds hans barne-
klubb. Fra han kom til Tjalve som 15 åring og kom under 
trener Arne Nytrøs kyndige veiledning, og fram til han ga 
seg vant Bassen 18 individuelle norske seniormesterskap 
på 100, 200 og 400 meter og en mengde stafett- og junior 
mesterskap. Han satte flere norske rekorder på distansene 
200 og 400, tidene 20.9 og 46.6 sto i mange år. Han vant 
en Kongepokal, fikk Friidrettsforbundets gullmedalje og 
var æresmedlem i Tjalve. 

I stafettsammenheng var flere av rekordene også nordiske 
rekorder. Mest bemerkelsesverdig var kanskje rekorden 
på 4x100 meter sammen med Ivar Saunes, Bjørn Berg-
lund og Helge Svaar på tiden 40.9 som var meget godt, 
grusbane og 20 meters vekslingsfelt tatt i betraktning. 
Rekorden sto da også svært lenge. Først når vekslingsfel-
tet ble utvidet med 10 meter klarte en norsk klubb å løpe 
raskere. Bassen drev friidrett i en tid der landskamper var 
alminnelige og populære. I flere slike vant Bassen fem 
løp, 100, 200, 400 og begge stafettene. Han vant over 90 
individuelle landskampseire. Mest kjente var landskam-
pen mot Sverige på Bislett i 1963 foran et stort og entusi-
astisk publikum. Året etter kopierte han samme bragd i 
triangellandskampen mot Finland og Sverige som Norge 
forøvrig vant. Det var ikke for ingen ting at Bassen ble 
betegnet som et halvt landslag alene.  

Vi andre som hadde gleden og privilegiet av å løpe på 
samme stafettlag behøvde ikke bekymres oss, Bassen 
ordnet opp på siste etappe. Men ofte måtte han grave dypt 
for å vinne, særlig på 4x400 meter. Da viste han fram 
hvilken konkurransemann han var, og hvilken vinnerskal-
le han hadde. For de av oss som var unge i klubben i be-
gynnelsen av 1960 årene var det stort å trene sammen 
med Bassen på Frogner Stadion, i Frognerparken eller på 
Oslo Handelsgym som var klubbens treningsarenaer.  

For dagens utøvere i Tjalve eller andre steder er det 
ganske umulig å tenke seg treningsforholdene til Bassen 
og hans generasjon. Hardtrampet snø i Frognerparken i 
minus 10, og en liten gymsal kombinert med et yrke der 
han stod mesteparten av dagen, er ikke det man forbinder 
med sprinttrening. På tross av dette oppnådde Bassen re-
sultater de færreste sprintere greier selv i dag.  

Bassen var den samme hyggelige personen overfor unge 
som eldre, gode som mindre gode utøvere. Han var vår 
helt og vårt forbilde. Tjalve betydde mye for Bassen og 
Bassen betød mye for Tjalve. Etter sin aktive karriere tok 
hans sin tørn i klubbens styre og ridderskap. Han var 
Tjalvist i ord og gjerning, og klubben hedret han da også 
med et arrangement, Bassen Sprint som er blitt et av friid-
rettens største og mest populære innendørsarrangementer. 
Bassen var æresmedlem og ridder i Tjalve. Utenom idrett 
arbeidet Bassen først som boktrykker i Aas og Wahls 
Trykkeri. Der fikk han lov å få fri kl 14.00 når han skulle 
delta i store stevner på Bislett. Senere studerte han på 
grafisk høyskole i München der han forøvrig konkurrerte 
litt for klubben München 1860. Sitt yrkesaktive liv av-
sluttet Carl Fredrik Bunæs hos Scandia Norge. Bassen 
giftet seg i 1965 med Inger Høilund som gikk bort for 
noen få år siden. De etterlater seg 2 barn og fem barne-
barn. Vi lyser fred over en god kamerat, Tjalvist og stor 
idrettsutøver. 

 
Arne Kvalheim 
Haavard Nordlie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne nekrologen sto på trykk i Aftenposten 
19.september, dagen eter bisettelsen i Ris kirke. 

Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 
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Carl Fredrik Bunæs var Norges og Nordens beste sprinter 

Carl Fredrik Bunæs kom til Tjalve i 1954. Han kom fra 
SK Njård, hvor han i 1953 løp 60 m på 7.6. Han ble pre-
sentert i Tjalvisten 2 1954 av Jan Hemsvik (Ja-he) som 
skriver: «I 1939-klassen har vi en kar som etter resultate-
ne å dømme normalt burde tilhørt eldre klasser. Eller hva 
skal vi si om en gutt som oppnår 7.2 på 60 m, 11.6 på 100 
m og 6.21 m i lengde før han har fylt 15 år. Navnet er 
Carl Fredrik Bunæs, og det er sannsynligvis ikke siste 
gang man ser dette navnet i forbindelse med friidrett». 
Bedre kan det vel ikke sies. Dette året vant han Sverre 
Gundersens premie i Kl.2 (f.1938-1939). Han løp også på 
et av lagene til Tjalve i Tyrvingstafetten.  

Odda var arrangør av junior NM i 1955. Dette var Carl 
Fredrik første norske mesterskap. Han ble nr.2 på 100 m 
med tiden 11.6, bare slått av datidens beste norske sprin-
ter, Bjørn Nilsen fra IL Skjalg. Tjalve stilte med to lag på 
1000 m stafett. Carl Fredrik løp på laget som vant sam-
men med Ivar Saunes, Øyvind Arnesen og Harald Øde-
gård. 2.laget vant sølvmedaljen.   

 

Stafett NM ble arrangert i Kristiansand dette året. På 
4x100 m løp Tjalve med det samme laget som vant 1000 
m i junior NM. De mistet pinnen i en av vekslingene og 
det var Tjalves 2.lag bestående av Ole H. Lie, Svein 
Oseid, Erik Bjølseth og Audun Boysen som vant øvelsen.  

Tyrvingstafetten 1954. Carl Fredrik sitter  helt til høyre i første 
rekke. Foto fra Jan Hemsviks private samling. 

Premieutdeling 1000 m stafett under junior NM i Odda. Carl 
Fredrik på toppen av seierspallen for 1.laget. 2.laget er repre-
sentert ved Bjørn Berglund. Foto fra Jan Hemsviks private 
samling. 

Premiepallen 100 m. Bjørn Nilsen på toppen flankert av Carl 
Fredrik (t.v.) og Ivar Saunes som vant bronsemedaljen.  Foto 
fra Jan Hemsviks private samling. 

Laget som løp 4x100 m for Tjalves 1.lag under stafett NM i 
1955. Fra venstre: Øyvind Arnesen,  Harald Ødegård, Carl 
Fredrik Bunæs og Ivar Saunes. Foto fra Jan Hemsviks private 
samling. 

Stafett NM 1955. Jan Hemsvik, Carl Fredrik og Øyvind Arne-
sen på vei inn i datidens ”dollarglis”. Foto fra Jan Hemsviks 
private samling. 
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I løpet av sesongen satte Carl Fredrik ny personlig rekord 
på 100 m med 11.0. En forbedring fra året før med 6/10. 

IK Tjalve feiret 65-årsjubileum i 1955, og i den forbindel-
se ble det arrangert en større jubileumsfest. Vi har hentet 
et bilde fra denne festen, hvor også de yngre utøverne 
fikk være med. 

Fremgangen fortsatte i 1956. Carl Fredrik vant sin første 
medalje i hoved-NM da han ble nr.3 på 100 m bak Bjørn 
Nilsen og Birger Marsteen under NM i Stavanger. Han 
løp også på laget som vant 1000 m stafett på 1:57.8 
(Saunes, Bunæs, Oseid, Boysen). Han løp sin første 200 
m på 21.8 dette året, og forbedret sin personlige rekord på 
100 m til 10.7. Han var også med å vinne 4x100 m stafett 
i stafett NM. 

1957 ble det store gjennombruddsåret for Carl Fredrik. I 
NM i Bergen utklasset han Bjørn Nilsen på 200 m og 
tangerte førstnevntes norske rekord på 21.3. Nilsen fikk 
tiden 22.0. På 100 m ble det nok en bronsemedalje som 
året før. Her vant igjen Bjørn Nilsen med tiden 10.6. 
Tjalve var igjen sterkest på 1000 m stafett og vant med 
tiden 1:56.4. Laget var det samme som vant året før. 
Tjalve med Bunæs på laget vant igjen 4x100 m stafett. 
Carl Fredrik benyttet også året til å senke sin personlige 
rekord på 100 m til 10.4. 

I 1957 gjestet den amerikanske sprinteren Leamon King 
Oslo og Bislett i forbindelse med et internasjonalt stevne. 
Carl Fredrik benyttet muligheten til å få snakket med 
stjernen, noe som resulterte i et fint bilde (se neste side). 

I oktober samme år var det landskamp i Athen mellom 
Norden og Balkan. 11 nordmenn ble tatt ut til å represen-
tere Norden. Audun Boysen hadde forfall så Carl Fredrik 
var eneste Tjalvist på dette laget. Han var også den eneste 
nordmann som vant en øvelse da han gikk seirende ut av 
200 m med tiden 21.4. Han ble også nr.2 på 100 m med 
tiden 10.8. For sin innsats fikk han med seg en stor pokal 
hjem (se bildet neste side).   

Carl Fredrik fikk for øvrig sitt gjennombrudd på landsla-
get dette året, da han slo begge franskmennene både på  
 
 

100 m (10.8) og 200 m (21.6) i landskampen i Paris i sep-
tember. Bjørn Nilsen måtte nøye seg med to tredjeplasser. 

Han utmerket seg også i juniorlandskampen mot Sverige 
og Finland ved å vinne både 100 m og 200 m. 
 
 

Fra jubileumsfesten i 1955. Rundt bordet fra venstre: Ivar Sau-
nes, ukjent, Øyvind Arnesen, Henrik Norgren (formann i 
1928), Kaare Dunholm (massør i Tjalve), Carl Fredrik Bunæs 
og Harald Ødegård. Foto fra Jan Hemsviks private samling. 

Carl Fredrik Bunæs utklasser Bjørn Nilsen på 200 m under NM 
i Bergen 1957. Foto: Raskest, høyest og lengst i 100 år 

De to Tjalvelagene som tok dobbeltseier på 1000 m stafett un-
der NM i Bergen 1957. Fra venstre: Berglund, Saunes, Berthel-
sen,. Lundh, Oseid, Borgen, Boysen og Bunæs. Foto fra Jan 
Hemsviks private samling. 

Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 
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 Forventningene var store foran 1958 sesongen og det ble 
snakket om medaljesjanser foran EM i Stockholm. Dess-
verre fikk han en lårskade på forsommeren og dermed var 
sesongen over for hans del. Før man kom så langt var han 
med på Tjalves lag som gikk seirende ut av Holmenkoll-
stafetten, hvor Carl Fredrik løp siste etappe inne på et 
fullsatt Bislett stadion.  

Da Bjørn Nilsen trappet ned, ble Carl Fredrik landets su-
verent beste sprinter da han kom skadefri tilbake i 1959. I 
sin siste juniorsesong viste han europeisk toppklasse på 
200 meter, ikke minst med sin nordiske rekord 21.0 i 
landskampen mot Sverige på Bislett 8.oktober foran Sve-
riges ett år yngre sprinttalent Owe Jonsson. Carl Fredrik 
forbedret denne rekorden til 20.9 i et løp i Karlstad noen 
uker før OL i Roma, men der ble årets Kongepokal-
vinner slått ut i mellomheatet både på 100 og 200 meter. 
Etter OL vant han både 100 m og 200 m (med 21.0) i Ru-
dolf Harbigs minneløp i Dresden. Helt på tampen av se-
songen gjorde han et etterlengtet norgesrekordforsøk på 
400 m sammen med årets norgesmester Dag Wold. Med 
47.3 sendte han Audun Boysens fem år gamle rekord 
over i historiebøkene, og med 47.9 sørget Wold for at 
dette ble det første 400m-løp med to nordmenn under 48 
blank.  

I NM sammenheng vant Carl Fredrik fem gull i 1959 se-
songen. I tillegg til 100 m og 200 m, ble det seier på 
4x100m, 4x400 m og 1000 m stafett. Han tangerte også 
sin personlige rekord på 100 m fra 1957 sesongen med 
10.4. I 1960 ble det fire gull, da han ikke løp på laget som 
vant 4x100 m. I tillegg vant han kongepokalen dette året. 

Under landskampen mot Italia i 1960 ble Carl Fredrik 
slått av Livio Berutti på 200 m. Berutti vant på 20.9, 
mens Carl Fredrik fikk 21.4. Berutti ble forøvrig olym-
pisk mester på distansen dette året.     

Carl Fredrik Bunæs slår av en prat med Leamon King i forbin-
delse med et internasjonalt stevne på Bislett i 1957. Foto fra 
Jan Hemsviks private samling. 

Det var store premier å ta med seg hjem etter landskampen 
mellom Norden og Balkan i 1957.  

Holmenkollstafetten 1958. Siste veksling mellom Fritz Borgen 
og Carl Fredrik Bunæs. Foto fra Jan Hemsviks private samling. 

Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 
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Livio Berutti og Carl Fredrik fotografert etter løpet på Bislett i 
1960. Foto: Sportsrevy 1960 

Carl Fredrik vinner sitt forsøksheat på 100 m under OL i Roma 
1960. Han blir slått ut i mellomheatet både på 100 m (10.5) og 
200 m (21.4). Foto fra Jan Hemsviks private samling 

Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Starten på 100 m under NM på Hamar i 1959. Vi ser Bjørn Berglund i bane en, Ivar Saunes i bane to og Carl Fredrik i bane fem. 
Carl Fredrik vant (10.5) med Ivar Saunes på 2.plass (11.0). Berglund ble nr.6 (11.3). Foto: Hedmarksmusset  

Carl Fredrik vinner 200 m under NM i 1960 og stikker av med 
kongepokalen.  
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1961 sesongen ble på mange måter en mellomsesong, 
men det første nordiske mesterskapet i friidrett ble ar-
rangert på Bislett. Norge vant fire mesterskap; Carl Fred-
rik fikk med seg to av dem da han vant både 100 m og 
200 m. Tidene ble henholdsvis 10.5 og 21.2. 

I NM sammenheng ble det igjen fem gull til unge Bunæs. 
Han vant 100 m og 200 m. I tillegg var han med å vinne 
4x100 m, 4x400 m og 1000 m stafett. 

Det som var interessant dette året var at et lag fra Tjalve 
satte norsk rekord på 4x100 m med tiden 40.9. Den rekor-
den stod til et lag fra IL BUL tangerte rekorden i 1973. 
Det første laget som hadde bedre tid elektronisk var Moss 
IL som løp på 40.40 i 1997. 

Ved inngangen til 1962 sesongen var Carl Fredrik fortsatt 
Norges beste sprinter. Han vant igjen sine fem gullmedal-
jer i NM. Han ble også tatt  ut til å representere Norge 
under EM i Beograd, hvor han ble uplassert både på 100 
m og 200 m.  

Dette året gjestet sprintdronningen fra OL i Roma, Wilma 
Rudolph Bislett. Her er hun fotografert sammen med Carl 
Fredrik. Ola Svorken skriver i sin omtale at hadde han 
fått denne klemmen før løpet hadde han løpt på 9 blank. 

Selv om Carl Fredrik hadde prøvd seg på 400 m allerede i 
1958 (49.1) ble det mer løping på denne distansen fra 
1962. Han løp da på 47.5 og var bare 2/10 bak den norske 
rekorden han satte i 1960. Fra 1963 ble det full satsing på 
denne distansen. Dette var også første året han løp 400 m 
i NM. Derfor ble det seks gullmedaljer dette året, en mer 
enn ”vanlig”. 

Det ble arrangert et nytt Nordisk mesterskap i friidrett 
dette året. Mesterskapet ble arrangert i Gøteborg. En noe 
skadet Carl Fredrik måtte nøye seg med å vinne 100 m på 
10.6.  

Mot slutten av sesongen ble det arrangert flere landskam-
per. Under landskampen mot Vest-Tyskland på Bislett 14
-15. september satte Carl Fredrik ny norsk rekord på 400 
m med tiden 46.6. En uke senere var det klart for lands-
kamp mot Sverige. Da en øvelse gjenstod sto det 104-101 
til Sverige. På 4x400 m stilte Norge med Dag Wold, John 
Skjelvaag, Richard Simonsen og Carl Fredrik Bunæs. 
Carl Fredrik, som løp siste etappe, lot svensken gå forbi 
seg på bortrelangside, men kom sterkt i finishen og brøt 
målsnøre 6/10 foran svensken. Dermed endte landskam-
pen 106-106. Norge satte ny landslagsrekord med tiden 
3:11.3. Vi bør legge til at Carl Fredrik også vant 100 m 
og 400 m, sistnevnte distanse på den sterke tiden 46.8. 

Laget som satte norsk rekord på 4x100 m  og 1000 m stafett i 
1961. Fra venstre: Carl Fredrik Bunæs, Ivar Saunes, Bjørn 
Berglund og Helge Svaar. Vi beklager kvaliteten på bildet som 
er et skannet avisutklipp. 

Laget som vant 4x100 m og 4x400 m under NM i stafetter på 
Bislett i 1962. Fra venstre: Torbjørn Briseid, Ivar Saunes, 
Bjørn Berglund og Carl Fredrik Bunæs. Foto fra Jan Hemsviks 
private samling 

Carl Fredrik Bunæs (t.v.) vinner 100 m under Nordisk mester-
skap i 1963. Foto fra Raskest, høyest lengst i 100 år. 

Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 
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Carl Fredrik Bunæs setter norsk rekord på 400 m under lands-
kampen mot Vest-Tyskland i1963. Foto fra Jan Hemsviks pri-
vate samling. 

Landskamp mot Sverige på Bislett i 1963. 4x400 m stafett blir 
avgjørende for utfallet av landskampen. Carl Fredrik Bunæs 
mottar pinnen rett foran svensken. På bildet under går han først 
i mål. Foto: Avisutklipp  

Laget som slår svenskene. Dag Wold, John Skjelvaag, 
Richard Simonsen og Carl Fredrik Bunæs. Foto: Raskest, 
høyest og lengst i 100 år 
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1964 startet med at Tjalve dro til Trondheim og deltok i 
Olavstafetten. Det var en stafett over 10.etapper som gikk 
i Trondheims gater. På laget løp Svein Lilleberg, Bjørn 
Ravlo, Einar Førde, Helge Pharo, Arne Kvalheim, Carl 
Fredrik Bunæs, Terje Schrøder-Nielsen, Reidar Hjerm-
stad, Tormod Trana og Dagfinn Kleppe. Et sterkere lag 
enn dette var det vel knapt mulig å stille. På bildet under 
er Carl Fredrik i ledelsen i det de passerer en av broene i 
Trondheim. Vi kan røpe at Tjalve vant stafetten. 

Tjalve stilte også mannsterke i Behastevnet i Porsgrunn 
som ble arrangert 7.juni. Her gikk Carl Fredrik på et 
”historisk” nederlag da han for første gang siden han slo 
igjennom i 1957 ble slått av en nordmann. Den som klar-
te det var Richard Simonsen på 200 m.  

Tjalve var best i lagkonkurransen under dette stevnet og 
vant Behapokalen til odel og eie. 

Carl Fredrik måtte finne seg i nok et nederlag dette året da 
han ble slått av Ole Bernt Skarstein på 100 m i NM på 
Gjøvik. På 200 m og 400 m var han klart best og fikk 
også med seg tre gull i stafettene. 

Den største begivenheten i 1964 var nok landskampen 
mot Sverige og Finland i Stockholm 8-9.juli. Gode sprin-
tere betyr mye i en landskamp. Norge hadde de beste. 
Carl Fredrik stilte i fem øvelser, inklusiv de to stafettene,  
og vant alle. Norge hadde allerede vunnet landskampen 
før 4x400 m stafett. Carl Fredrik og Richard Simonsen 
insisterte på å få løpe selv om de hadde fire løp bak seg. 
Carl Fredrik var selvskreven ankermann og kunne gå i 
mål til tiden 3:12.9, betryggende foran Sverige og Fin-
land. Poengsammendraget: Norge 154, Finland 136 og 
Sverige 132 poeng.  

 

 
Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Richard Simonsen slår Carl Fredrik på 200 m under Behastev-
net i Porsgrunn 1964. Vi skimter så vidt Carl Fredrik bak Si-
monsen. Avisutklipp. 

Carl Fredrik Bunæs blir slått av Ole Bernt Skarstein på 100 m 
under NM i 1964. 

Laget som løp 4x400 m stafett i trelandskampen 1964. Fra 
venstre: Richard Simonsen, Dag Wold, Oddvar Andersen og 
Carl Fredrik Bunæs. Foto fra Raskest, høyest og lengst i 100 år. 
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Det største arrangementet i 1965 var det tredje Nordiske 
mesterskapet i Helsingfors. Carl Fredrik konsentrerte seg 
om 400 m som han vant med tiden 47.2. Norge vant totalt 
23 medaljer og Berit Berthelsen vant fem gull. 

NM ble arrangert i Haugesund i 1965. Carl Fredrik stilte 
ikke til start på 100 m, men vant 200 m og 400 m. Tiden 
på 200 m, 21.2, var med i kampen om kongepokalen som 
tilslutt gikk til Stein Sletten i høyde. I den avsluttende  

1000 m stafett vant Tjalve med tiden 1:56.4. Året før satte 
det samme laget ny norsk og nordisk rekord da de løp på 
1:54.2 på Bislett.  

Det ble arrangert en ny landskamp mot Sverige i 1965, 
men dette året gikk det ikke like bra som årene før. Carl 
Fredrik var halvskadet og kunne ikke bidra like mye som 
tidligere. Svenskene vant både 200 m og 400 m og begge 
stafettene og vant landskampen så klart som 119-93 po-
eng. 

 
Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Carl Fredrik Bunæs vinner 100 m under landskampen mot Sverige og Finland i 1964. Richard Simonsen blir nr.2. Foto: Sportsboken 
1964 

I forbindelse med NM i 1964 ble Carl Fredrik tildelt Forbun-
dets høyeste utmerkelse, gullmedaljen. Foto fra Jan Hemsviks 
private samling. 

Laget som vant 1000 m stafett i NM 1965 og satte ny norsk og 
nordisk rekord i 1964. Fra venstre: Svein Lilleberg, Svein John-
sen, Helge Pharo og Carl Fredrik Bunæs. Foto fra Tjalve 100 
år. 
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Det hadde lykkes Norge å få arrangementet av en av de 
tre semifinalene i den nystiftede Europacup i friidrett. På 
flere måter ble dette litt av en stjerneforestilling. I seg 
selv var det en opplevelse både for utøverne og publikum 
at Norge med en mann pr. øvelse kunne møte både Sov-
jet, Frankrike, Finland og Belgia. Det var hyggelig for en 
gang skyld å kunne spise kirsebær med de store. Dertil 
kom Norge anstendig fra bataljen. Carl Fredrik var tilba-
ke i toppslag og vant 400 m på tiden 46.9. Han ble for 
øvrig vår eneste øvelsesvinner. Vårt stafettlag på 4x100 
m med Carl Fredrik på ankeretappen ble nr.4 og tangerte 
den norske landslagsrekorden med tiden 40.7.  

Semifinalen fikk forøvrig en dramatisk avslutning. Stein 
Ingvaldsen, John Skjelvaag og Richard Simonsen hadde 
nok en gang gjort en sterk opptakt på 4x400 m. Carl 
Fredrik, som ankermann, fulgte fint opp. Ved utgangen 
av siste sving hadde han større fart enn de to ledende 
franske og russiske løperne og prøvde å passere mellom 
dem. Da han var oppe i ryggen på de to løp de inn mot 
hverandre slik at Carl Fredrik ble stengt, snublet, falt og 
måtte bryte.    

I 1965 giftet Carl Fredrik seg med kjæresten Inger 
Høilund. Vi er så heldige å ha bryllupsbildet. Inger døde i 
2017 etter et hjerneslag. 

 
Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Carl Fredrik Bunæs vinner 400 m under Europacup semifinalen 
på Bislett i 1965. Foto: Sportsboken 1965. 

Carl Fredrik nærmer seg konkurrentene under 4x400 m 
stafett. Foto: Sportsboken 1965 

Carl Fredrik prøver å passere mellom dem, men det blir for 
trangt. Han faller og bryter løpet. Foto: Sportsboken 1965 

Inger og Carl Fredrik gifter seg i 1965. Foto fra Jan Hemsviks 
private samling 



47 

På statistikken for 1965 var Carl Fredrik fortsatt best i 
Norge på 100 m, 200 m og 400 m med tidene 10.5, 21.0 
og 46.9. Dette året hadde han noen av de beste resultate-
ne i hele karrieren. 

Året 1966 begynte med at Tjalve vant Holmenkollstafet-
ten med Carl Fredrik som kaptein. Han løp igjen siste 
etappe inne på Bislett. 

I 1966 ble NM arrangert på Nadderud. Carl Fredrik stilte 
ikke til start på 100 m som ble vunnet av Nils Petter 
Guldseth på ordinære 11.1. På 200 m og 400 m var han 
fortsatt den beste og vant to ny mesterskap. Det spesielle 
dette året var at Tjalve bare vant sølv på 4x100 m, men 
som vanlig vant  4x400 m og 1000 m stafett. Ved årets 
slutt var han fortsatt best i Norge med 21.4 på 200 m og 
47.4 på 400 m. 

Carl Fredrik ble uttatt til å representere Norge under EM i 
Budapest dette året. Han løp på 47.8 i forsøket, men det 
var ikke godt nok til videre avansement.  

Etter denne sesongen valgte Carl Fredrik å si takk for seg.  
Han hadde da vunnet 18 individuelle NM titler og 27 tit-
ler i stafetter. I tillegg ble han nordisk mester fire ganger. 

Carl Fredrik Bunæs var Norges fremste landslagsutøver 
på 1960-tallet, og overtok i så måte rollen som Audun 
Boysen spilte før ham: Løperen som nærmest var en ga-
rantist for norsk poengoverskudd i sine øvelser, som fikk 
lagkamerater til å overprestere og som kunne avslutte 
landskampen med norsk seier etter en spennende langsta-
fett.   

Carl Fredrik var en hyppig gjest på Tjalves Torskeaften 
helt fram til i fjor. Her er noen bilder fra disse arrange-
mentene. 

 
Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Carl Fredrik løftes på gullstol etter seieren i Holmenkollstafet-
ten 1966.  

Torskeaften 2013. To stjerner møtes. Eivind var den gang en 
lovende utøver som hadde deltatt i OL i London 2012. Foto: 
Bjørn Henriksen 

Torskeaften 2013. Stafettlaget fra 1961 var samlet for første 
gang på mange år. Foto: Eirik Førde 

Torskeaften 2021, som ble Carl Fredriks siste. Her klemt inne 
mellom Torbjørn Briseid og Bjørn Berglund. Foto: Bjørn H. 
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I 2015 fikk Carl Fredrik Bunæs et arrangement oppkalt 
etter seg. Bassen sprint har blitt arrangert hvert år siden 
da. Carl Fredrik har selv vært tilstede ved flere anled-
ninger og delt ut premier. 

 

 
Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Carl Fredrik blir intervjuet av Quincy Douglas under det første 
Bassen sprint i 2015. Foto: friidrett.no 

Bassen Sprint 2016. Carl Fredrik fotografert sammen med bar-
nebarnet til Einar Førde, som også heter Einar. Foto: Eirik Før-
de 

Bassen Sprint 2018. John Ertzgaard intervjuer Ezinne Okparae-
bo og Carl Fredrik Bunæs. Foto: Eirik Førde 

Bassen Sprint 2019. Carl Fredrik fotografert med to av barne-
barna til Einar Førde. Foto: Eirik Førde 

Bassen Sprint 2020. Her fotografert sammen med Berit Berthel-
sen og Ivar Saunes. Foto: Bjørn Henriksen 
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Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Carl Fredrik Bunæs: Født 16.10.1939 i Drammen. Død 06.10.2022 i Oslo. Vant 18 individuelle NM-medaljer på     
100 m, 200 m og 400 m. I tillegg har han vunnet 26 gullmedaljer i stafett for Tjalve. Vant kongepokalen i 1960. Tildelt 
Forbundets gullmedalje i 1964. OL deltaker i Roma 1960 og representerte Norge i EM 1962 og 1966. Løp på laget som i 
1961 satte norsk rekord på 4x100 m med tiden 40.9. 
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Carl Fredrik Bunæs bisatt i Ris kirke 

Familie, Tjalvister og naboer tok farvel med Carl Fredrik 
Bunæs under bisettelsen i Ris kirke 18.oktober. Det ble en 
flott seremoni hvor mye naturligvis dreide seg om Bassens 
meritter på idrettsbanen.  

Forrettende prest, Hans Aage Gravaas, hadde en fin gjen-
nomgang av Bassens karriere, Datter Monica holdt deretter 
en tale på vegne av familien som ønsket å hedre en snill 
far og bestefar. 

Haavard Nordlie holdt minnetalen på vegne av IK Tjalve 
og Tjalves orden. Deretter fulgte presidenten i Forbundet, 
Anne Farseth, som holdt en minnetale på vegne av norsk 
friidrett. 

Etter bisettelsen var det minnestund i Eckbos selskapslok-
aler, ikke langt fra Ris Kirke. Her var det taler fra barne-
barn, naboer og en hilsen fra Arne Kvalheim som talte på 
vegne av Tjalve. Innholdet i Arnes tale er sammenfallen-
de med den nekrologen dere finner på side 41. 

I forbindelse med bisettelsen ble det laget et særtrykk av 
denne utgaven av Tjalvisten. Kopier er tilgjengelig på 
Tjalvekontoret for de som måtte være interessert. 

Bjørn Henriksen 

 

 

 

 

 

 

Haavard Nordlie. Foto: Bjørn Henriksen 

Anne Farseth. Foto: Bjørn Henriksen 

Ved inngangen til kirken hadde familien satt opp et bord med 
familiebilder og noen av de premiene Bassen vant i sin karrie-
re. Foto: Bjørn Henriksen 
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Arne Kvalheim holdt minnetale på vegne av klubben. Foto: 
Bjørn Henriksen 

De tre gjenlevende utøverne fra stafettlaget som løp 4x100 m 
på 40.9 i 1961. Fra venstre: Helge Svaar, Bjørn Berglund og 
Ivar Saunes. 

Tjalvister under minnestunden. Fra venstre: Annikken Briseid, 
Torbjørn Briseid, Gustav Huuse, Bjørn Bogerud og Eirik Ber-
ge. Foto: Bjørn Henriksen 

Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 
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Vi har fått melding om at Leif 
Egge, født 26.juni 1928, døde 
4.oktober 2022, 94 år gammel. IK 
Tjalve mistet dermed to av sine 
profiler i løpet av to dager. 

Leif Egge kom til Tjalve før 1956 
sesongen. Han meldte da over-
gang fra Lunner IL. 

Egge var en veletablert utøver før han kom til Tjalve. 
Han dukket opp på de norske statistikkene i 1952 og tok 
sine første medaljer i et norsk mesterskap allerede i 1953 
da han vant sølv på 5000 m og bronse på 10 000 m. Han 
gjentok denne bedriften året etter ved å vinne nok en 
sølvmedalje på 5000 m. 

1955 sesongen ble ødelagt grunnet et benbrudd, men han 
var tilbake igjen i 1956 da som Tjalvemedlem. Dette året 
vant han sitt eneste NM på bane da han vant 5000 m un-
der NM i Stavanger. Han fulgte opp med en sølvmedalje i 
1957 og en bronsemedalje i 1958 på samme distanse.  
Han vant også sølv på 3 km terrengløp i 1954 og 1956. 

1956 sesongen ble hans klart beste. Han satte personlige 
rekorder på 3000 m, 5000 m og 10 000 m og var blant 

 

 

de aller beste langdistanseløperne i Norge. Han var nr.2 
på 3000 m og 5000 m statistikken og nr.4 på 10 000 m. 

Egge løp også på Tjalves lag i Holmenkollstafetten flere 
ganger og var med å vinne stafetten i 1957 og 1958.  

I tillegg til medaljene individuelt var han med å vinne 
4x1500 m stafett i 1956 og 1958. I 1956 sammen med 
Fritz Borgen, Per Ehrnst og Audun Boysen; i 1958 sam-
men med Jens Aalborg, Tor Torgersen og Ulf Bertil 
Lundh. 

Leif Egge har følgende personlige rekorder: 

1500 m: 3:52.2 (1954) 

3000 m: 8:14.2 (1956) 

5000 m: 14.17.8 (1956) 

10 000 m: 30:56.2 (1956) 

Vi lyser fred over hans minne. 

 

Bjørn Henriksen 

Leif Egge 1928-2022 

Laget som vant Holmenkollstafetten i 1957. Nederste rekke 
fra venstre og oppover: Carl Fredrik Bunæs, Bjørn Bogerud, 
Erik Sarto, Svein Oseid og Ole H. Lie. Midtre rekke: Hans 
Hotvedt, Fredrik Eckhoff, Per Ehrnst, Ror Berthelsen og Ulf 
Bertin Lund. Øverst: Frits Borgen, Hallgeir Brenden, Audun 
Boysen, Leif Egge og Bjørn Vade. Foto fra Tjalvisten 1957. 

Leif Egge i tet foran Tor Torgersen under et løp på Bislett i 
slutten av 1950-tallet. Foto fra Jan  Hemsviks private samling  
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I artikkelen om rekordløpet på Krohnsminde i 1956 der 
Pirie og Kuts var hovedpersonene nevnes det også at 
Tjalvisten Leif Egge deltok i løpet. Det står også at dette 
var Egges comeback etter beinbrudd året før. 

Det står ikke noe om hvordan det gikk med Egge i løpet. 

Men Egge skulle vinne sitt eneste norgesmesterskap ved 
å gå til topps på 5000 meter under NM i Stavanger 19. 
august samme år. 

Vi er ganske sikre på at Egge må ha vært hadelending. 
Disse traktene hadde et godt løpermiljø den gangen og 
året før gikk Magne Åbråten fra Lunner til topps på       
10 000 meter i NM. Åbråten finner vi ikke blant de beste 
i NM 1956, men han får en landskampstart. 

5000-meteren gikk uten Ranheim-duoen Saksvik og Lar-
sen. Saksvik hadde hatt et hardt oppgjør med Jakob Kjer-
sem på fredagens milløp der de sluttet på tidene 30:10 og 
30:13, gode noteringer den gangen. Saksvik var trett, 
mens Kruska ville spare seg til senere oppgaver. 

Tjalvisten Leif Egge og Torodds Tor Torgersen (senere 
Tjalve) dominerte 5000-meteren, men Jakob Kjersem 
viste stor løpsglede og fulgte på. Løperen fra Tresfjord 
måtte imidlertid slippe da Egge og Torgersen starter sin 
forsering. Leif Egge tok spurten og fikk tiden 14:41.8 
mens Torgersen fikk 14:43.0. På tredje kom Kjersem 
med 14:50.8 og på fjerde en løper fra Hedrum ved Lar-
vik,  Gunnar Andersen med 14:57.6. På femte kom Alf 
Bjerkhaug, mer kjent som skiløper og på sjette, Alf 
Ramsøy fra BUL. Ramsøy var som kjent skuespiller ved 
Det Norske Teateret og var også med i filmen Ni Liv. 

Egge løp også 5000 meter i landskampen mot DDR på 
Bislett i juli der han møtte de østtyske stjernene Siegfried 
Valentin og Friedrich Janke. De ble et nummer for store 
for Egge som imidlertid fikk den pene tiden 14:35. Her 
løp også Åbråten som tok ett poeng. Han fikk også sjan-
sen i landskampen mot Romania som vi vant, men endte 
på fjerde og ett poeng på sin 5000 meter. 

I hovedmesterskapet i Bergen i 1957 taper Egge for Saks-
vik i spurten på 5000 meter, men sikrer seg altså sølvet. 
Året etter, i 1958 tar han bronsen, mens han i 1959 faller 
ut av pallen, Egge blir nummer fire. 

Det er hva vi har funnet ut om denne elegante løperen 
som kom tilbake etter beinbrudd og leverte fine distanse-
løp i skyggen av Ernst Larsen og Øystein Saksvik. Og 
som på sitt vis fik sitt kvarters berømmelse som deltager i 
et verdensrekordløp. 

Hans Werp og Øystein Madsen 13.06.2013 

 

Denne artikkelen sto på trykk i Tjalvisten 10 2013. 

 

Hadelendingen Leif Egge som ble norsk mester på 5000 meter  

Leif Egge vinner NM på 5000 meter under hoved-NM i Stav-
anger 17.- 19. august 1956. Når en ser dette bildet, slår det en at 
slike mennesketyper  knapt finnes i dag. På 1950-tallet så 
mange ungdommer slik ut, de var vant til å bevege seg og de 
hadde hatt en oppvekst der de hadde deltatt i kroppsarbeid. I 
dag ville vi antagelig kalt det barnearbeid!  
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Annonse 
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Sleggekasteren Magne Føleide har 
gått bort, 85 år gammel.  

Som junior var Magne Føleide et av 
norsk friidretts vidunderbarn. I sin 
siste juniorsesong i 1957 forbedret 
han den norske juniorrekorden til 
58.80 m, et resultat som ble omtalt 

som uoffisiell europeisk juniorrekord.   

Han var av samme årgang som en annen lovende slegge-
kaster, Oddvar Krogh, som han holdt på god avstand 
gjennom juniorårene. Men i deres første seniorsesong var 
det Krogh som fikk den store fremgangen. Han passerte 
60-meteren, ble norsk mester og deltok i EM i Stock-
holm, idet som ble en hvilesesong for den gamle mester 
Sverre Strandli. 

Den tidligere verdensrekordholderen Strandli var tilbake 
for fullt i 1959, men mistet norgesrekorden da Oddvar 
Krogh kastet 63.35 m på forsommeren. Magne Føleide 
hadde i mellomtiden flyttet fra Florø til Sarpsborg og blitt 
klubbkamerat med Krogh og Strandli. Året etter passerte 
også Magne 60-metersmerket. Dermed hadde Norge tre 
60-meterskastere på begynnelsen av 60-tallet, noe som 
gjorde slegge til en god norsk landskampøvelse. Føleide 
representerte nå Halden, der han tok lærerutdannelse. Det 
var i et stevne i Halden våren 1962 at han overskred nor-
gesrekorden med et kast på over 64 meter. Men det skjed-
de i et ekstra forsøk, så selv om stevnet var approbert, 
forble resultatet en fotnote i statistikkene. 

Magne Føleide var blant landets beste sleggekastere gjen-
nom to tiår. Han tok sin første NM-medalje som 17-åring 
i 1954, og den siste 19 år senere. I så måte overgikk han  

Skilegenden Ole Ellefsæter har gått bort, 83 år gammel. 

Ole Ellefsæter ble olympisk mester på 50 km og i stafett 
under OL i Grenoble i 1968. Under VM i Oslo i 1966 
gikk han på laget som vant gull på 4x10 km. I tillegg vant 
han sølv på 15 km. 

I 1971 ble han første nordmann som vant Vasaloppet. 
Han var den eneste nordmann som hadde vunnet løpet før 
Anders Aukland vant i 2004. 

Ellefsæter ble tildelt Egebergs Ærespris i 1965 og Hol-
menkollmedaljen i 1967. I 1968 fikk han Fearnleys olym-
piske ærespris. 

Ellefsæter var også en meget habil friidrettsutøver. Han 
ble norsk mester i hinder i perioden 1960 til og med 
1965. Han ble Norgesmester i skogsløp i 1966 og vant 
bronse i 3 km terrengløp 1962. 

Med ski på bena ble han norsk mester på 15 km i 1964 og 
50 km i 1967. Han fikk også med seg en bronsemedalje 
på 15 km i 1964 og 5 km i 1963. 

Ellefsæter hadde ellers en musikkarriere på 1960-tallet. 
Den første innspillingen var en singel med låten Huldre-
slåtten som nådde en 5.plass på VG-lista. Den lå inne i 19 
uker og solgte 25 000 eksemplarer. Singelen ”Alle kluter   

forbildet Sverre Strandli, som hadde 18 år mellom sin 
første og siste NM-medalje. Magne ble norsk mester i 
slegge i 1969, 1970 og 1971. Hans beste resultat var 
63.58 m fra 1970. Også etter sin aktive karrière satte 
Magne Føleide dype spor etter seg i norsk friidrett som en 
sann ildsjel, både som leder og trener og som initiativrik 
stevnearrangør. 

Tron Espeli og Bjørn Henriksen 

til” (bedre kjent som ”I Grenoble skal vi slå dekk”) nådde 
4.plass på lista og lå der i ni uker.  

Bjørn Henriksen 

Magne Føleide 1937-2022 

Ole Ellefsæter 1939-2022 

Ole Ellefsæter fotografert under NM på Gjøvik i 1964. 

Gammel og ung. Magne Føleide (t.h.) mistet sin siste slegge-
rekord (7.26 kg) da Eivind Henriksen satte ny rekord for 15-
åringer 31.12.2005. Unge Henriksen brakk for øvrig tommelen 
rett etter rekordkastet. Foto: Henrik Aasbø. Fra artikkel i bladet 
Friidrett 1/2006.  
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Seier til Karoline i Hytteplanmila 

Karoline Bjerkeli Grøvdal var suveren blant kvinnene i 
årets utgave av Hytteplanmila som ble arrangert i Hole 
kommune 22.oktober. Karoline var 1:51 foran nr.2 som 
ble Hanne Mjøen Maridal fra Strindheim IL. 

Allerede etter 1 km hadde Karoline opparbeidet seg en 
ledelse på 15 sek. Etter 3 km hadde hun økt ledelsen til 
38 sek. 5 km ble passert på 15.32 og da var ledelsen økt 
til 57 sek. Herifra og inn økte hun ledelsen jevnt og trutt 
og kom i mål til tiden 31:00. Gjennomsnittsfarten i løpet 
var 3:05 min/km. Løyperekorden til Karoline lyder på 
30:32 fra 2020.   

Annie Bersagel leverte også et strålende løp. Hun vant 
klart i klassen 35-39 år og løp inn til tiden 33:36, bare 
2:36 bak Karoline. Totalt ble Annie nr. 8. 

Sigrid Jervell Våg ble slått av Annie denne gang. Hun 
gjennomførte de 10 km på 33:52 og ble nr. 9. Alt i alt 
meget sterk innsats av Tjalvejentene.  

I herreklassen var det knyttet spenning til om Ferdinand 
Kvan Edman kunne løpe under sin personlige rekord i 
gateløp. Den lyder på 28:56. I resultatlistene er Ferdinand 
ikke registret blant de 100 beste etter 2 km. Etter 3 km lå 
han på en 6.plass, bare 4 sek. bak teten. Ved 5 km passer-
te han fortsatt bare 4 sek. bak teten på en 6.plass. Etter 7 
km hadde han tapt litt til i forhold til teten, men var fort-
satt bare 7 sek. bak. Det er tydelig at Ferdinand fikk det 
mellom 7 og 8 km. Her tapte han ytterligere 17 sek. Han 
fortsatt og tape tid fram til 9 km hvor han var 45 sek. bak 
teten. Inn mot mål holdt han avstanden og kom inn til 
tiden 29:04, 47 sek bak vinneren Narve Gilje Nordås fra 
Sandnes IL. Det holdt til en 7.plass. Abdullahi Dahir Ra-
bi fra Runar IL, som løp i juniorklassen, ble totalt nr.2 
bare 6 sek. bak Nordås.  

Av våre andre deltakere kan nevnes at Ibrahim Buras ble 
nr.10 med tiden 29:13, Mikkel Blikstad Thomassen nr. 
25  med tiden 30:30 og Henrik Velle nr.80 med tiden 
32:20. Mikkel ble for øvrig nr.2 i juniorklassen. Henrik 
løp vel antagelig sin raskeste 10 km noen gang. 

 

Karoline på vei mot mål til en klar seier. Foto: Kondis 

Her sammen med vinneren av herreklassen, Narve Gilje Nord-
ås. Foto: Morten Olsen 

Premieutdeling kvinner senior med Karoline på topp. Foto: 
Kondis 

Ibrahim Buras ved passering 3 km. Foto: Kondis 
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Kaitesi Ertzgaard og Hedda Kronstrand Kvalvåg er for 
tiden på studieopphold i USA. Fra jentene har vi fått den-
ne rapporten. 

Hvordan går det med studier? 

Kaitesi:  

Studiene går veldig bra. Hjemme studerer jeg Utviklings-
studier med fordyping i statsvitenskap, så å bo i Wash-
ington DC, et episenter for internasjonal politikk, er vel-
dig lærerikt. I DC får jeg kombinere internship med stu-
dier og trening. Jeg har internship i en internasjonal or-
ganisasjon som jobber tett med FN og synes dette er vel-
dig spennende. Parallelt tar jeg fag på universitetet. Det 
amerikanske studiemodellen er veldig ulik fra den norske. 
Det er mange fag, ukentlige eksamener og mye obligato-
risk som teller på sluttkarakter. I tillegg får jeg gjennom 
mitt internship delta på ukentlige FN seminar, noe som 
har åpnet mange dører for meg. Selv om utvekslingen 
min er viktig for meg og min akademiske karriere, så er 
det ikke til å legge skjul på at det er tøft å gå studier som 
ikke tilrettelegger for min idrettslige satsing. Jeg får der-
for testet både motivasjon og stå på vilje, noe jeg tenker 
er veldig sunt!  

Hedda: 

- Studier er veldig annerledes i Texas. Alle må gjennom 
obligatoriske fag før de begynner på studieretningen sin. 
Dette hjelper meg med å finne ut hva jeg trives med, og 
senere vil ta major i (bachelor). 

-De første ukene av skolen syntes jeg alt var veldig vans-
kelig. Det å komme inn i en ny treningsrutine, vite hvor-
dan å studere best mulig og samtidig henge med på det 
sosiale har vært en utfordring. Det var mange ukjente 
engelske ord, men med tid har jeg forstått mer, og føler 
selv jeg begynner å mestre de fleste fag. 

-Som Kaitesi skriver så er det Amerikanske systemet vel-
dig annerledes fra det norske. Vi har homeworks hver 
uke i hvert fag, og tre eksamener i hvert fag hvor alle tel-
ler på karakteren din. De har også underveis oppgaver 
som kan gi ekstra poeng, og gjøre at karakteren din kan 
gå opp. Dette gjør det lettere å følge med på hvordan ka-
rakter du ender opp med i slutten av semesteret. 

-Studieplanen min for neste semester legger opp til at jeg 
ikke har for mange klasser eller for mye lekser slik at jeg 
kan fokusere på å reise rundt og konkurrere. Dette gleder 
jeg meg veldig til! 

Hvordan har treningen gått? 

Hedda:  
-Da jeg dro til USA hadde jeg en veldig positiv innstil-
ling. Jeg var åpen for forandring og nye ting. Jeg var for-
beredt på at trenere og utøvere på SMU kunne se på tre-
ning og konkurranse på en annen måte. Jeg hadde snak-
ket en del med treneren og de andre hopperne hva de had-
de fokus på og hva slags mål de hadde. Jeg likte deres 
filosofi, noe som var mye av grunnen til at jeg valgte sko-
len. Jeg var derfor veldig spent og glad for å kunne kom-
me over og være en del av deres team. 

-Ettersom jeg fikk en skade i sommer og måtte bruke 
mesteparten av tiden på rehab, var jeg forberedt på å 
henge litt etter i form når jeg ankom USA. Jeg kom til  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

USA i uke 9 av rehaben, og var derfor ikke 100% frisk 
nok til å begynne hardt med det første. Jeg løp minimalt, 
tøyde mye og fikk gjort generell styrke. Det var derfor en 
positiv opplevelse for meg at jeg fikk tett oppfølging av 
trener og fysioterapeut hver eneste dag. Skadeforebyggen-
de, generell styrke, tøying og massasje gjorde kroppen 
klar for mer trening igjen. Etter to uker begynte jeg å jog-
ge og til slutt kom jeg i gang med litt rolig hopping. Etter 
fire uker i USA var jeg frisk nok til å gjøre alt normalt.  

- Siden jeg ble skadefri har treningen gått veldig bra. Vi 
har hatt styrketester, løpstester og hopptester, hvor resul-
tatene viser et godt grunnlag fra 2022. Vi har hatt bra  

Rapport fra våre utøvere i USA 

Hedda K. Kvalvåg 

Kaitesi Ertzgaard 
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trøkk på treningene de siste månedene med mye fokus på 
løp og styrke. Den siste måneden har vi begynt å fokusere 
mer og mer på hoppteknikk. 

-Jeg starter innendørssesongen min nå i desember. Vi 
begynner med mindre fokus på resultat, og mer fokus på 
å gjøre kroppen klar for skikkelig konkurransetrøkk på 
nyåret. Jeg skal begynne med å hoppe lengde med kort 
tilløp. 

Kaitesi:  
Da jeg kom til USA hadde jeg akkurat vært med til EM 
uten å få løpe grunnet covid. Jeg hadde både vanskelig-
heter med pust og var skuffet over at slutten på utendørs-
sesongen ikke gikk som planlagt. Likevel var jeg spent på 
hva som ventet meg i Washington DC og hvordan tre-
ningsuken kom til å bli uten trener og med en hektisk stu-
diehverdag. Akkurat som Hedda var den første måneden 
rolig. Det var mye å sette seg inn i og vanskelig å få 
oversikt over en hektisk ukeplan. Etter at jeg kom meg til 
hektene igjen har treningen gått fint. Det har vært tøft å 
trene mye alene i en ny by med helt nye rutiner, klima, 
språk, mat og fasiliteter, men det har vært veldig lærerikt 
og virkelig vært en sunn test på hvor mye friidrett betyr 
for meg. 

Hvordan er miljøet og fasiliteter til trening? 

Hedda:  
-fasilitetene er veldig tilrettelagt for at alle skal oppnå 
suksess. Jeg har behandling tre ganger i uken, alt fra mas-
sasje, rehab, styrkeøvelser eller bare en titt på kroppen for 
å sjekke at alt er ok. Jeg får den type behandling jeg øns-
ker. Fysioen kommer også ofte på treningene for å sjekke 
med alle at alt er ok og at alt er som det skal med alle 
utøvere, enten om det er mentalt eller fysisk. 
-friidrettsbanen er veldig fin, med godt dekke og to fine 
lengdegroper. Garderoben er nyoppusset, og tilbyr dusj 
og toalett, egne garderobeskap og en launch med sofaer 
og tv. Der henger alle på laget hver dag for å slappe av 
mellom klasser osv. 

-Vi er bare jenter på laget, noe som gjør at vi alle er vel-
dig opptatte av å lage ett godt miljø. Vi er 25 jenter på 
laget, sprintere, mangekjempere, hoppere og cross coun-
try. At vi bare er 25 på hele laget gjør at det er lettere å 
bli kjent med hver enkelt. Vi har lagmøte hele laget + 
trenere nesten hver uke, lagevent arrangert av lagkaptei-
nene når det ønskes, fellesfrokost etter treningene i helge-
ne om det ønskes osv. Stort fokus på godt miljø, noe jeg 
liker veldig godt. 

-på fritiden henger jeg mest med jenter fra laget. Jeg har 
fått en del gode venner som jeg er ganske sikker på at jeg 
kommer til å være venn med etter college også. 

Kaitesi:  
I motsetning til Hedda er jeg i USA på en utvekslingsav-
tale med studier, og ikke for å drive med friidrett pri-
mært. Jeg var derfor innstilt på at jeg ikke kunne forvente 
all verdens da det gjaldt miljø og fasiliteter. Amerikanere 
er imidlertid veldig utadgående og behjelpelige, så etter 
få uker i hovedstaden fikk jeg snakket meg til telefonnum-
meret til David Oliver, som har tatt meg inn i sin tre-
ningsgruppe på Howard University selv om jeg går på et 
annet Universitet. Skolen har en nydelig friidrettsbane, et 
flott styrkerom og mykt skånsomt kunstgress.  

Vi har adskilte jente-gutte treninger grunnet logistikk med 
hekkene, men også grunnet mange utøvere. Treningsgrup-
pen min består av nærmere 50 jenter som driver med 
sprint og hekk. Jeg trener mest med 20 av de som driver 
primært med hekk. Miljøet er ganske langt fra Eivinds-
viben. Det er definitivt mindre fnising. Howard er den 
mest prestisjefulle HBCU-skolen i USA, det er universite-
ter som historisk er etablert for svarte studenter. Miljøet 
er sammensveiset og jeg har blitt veldig godt tatt imot. 
Utenom Howard har jeg tilgang til tredemølle her jeg bor 
og kjempefin friidrettsbane på mitt eget universitet som 
jeg bruker når skoledagene er lange og jeg har egentre-
ning. Det beste med treningsfasilitetene er at det er tem-
peratur tilsvarende norsk sommer langt ut i november- 
noen ganger helt frem til jul, som gjør det mulig å trene 
utendørs lenge!  

Hvordan bor dere? 

Kaitesi:  

Jeg bor i en leilighet midt i sentrum av DC,  med tre nors-
ke jenter. En av jentene kjente jeg fra før, de to andre har 
jeg blitt kjent med her og kommer utvilsomt til å være næ-
re venner med etter oppholdet. Det har vært deilig å bo 
med nordmenn når jeg ellers snakker engelsk fra morgen 
til kveld. Jeg setter spesielt pris på å kunne snakke norsk 
på morgenen, i motsetning til Hedda som våkner hver 
morgen og snakker norsk til sin roommate fra New Zea-
land, haha. DC er en nokså liten hovedstad så jeg bor i 
gåavstand til alt fra Capitol Hill, til det hvite hus og alle 
restauranter, museer og kafeer verdt å besøke. Alle som 
synes det er dyrt å leie i Oslo har mildt sagt ikke bodd i 
DC, men til tross for høye bokostnader er det likevel en 
uvurderlig opplevelse å bo her.   

Hedda: 

-de to første årene på college må alle bo på campus, og 
etter to år kan man flytte ut for å leie en leilighet eller noe 
lignende. Jeg bor på doormen med tre andre fra friidretts-
laget. Doormen er splittet i to, som betyr at to rom sam-
men deler et felles studierom. Jeg deler soverom med en 
800m løper fra New Zealand, og på det andre soverommet 
sover to sprintere hvor begge er fra USA.  

-doormen jeg bor på har ikke kjøkken eller bad, bare en 
vask. Så man bruker fellesbad når man må på toalettet 
også bruker jeg garderoben til friidrettslaget til å dusje i 
osv. Dette funker veldig fint. Mat blir servert i matsalene 
på skolen. Vi har to matsaler, og flere steder på campus 
hvor du kan bruke id-kortet ditt til å hente mat. På id-
kortet har man noe som heter mealswipe som gjør at jeg  
enten kan få gratis mat gjennom mealswipe eller betale 
litt for mat/drikke. Jeg bruker ofte mye penger på kaffe 

-etter ett år på campus skal jeg prøve å få flytte ut av cam-
pus slik at jeg kan få mitt eget kjøkken og bad. Jeg savner 
veldig det å lage egen mat, spesielt når man spiser det 
samme hver dag fra matsalen. Det er noen visse regler 
som gjør at jeg har en liten mulighet for å flytte av cam-
pus, så jeg håper jeg får det til! 

Kaitesi Ertzgaard 

Hedda Kronstrand Kvalvåg 

Torskeaften 2022 
Rapport fra USA 



60 

Torskeaften ble avholdt på Scandic Solli fredag 
11.november. Ca 70 personer var påmeldt, inkludert en 
del nye utøvere. Etter hva vi har funnet ut har Torskeaf-
ten røtter tilbake til 1919 (i følge Tjalvisten).  

Arrangementet startet med at Ridderne møttes før selve 
festen. Ingen tvil om at det var tynnere i rekkene blant 
Ridderne i år. Det var mange vi savnet. I fjor samlet vi 
over 25 Riddere, i år var tallet 16. Stormester Haavard 
Nordlie holdt en kort tale hvor han benyttet muligheten til 
å hedre de Ridderne som hadde gått bort siden siste Tors-
keaften (Lai Bergh og Carl Fredrik Bunæs).   

Ridderlaget trenger en ny Seremonimester da Gustav 
Huuse, som har jobben i dag, ikke lenger er i stand til å 
utføre sine plikter. Pr i dag er det Haavard og Per Be-
hrens som sitter i styret. Det ble ellers påpekt at mange 
skylder kontingent for flere år tilbake. Flere av de tilste-
denærende benyttet da muligheten til å gjøre opp for seg. 

Av de som ble utnevnt til Riddere i fjor var det flere som 
benyttet muligheten til å stikke innom. Vi kan nevne sty-
releder Egil Reidar (ER) Osnes, John Ertzgaard og Eivind 
Henriksen.  

To av de tilstedeværende hadde gebursdag 11.september. 
Per Sletholt fylte 76 år og Hans Hotvedt 92 år. Hans var 
den eldste denne gang, da Bjørn Bogerud (94) glimret 
med sitt fravær. 

Det har aldri vært lett å ta bilder på Scandic Solli. I år er 
derfor alle bilder tatt med iPhone. Stort sett ble bildene 
bra, selv om noen måtte forkastes da de ble for uskarpe.  

I år var det flere utøvere tilstede på hovedarrangementet 
enn passive (gamlinger). Det er visstnok første gang i his-
torien at det skjer.  

Torskeaften 2022 

Stormester Haavard Nordlie talte til forsamlingen. 

Fra venstre: Kolbjørn Engebretsen, Per O: Nicolaysen, Omar 
Ragnvald Hansen, Tor Johnson, Jan Jørgen Moe (med ryggen 
mot kameraet)  Per Behrens og Morten Mørck. Fotos: Bjørn 
Henriksen 

Det har blitt en tradisjon at vi må ha med et bilde av Arne Kval-
heim og den grønne alkoholfrie fra Carlsberg. Her sammen med 
Svein Søndenå. Foto: Bjørn Henriksen 

Arne Kvalheim her sammen med fra venstre; ER Osnes, 
Haavard Nordlie, Bjørn Berglund og Hans Hotvedt. Foto: 
Bjørn Henriksen 
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John Ertzgaard var der. Foto: Bjørn Henriksen Per Sletholt, en av dagens gebursdagsbarn, ankommer festen. 
Foto: Bjørn Henriksen 

Eivind Henriksen var der. Foto: Eirik Henriksen Eirik Berge ankommer festen. Foto: Bjørn Henriksen 
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Et knippe med noen av våre beste utøvere gjennom tidene på 
vei inn til middagen. Fra venstre: Amalie Iuel, Hedda Hynne, 
Sigrid Borge, Eivind Henriksen og Arne Kvalheim. Foto: 
Bjørn Henriksen 

Klare for den store festen. Fra venstre: Elias Sanden Søvik, 
Aiden Vincent og Kenny Emi Tijani-Ajayi. Foto: BJH  

Klare for fest: Fra venstre: Marcello Feroce, Timothee Jung, 
Margrete Baustad og Henrik Velle. Foto: Bjørn Henriksen 

Kolbjørn Engebretsen, Eirik Røe og Arne B. Eikås på vei inn til 
middag. Foto: Bjørn Henriksen 

Lakeri Ertzgaard var som alltid tilstede. Storesøster Kaitesi er 
på studieopphold i USA og kunne derfor ikke stille. Foto: Bjørn 
Henriksen 

Malin Nyfors, Bendik Skaalerud og Håkon Skaftun var der. 
Foto: Bjørn Henriksen 
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Selve hovedarrangementet ble innledet ved at styreleder 
Egil Reidar Osnes ønsket velkommen, I sin tale til for-
samlingen fokuserte han på NM i Stjørdal som ble en 
suksess, selv om det så litt tynt ut etter de første to dage-
ne. Som vanlig ble søndagen en meget bra dag med seks 
nye gull til Tjalve. Han benyttet ellers muligheten til å 
hedre de Tjalvister som hadde gått bort i 2022; Carl Fred-
rik Bunæs, Leif Egge og Leif Inge Tjelta, med ett minutts 
stillhet. 

Etter at ER hadde sagt sitt overtok daglig leder Matias 
Lavik mikrofonen. Matias kunne fortelle at Holmenkoll-
stafetten ble en suksess etter å ha vært avlyst to år på rad. 
Faktisk var dette den tredje beste noen sinne med 3151 
påmeldte lag. Ellers har bruken av Eivind gym vært me-
get bra og verdt innvesteringen.  

John Ertzgaard var nestemann på talelisten. John hadde 
en gjennomgang av årets sesong i video og bilder, hvor 
han fokuserte på 10-kampen i Grosetto i begynnelsen av 
mai. Det var her Markus Rooth satte norsk rekord i ti-
kamp og hvor Sander Aae Skotheim var noen få poeng 
bak Markus.  

Da det tok litt tid før hovedretten ble servert, benyttet 
Matias sjansen til å introdusere Bjørn Bergh fra Friid-
rettsmuseet som stod for utdeling av nok en forgylt sko til 
Eivind Henriksen for bronsemedaljene han vant i VM og 
EM. Som sikkert alle husker fikk Eivind tildelt en forgylt 
sko i forbindelse med Bislett Games i år som synlig bevis 
for sølvmedaljen han vant under OL i Tokyo i fjor. Bjørn 
Bergh har siden 2007 drevet museet på Lillestrøm og har 
gjort en fantastisk jobb med å samle sko fra alle verdens 
topputøvere. Det startet faktisk med skoen til Audun  

Boysen. Bjørn Bergh kunne også fortelle om hvordan han 
skaffet seg benken som Hjallis satt på da han vant sine 
gullmedaljer under OL i 1952. Den ble auksjonert bort 
under en Røde Fjær aksjon for mange år siden. Bjørn 
Bergh var også leder i Minerva den gang de var den beste 
eliteklubben i Norge, med utøvere som Hanne Haugland, 
Trine Lise Hattestad og  Tor Øivind Ødegård.   

Forretten var denne gang allerede servert da gjestene gikk 
til bords. Den bestod av toast, asparges og spekeskinke. 
Det bør også legges til at torsken var adskillig bedre enn i 
fjor. I tillegg fikk i hvert fall alle som satt ved redaktørens 
bord servert maten på samme tid.  

 
Torskeaften 2022 

Styreleder Egil Reidar Osnes ønsket velkommen på vegne av 
klubben. Foto: Bjørn Henriksen 

Matias Lavik kom med en del praktiske opplysninger og fortal-
te litt om sesongen som hadde gått. Beklageligvis ble bildet av 
Matias litt sløret. Foto: Bjørn Henriksen 

John Ertzgaard hadde en gjennomgang av sesongen 2022.  
Foto: Bjørn Henriksen 
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Eivind fikk ellers en fin blomsterbukett av ER Osnes for 
sine to medaljer i EM og VM. Bildet fra den overrekkel-
sen ble så dårlig at det ikke kunne brukes. 

Som vanlig var det tid for å hedre først og fremst de ut-
øverne som hadde vært de flinkeste til å møte på dugnad. 
Deretter var det også premier til de av de voksne som 
hadde utmerket seg i 2022. I år var premien en drikkeflas-
ke med Tjalve emblem. I alt var det 16 utøvere som fikk 
gave som takk for innsatsen.  

Hvert år blir det tildelt midler fra Sverre Gundersens 
fond. Fondet styres av Eirik Berge. I år var det tre utøvere 
som fikk midler fra fondet. Alle fikk 10 000 kr. hver. De 

heldige var Lakeri Ertzgaard, Abraham Sandvik Vogel-
sang og Tobias Grønstad. 

 Torskeaften 2022 

Eivind fikk overrakt sko av Bjørn Bergh, mens Eivind til gjen-
gjeld overrakte Bjørn en Eivind Henriksen kalender for 2023. 
Foto: Bjørn Henriksen 

Dugnadsgjengen samlet på en lang rekke. Foto: Bjørn Henriksen 

De voksne som hadde gjort seg fortjent til gave. Fra venstre: 
Tor Gjesdal, Kolbjørn Engebretsen, Morten Mørck, Asta Bu-
singe Lydersen, Arne B. Eikås, Eirik Berge, Omar Ragnvald 
Hansen og  Jan Jørgen Moe. Foto: Bjørn Henriksen   

Vinnerne av midler fra Sverre Gundersens fond. 
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John Ertzgaard hadde gleden av å kunne kåre årets klubb-
mestere. På jentesiden var det tre av de som vant i fjor 
som også vant i år. På guttesiden var det en gjentagelse av 
vinnerne fra i fjor.  

 

Som vanlig ble det tatt mange bilder under Torskeaften. 
Vi lar bildene tale for seg uten videre kommentarer. 

 Torskeaften 2022 

Klubbmestere menn senior 2022. Fra venstre: Eivind Henriksen 
(kast), Kenny Emi Tijani-Ajayi (sprint) Sander Aae Skotheim 
(hopp og mangekamp) og Tobias  Grønstad (mellomdistanse). 
Markus Rooth (mangekamp og Ferdinand Kvan Edman 
(langdistanse) var ikke tilstede. Foto: Bjørn Henriksen 

Her blir Hedda intervjuet av John Ertzgaard. Til høyre sprint/
hekk klubbmester Amalie Iuel. Foto: Bjørn Henriksen 

Her blir Sigrid Borge intervjuet av John som årets klubbmester 
i kast. Karoline Bjerkeli Grøvdal (langdistanse) og Kajsa Rooth 
(mangekamp) var ikke tilstede. Foto: Bjørn Henriksen 
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Haavard Nordlie Hans Petter Holmerud 

Abraham Sandvin Vogelsang Tobias Grønstad og Mikkel Bakken 
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                Per O. Nicolaysen Asta Businge Lydersen 

Sander Aae Skotheim og Sander Steen Myrvang 

Tatt på fersken? 
Elias Sanden Søvik og Kenny Emi Tijani-Ajayi 
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Kjære Tjalvister 

Undertegnede har vært medlemmer i Tjalve siden hhv. 
1977 og 1958. Vi har begge hatt gleden av gode aktive 
karrierer der et av årets høydepunkter alltid var Torskeaf-
ten, hvor vi fikk prate med det ypperste av utøvere Tjalve 
har hatt fra 1950-tallet og fremover. 

Nå har vi utøvere som i løpet av året har satt norske re-
korder i en rekke øvelser. Flere er blant de beste i Europa, 
og fremst er vår sleggekaster Eivind med nærmest uvirke-
lige tre internasjonale medaljer på to sesonger!  

For å sitere vår eminente høydehopper Leif Roar Falkum: 
Tjalve er en klubb der det er mulig, og ikke uvanlig å bli 
god!  

Torskeaften skal være en trivelig møteplass for medlem-
mer i alle aldre, den skal være en hederskveld for våre 
aktive og de som har gjort en stor innsats administrativt i 
året som er gått. 

Hva med årets Torskeaften? Joda, de aktive ble hedret på 
podiet, det ble delt ut priser og stipendier. Klubbmestre 
ble kåret og ildsjelene fikk sine fortjente anerkjennelser.  
MEN, og det er et stort «men»: Mens alt dette foregår, 
sitter en rekke av de fremmøtte og skravler! De har sin 
oppmerksomhet rettet mot seg og sitt – ikke mot våre 
glitrende utøvere og andre som blir hedret. 

 

 

European Athletics Coaching Awards  ble for 2022 
blant andre tildelt Leif Olav Alnes, IK Tjalve. Leif Olav 
er trener for Amalie Iuel. 

Denne prisen skal bygge opp under og anerkjenne trener-
nes viktige rolle. Treneren til hver europamester for se-
nior blir automatisk nominert til prisen. 

I tillegg inviteres alle de 51 nasjonale forbundene som er 
tilsluttet EA å nominere trenere basert på kriteriene 
«excellence in coaching».  

I tillegg til Leif Olav fikk også Jan Hermann Hordvik fra 
IL Norna-Salhus denne prisen. 

Leif Olav startet sin trenerkarriere tilbake til midten av 
1980-tallet, da med Einar Sagli som elev. Videre trente 
han Geir Moen til gull på 200 m under EM i Helsingfors 
1994. Han var også involvert da John Ertzgaard ble Euro-
pamester på 200 m i U23 EM i 1999. 

Leif Olav er nok mest kjent for den rollen han har hatt 
rundt Karsten Warholm og Amalie Iuel de siste årene.  

Vi gratulerer så mye og ønsker Leif Olav lykke til videre! 

Morten Olsen & Bjørn Henriksen 

 

 

 

 

Ok, regien og tydeligheten i en del av programmet kunne 
kanskje fra arrangør vært litt strammere og kjappere, men 
det er ingen unnskyldning. 

Vi tror nok det ligger mer tankeløshet enn manglende fol-
keskikk bak – og kanskje dårlig hørsel, for det er dessver-
re et faktum at 90 % av «de skravlende» hører til den eld-
re garde. 

Vanligvis er det den som uffer seg over «ungdommen nå 
til dags» - på Torskeaften var det grunnlag for det motsat-
te! 

Vårt håp er at denne lille bemerkningen kan føre til at på 
de kommende Torskeaftener får våre aktive og arrangøren 
den oppmerksomhet og respekt som de så inderlig fortje-
ner! 
 

Knut Øverberg   Haavard Nordlie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En refleksjon rundt Torskeaften  

Europeisk pris til Tjalve trener 

Foto: friidrett.no 
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Årets klubbmestere 

 
 

Kvinner 
Sprint/hekk:   Amalie Iuel     
Mellomdistanse:   Hedda Hynne 
Langdistanse:   Karoline Bjerkeli Grøvdal 
Hopp:     Tonje Angelsen 
Kast:      Sigrid Borge 
Mangekamp   Kajsa Rooth 
 

Menn 
Sprint:     Kenny Emi Tijani-Ajayi 
Mellomdistanse:   Tobias Grønstad 
Langdistanse:   Ferdinand Kvan Edman   
Hopp:     Sander Aae Skotheim 
Kast:     Eivind Henriksen 
Mangekamp:   Markus Rooth 
      Sander Aae Skotheim 
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Mona Holtvedt Kronborg fylte 60 
år 14.november. Vi gratulerer! 

Mona kom til IK Tjalve i 1984. 
Hun meldte da overgang fra Holms-
bu IL. Mona var en etablert utøver 
da hun kom til Tjalve. Hun vant 
sølv i NM i kule både i 1981, 1982 
og 1983. Hun fortsatte sølvrekken 

med å bli nr.2 også i 1984, 1985 og 1889. I de årene hun 
ikke ble nr.2 vant hun bronsemedalje (1986 og 1987). 
Nærmest å bli norsk mester var hun nok i 1985, da hun 
var kun 26 cm etter vinneren Stine Lerdahl som var den 
beste kulestøteren i Norge i denne perioden.   

Mona startet sin karriere tilbake i 1977, 15 år gammel.  
Hun hadde en fin progresjon hvert år som endte med at 
hun støtte 15.66 m i 1985 under et stevne i Kviteseid 
28.juli. Dette resultatet er fortsatt klubbrekord i Tjalve. I 
1990 meldte hun overgang til Kongsvinger IL hvor hun 
fortsatt bor. Her skal hun feires i kastklubben 11-13. no-
vember.  

Nå er det slik at Mona har en søster som er ganske kjent. 
Hennes navn er Arnhild Holtvedt Hartvedt. Ja, vi snakker 
om Arnhild på forbundskontoret. Hun var også kulestøter 
på den tiden og meldte overgang til Tjalve sammen med 
Mona i 1984. Arnhild, som er et år yngre, var nok ikke 
like god som Mona, men har en personlig rekord på 
11.63 m fra 1983.  

I år har Arnhild vært ansatt i Friidrettsforbundet i 40 år. 
Uten henne hadde ikke forbundet overlevd! Hun styrer alt 
på kontoret. Kjetil Hildeskor får ha meg unnskyldt. 

 

   Mona Holtvedt 60 år     

Mona fotografert i et kulestøt i forbindelse med landskampen 
”Slå svensken” i 1985. Foto supplert av Mona. 

Arnhild Holtvedt (nå Hartvedt) og Mona Holtvedt (nå Kron-
borg) fotografert under NM for junior på Stovnerbanen 24-
26.juli 1981.  

Landskamp i Genève/Sveits 15.juni 1990. Arnhild var da leder 
og Mona utøver. Foto supplert av Arnhild 
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Svein Hytten 1940-2022 

Svein Hytten døde 25.november, 82 
år gammel. Undertegnede snakket 
med han senest i forbindelse med 
NM for junior i slutten av august. 
Han var der for å følge barnebarnet 
Øystein som er en av Norges mest 
lovende sleggekastere. Da var det 
ingenting som tydet på at det gikk 
mot slutten. I september ble det 

oppdaget en kreftsvulst i magen med spredning. Dessver-
re var det ingen behandling som hjalp. 

Svein kom til Tjalve før 1960 sesongen. Han meldte da 
overgang fra klubben IL Flint, tilhørende i Tønsberg om-
rådet. Svein var først og fremst høydehopper, men opp-
nådde også gode resultater i tikamp. Han var en meget 
allsidig utøver.  

Hans beste prestasjoner i NM sammenheng var en sølv-
medalje i høyde i 1964 og en bronsemedalje i tikamp i 
1961. I 1964 hoppet han 2.03 m i høyde og var nr.2 i 
Norge, bare slått av Stein Sletten fra IL Gular. Svein 
hoppet over 2 m i høyde første gang i 1962. Også dette 
året var han nr.2 på statistikken, bare slått av klubbkame-
rat Gunnar Husby. 

Hans beste resultat i tikamp var 6228p som han oppnåd-
de i 1963. 

I 1967 meldte han overgang til Tønsbergkameratene hvor 
han var inntil han var med å starte Tønsberg Friidretts-
klubb i 1981. Det ble da bestemt å slå sammen friidretts-
gruppene i Tønsbergkameratene og Tønsberg Turn, hvor 
Odd Bergh kom fra. 

Svein var aktiv som veteran i mange år etter at han ga 
seg som aktiv. Her gjorde han seg bemerket først og 
fremst i kastøvelsene.  

Svein hadde nok håpet å få fulgt barnebarnet Øystein i 
noen år til, men livet kan noen ganger være brutalt. 

Vi lyser fred over hans minne. 

Bjørn Henriksen 

 

Svein fotografert under NM for junior på den nye banen i Rud 
i slutten av august. Foto: Bjørn Henriksen 

Svein Hytten fotografert i et høydehopp i forbindelse med et propagandastevne på Elverum i 1965. Flere bilder fra dette stevnet 
finnes i boken Tjalve i bilder 1890 til 1989. Foto: Hedmarksmuseet 
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Svein Johnsen fylte 80 år 
13.november. Vi gratulerer! 

Det skal letes lenge for å finne no-
en som har trent sprintere fram til 
flere medaljer i diverse norske 
mesterskap enn Svein Johnsen, 
modølen som har bodd på Lille-
hammer i 50 år.  

Men, han er også kjent for sin egen karriere og spesielt et 
løp på Ottestad 2. august 1959. 

– Det var et vanlig kretsstevne. Per Erik Nordberg og jeg, 
som trente sammen, dro fra Moelv for å delta. Jeg var 16 
år og løp 100-meteren på Ottestad på 10.6, mens Per Erik 
løp på 10.8. Det var det rett og slett ingen som trodde på. 
På det tidspunktet var vi jo ukjente i Friidretts-Norge, sier 
Johnsen. 

Tiden av unge Johnsen var sensasjonell og vakte såpass 
oppsikt at det ble omtale i hovedstadsavisene. 

– Jeg ble oppringt av landslagstreneren i sprint og Dagbla-
det, som ville komme til Ottestad sammen med Carl Fred-
rik Bunæs, den raskeste mannen i Norge da. Alle mente 
tiden var feil. 

De kom og kontrollmålte 100-meteren, som viste seg å 
være fem centimeter for lang. Enkelte mente også at 100-
meteren gikk i svak nedoverbakke, men målinger viste at 
det bare skilte en centimeter mellom start og mål. 

Bunæs, Per Erik Nordberg og jeg løp. «Bassen» slo meg 
med to tideler, som var forskjellen på våre personlige re-
korder. Da sa landslagstreneren: 

– Tiden stemmer nok. Tiden holdt faktisk til en 2.plass på 
statistikken det året bak nevnte Bunæs. 

Etter gjennombruddet gikk det slag i slag med landskam-
per og mesterskap. Høydepunktet var da han ble nordisk 
mester på 100-meter på Gjøvik. 

Etter å ha konkurrert for Moelven og Veldre de første åre-
ne kom Svein til Tjalve i 1984. Han klarte aldri å gjenska-
pe løpet på 10.6 fra 1959, men i 1962 var han nede på 
10.7. Svein fikk med seg to medaljer i NM individuelt i 
tillegg til tre NM titler med Tjalve i stafett.  

Bjørn Henriksen 

Kilde : Gudbrandsdølen Dagning 

Svein Johnsen 80 år 

Carl Fredrik Bunæs hilser på Svein Johnsen under besøket på 
Otterstad i 1959. Foto: Hedmarksmuseet. 

Laget som vant 4x100 m stafett i 1964 og 1965. Fra venstre: 
Ola Syse, Svein Lilleberg, Carl Fredrik Bunæs og Svein John-
sen. Foto fra Jan Hemsviks private samling. 
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Bjørn Bogerud  94 år  18.07 
 
Hans Hotvedt  92 år  11.11 
 
Gunnar Husby  87 år  03.11 
 
Jørgen Just Moe  85 år  23.09 
 
Reidar  Falch  85 år  25.09 
 
Reidar Hjermstad 85 år  10.10 
 
Ivar Saunes   85 år  09.12 
 
Svein Johnsen  80 år  13.11 
 
Jan Morten Berger 80 år  13.12 
 
Arne Eikås   75 år  23.07 
 
Lars Martin Kaupang 70 år  18.08 
 
Åge Nese   70 år  20.09 
 
Mona Holtvedt  60 år  14.11 
 
Anders Aukland  50 år  12.09 
 
Erik Sakshaug  40 år  19.08 
 
Rune Vegard Gotland 40 år  10.11 
 
Ingeborg Løvnes  30 år  05.09 
 
 
 

Reidar Hjermstad fylte 85 år 
10.oktober. Vi gratulerer! 

Reidar Hjermstad er mest kjent 
som skiløper, men han var også en 
habil friidrettsutøver. Hjermstad 
representerte Tjalve i perioden 
1963-1968.  

Hans personlige rekorder på 5000 
m og 10 000 m er henholdsvis 14:15.8 (1964) og 
30:02.0 (1962). Begge resultatene holdt til en 4.plass 
på statistikken de årene. I 1962 vant han bronse på     
10 000 m under NM i Drammen. Han representerte da 
Hernes IL. 

Han representerte Norge i landskamp mot Danmark på 
Bislett i 1962. 

Det var i skisporet han høstet de store triumfene. Hans 
beste prestasjoner i OL er en 4.plass på 50 km i Sapporo 
1972. I Grenoble 1968 ble han nr.8 på samme distanse. 

Han har vunnet fem titler i norske mesterskap på 15 km 
og 50 km i perioden 1963 til 1969. For sin seier på 50 km 
i 1964 ble han tildelt kongepokalen. Han ble også norges-
mester i skiskyting i Sørkedalen i 1960. 

For sin innsats under Lathisspelen i 1963 ble han tildelt 
Morgenbladets gullmedalje og Lathis-medaljen. Han ble 
også kåret til Årets idrettsnavn av Norske sportsjournalis-
ter.  

I 1971 ble han tildelt Holmenkollmedaljen. 

Bjørn Henriksen 

Jubilanter juli-desember     Reidar Hjermstad 85 år 

Fra et propagandastevne på Elverum i 1965. Dagfinn Kleppe 
trekker 5000 m feltet foran Reidar Hjermstad. 

Lars Martin Kaupang (t.v.) fylte 70 år 18.august. Vi gratulerer! 
Foto: Bjørn Henriksen 
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Kvalifiseringskrav EM innendørs 2023 Istanbul 

Innendørs-EM arrangeres i Istanbul i tidsrommet  2-5.mars 2023. De som evt. satser på innendørssesongen og som har 
en viss mulighet til å kvalifisere seg til mesterskapet er Amalie Iuel og Lakeri Ertzgaard på 400 m, Hedda Hynne på 800 
m, Tobias Grønstad på 800 m og Ferdinand Kvan Edman på 1500 m eller 3000 m. I de tekniske øvelsene er kravene så 
høye at vi per dags dato ikke har noen som kan klare kravene. 
 
Til VM i Budapest er Karoline Bjerkeli Grøvdal, Amalie Iuel og Hedda Hynne sikre. Det er også Eivind Henriksen, 
Markus Rooth og Sander Aae Skotheim. Ferdinand Kvan Edman burde også komme med da det er 56 løpere som skal i 
ilden på 1500 m. Hvis Tobias Grønstad løper under 1.45 på 800 m burde han også være sikker. 
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Kvalifiseringskrav VM 2023 Budapest 
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Mange av de som var junior i år (2022) rykker opp i U23 
klassen i 2023. Derfor har vi færre kandidater til U20 
mesterskapet denne gang. Patrick Becklund er klar i spyd. 
Mikkel Bakken og Mikkel Blikstad Thomassen burde 
klare kravene enten på 3000 m eller 5000 m.  

 

Kvalifiseringskrav U20 EM Jerusalem/ISR 2023 
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Etter hva undertegnede kan bedømme har vi flere utøvere 
som kan kvalifisere seg til dette mesterskapet. Kenny 
Emi Tijani-Ajayi har allerede klart kravet på 200 m. Det 
samme har Tobias Grønstad på 800 m. Markus Rooth og 
Sander Aae Skotheim har klart kravet i tikamp. Abraham 
Sandvin Vogelsang skulle heller ikke ha problemer med 
kravet hvis han holder seg skadefri. Sander kan også del-
ta i høyde, lengde og tresteg. Ibrahim Buras har løpt 

5000 m på 14:05 i år. 13:58 burde derfor være innen rek-
kevidde neste år. På kvinnesiden har Lakeri Ertzgaard 
klart kravet på 400 m og Selma Løchen Engdahl på 1500 
m. Hedda Kvalvåg skulle heller ikke ha problemer med å 
komme med i tresteg. På 100 m hekk burde også Kajsa 
Rooth klare kravet.  
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Trenere i Tjalve 2023 

John Ertzgaard 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trener sprint og mangekamp 

Eirik Røe 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trener hekk, sprint og basis 
 

Martin Lager 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trener sprint 

Silje Aukrust 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trener sprint 

Michael Rosenberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trener sprint  

Eirik Førde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trener mellom og langdistanse  

Snorre Løken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trener mellom og langdistanse  

Knut Jæger Hansen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trener mellom og langdistanse  

 

Erik Sakshaug 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trener mellomdistanse 

Dan Simion 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trener lengde og tresteg 

Espen Rooth 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trener mangekamp 

Thomas Rosvold 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trener kast 
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Bassen Sprint    21.januar 
 
NM innendørs   18-19.februar 
 
Holmenkollstafetten  13.mai 
    
Tjalvelekene    3-4.juni 
 
Oslo Bislett Games  15.juni 
 
Boysen Memorial   28.juni 
   
Kvalheimmila    Ikke bestemt
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trenere 2023 

Hanne Haugland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trener høyde 

Paul Solberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trener for Eivind Henriksen       

Andreas Thorkildsen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trener spyd 

Anker Thomsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trener stav 

Yoann Rouzieres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trener stav 

Tjalve arrangementer 2023 
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 Bonuser 2022 
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 Bonuser 2022 

Nye utøvere 2023 

Abraham Sandvin Vogelsang 
Født:11.02.2003 
Tidligere klubb: IL Koll (Tjalve i junior/senior stevner 
Personlige rekorder: 
100 m: 11.25  (2022) 
400 m: 50.66  (2021) 
Høyde: 2.08 m (2021) 
Stav: 4.90 m  (2021) 
Lengde: 7.37 m  (2021)  
4.plass i tikamp U20 VM (2022)  
 

Kenny Emi Tijani-Ajayi 
Født: 05.05.2003 
Tidligere klubb: IL Koll 
Personlige rekorder: 
100 m: 10.60 (2022) 
200 m: 21.16 (2022) 
Norsk mester på 200 m i 2022. Norsk juniormester på 100 
m samme år. 
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vil det være alt av tekniske øvelser som kule, høyde, leng-
de, spyd, diskos, slegge og løpebaner rundt. Sprintbanene 
blir flyttet opp på et mezzanini. Det er planlagt ca 10 løpe-
baner av 120 meter. Ved å ta bort løpebanene nede åpner 
det opp for mer aktivitet på indre bane.  

Friidrettshallen på Mortensrud tar form 

Hallen på Mortensrud skal etter planen stå klar i 2025. 
Fortsatt et par år igjen, men det jobbes i området og etter 
hvert vil dette bli en fantastisk idrettspark.  

Planløsningen for hallen er ikke offentlig ennå, men vi har 
brakt på det rene at hallen skal bygges i to plan. På plan 1  

Bildet øverst viser hallen sett fra Lofsrud gård.  
Bildet nederst er et oversiktsbilde fra sør med cricketbanen på taket av friidrettsbanen. 
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Ivar Saunes fyller 85 år 
9.desember. Vi gratulerer! 

Ivar Saunes meldte seg inn i IK 
Tjalve 19.mars 1954, 16 år gam-
mel. Dette året løp han 100 m på 
11.0 under et stevne på Bislett 
5.september. Det holdt til en 
11.plass på årsstatistikken. Best 

det året var Birger Marsteen fra SK Rapp med tiden 10.7. 

I årene 1955 til og med 1959 løp han på 10.9 hvert år, før 
han satte sin endelige personlige rekord i 1960 med 10.8. 
Det holdt til en 3.plass på statistikken det året. 

200 m begynte han å løpe først i 1957 hvor han oppnåd-
de 23.1. To år senere hadde han senket sin personlige 
rekord til 22.1. I 1960 oppnådde han sin beste tid på dis-
tansen med 22.0. Med det resultatet var han nr.4 i Norge. 

Saunes prøvde seg etter hvert på 400 m, men det var ikke 
før i 1957. Da løp han på 50.4. Han klarte etter hvert å 
presse tiden på distansen ned i 49.7. 

Saunes vant sin første medalje i NM i 1959. Da ble det 
sølv med tiden 11.0. Carl Fredrik Bunæs vant klart med 
10.5. Det ble bronse både i 1960 og 1961. Begge gange-
ne løp han på 11.1. Bunæs vant også disse to årene. 

Saunes fikk også med seg medaljer på 200 m. Det ble 
bronse i 1960 og sølv i 1961. Også på denne distansen 
var det Carl Fredrik Bunæs som vant klart. 

I tillegg til de fire individuelle medaljene har Ivar vært 
med og vunnet 14 gull i diverse stafetter. Som man kan 
se av statistikken vant han fire gull på 4x100 m, tre gull 
på 4x400 m og syv gull på 1000 m stafett. 

I junior NM tok Ivar bronse på 100m i 1955 og sølv på 
400 m i 1957. Han løp også på laget som vant 4x100 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stafett i 1954, 1955, 1956 og 1957 og 1000 m de samme 
årene. Juniorklassen var til og med 20 år den gang. 

I 1961 var han med på laget som satte norsk rekord på 
4x100 m med tiden 40.9. Den stod helt til IL i BUL tang-
erte rekorden i 1973.  

Ivar Saunes ga seg som aktiv etter 1963 sesongen. Ivar 
gikk etter hvert inn i styret i klubben hvor han satt i 1966 
og 1967, da med Audun Boysen og John Midtbø som le-
dere. 

Saunes ble slått til Ridder av Tjalves orden i 1965. Vi 
ønsker han lykke til videre. 

Ivar Saunes 85 år 

Ivar fotografert under et skolestevne 
på Jordal i 1954. 

Laget som satte norsk rekord på 4x100 m i 1961 med 40.9, 
fotografert 20 år senere. Fra venstre: Helge Svaar, Bjørn Berg-
lund, Carl Fredrik Bunæs og Ivar Saunes. Foran: Arne Nytrø 
(trener). Foto fra Jan Hemsviks private samling. 

 

Junior NM i Ålesund 1954. Fra venstre: Jan Hemsvik, Øyvind 
Arnesen, Odd Bjerkmann, Arne Nygaard og Ivar Saunes. Her 
var det stil! Foto fra Jan Hemsviks private samling. 
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Starten på 100 m under NM i Hamar 1959. Bjørn Berglund har bane en, Ivar Saunes bane to og Carl Fredrik Bunæs bane fem. Som 
man kan se av bildet var Saunes veldig raskt ut av blokkene. Det ble dobbeltseier til IK Tjalve ved Bunæs og Saunes.  

Ivar Saunes 85 

Stafett NM i Larvik 1954. Ivar Saunes til venstre. På vei til junior NM i Odda 1955. Ivar står som nr.4 fra venstre. 
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400 m hekk kvinner: Topp 10 gjennomsnitt pr. 2022 

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 54.92. Deretter følger Line Kloster. Disse to skiller seg klart ut for ingen andre er under 
57.00. Resultatene er sammenstilt av Bernt Arild Solås.  

1.  Amalie Hammild Iuel, IL Tyrving/IK Tjalve 
54.68 (3)s2     München, GER   18.08.22 
54.70 (3)h5     Eugene, USA   19.07.22   
54.72 (1)h4      Doha, QAT  (VM)   01.10.19 
54.81 (6)s3     Eugene, USA   20.07.22 
54.91 (4)     Oslo/Bi    16.06.22  
55.03 (4)s2     Doha, QAT  (VM)  02.10.19 
55.03 (1)     Stjørdal    24.06.22 
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 
54.92    
 
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. Nora K. Wold, Fredrikstad IF   
56.98 (1)  Kristiansand/St  (NM)  11.09.21 
57.10 (3)  Fana  (NM)    20.09.20 
57.17 (3)  Stjørdal    24.06.22 
57.35 (1)  Oslo/Bi    30.06.20 
57.38 (1)  Fredrikstad    16.06.20 
57.41 (3)  Vari, GRE    02.06.22 
57.43 (3)  Budapest    02.09.22 
57.47 (1)  Oslo/Bi    08.07.20 
57.54 (2)  Lillestrøm    29.06.21 
57.54  (2)  København, DEN   16.06.22  
57.337  
   
7.  Elisabeth Slettum, IL Skjalg 
55.77 (1)     Oslo/Bi    30.06.22 
56.61 (6)s3     München, GER   18.08.22 
56.72 (6)h1     München, GER   17.08.22   
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 
57.584  
 
9.  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  
   
   

2.  Line Kloster, SK Vidar  
53.91 (1)h3  La Chaux-de-Fonds, SUI  03.07.22 
54.62 (6)  Monaco, MON   10.08.22 
54.99 (2)fA  Oodergem, BEL   28.05.22   
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 
55.63 (3)s1  München, GER   18.08.22 
55.22 
 
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. 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  

8. Andrea Rooth, Lambertseter IF 
56.58 (2)     Stjørdal    24.06.22   
56.95 (2)     Fana  (NM)   20.09.20 
57.16 (1)J     Tallinn, EST  (Jun-EM)  18.07.21 
57.19 (3)     Oslo/Bi    30.06.22 
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 
57.704  
 
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    
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1500 m menn: Topp 10 gjennomsnitt pr. 2022 

1. Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL 
3:28.32 (1) Tokyo  (OL)  07.08.21  
3:28.68 (2) Monaco, MON 14.08.20 
3:29.02 (1) Zürich, SUI  08.09.22  
3:29.05 (1) Lausanne, SUI 26.08.22 
3:29.25 (3) Monaco, MON 09.07.21 
3:29.47 (2) Eugene, USA  19.07.22 
3:30.16 (2) Lausanne, SUI 05.07.19  
3:30.47 (2) Monaco, MON 12.07.19  
3:30.74 (2) Stockholm, SWE 23.08.20  
3:31.08+ (1) Oslo/Bi  16.06.22 
3:29.62 
 
3. Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL 
3:31.46 (10) Monaco, MON 18.07.14  
3:32.85 (11) Paris, FRA  04.07.15  
3:33.47 (7) Brussel, BEL.  05.09.14  
3:33.68 (9) Lausanne, SWI 03.07.14  
3:33.95 (7) Zürich, SUI  29.08.13  
3:34.57 (12) Monaco, MON 15.07.16  
3:35.09 + (4) Oslo/Bi  11.06.14  
3:35.43 (5) London, GBR  07.08.12  
3:35.61 (4) London, GBR 22.07.18  
3:36.00 (8) Birmingham, GBR 05.06.16  
3:34.21 
 
5. Knut Kvalheim, IK Tjalve 
3:38.1  (5) Oslo/Bi  30.06.76 
3:39.0  (5) Oslo/Bi  24.07.73 
3:39.05 (3) Stockholm, SWE 07.08.73 
3:39.2  (1) Oslo/Bi  25.08.76 
3:39.5  (3) Bergen/Kr  28.08.73 
3:39.55 (2) Stockholm, SWE 25.07.73 
3:39.6  (9) Helsinki, FIN  30.07.73 
3:39.8  (2) Oslo/Bi  04.08.73 
3:40.0  (1) Oslo/Bi  04.09.73 
3:40.1  (1) Oslo/Bi  19.06.73 
3:39.39 
   
7. Arne Kvalheim, IK Tjalve 
3:38.5  (1) Oslo/Bi  28.08.68 
3:39.6  (1) Oslo/Bi  26.08.70 
3:39.9  (1) Oslo/Bi  23.07.68 
3:40.1  (1) Oslo/Bi  05.08.70 
3:40.2  (1) Stockholm, SWE 29.07.70 
3:40.3  (2) Oslo/Bi  19.06.73 
3:40.4  (2) Oslo/Bi  21.06.67 
3:40.4  (2) Oslo/Bi  28.07.69 
3:40.4  (2) Västerås, SWE 28.06.74 
3:40.5  (1) Oslo/Bi  06.09.69 
3:40.03    
 
9. Lars Ove Strømø, IL Fri 
3:.38.76 (6) Oslo/Bi  27.07.85 
3:40.33 (11) Hengelo, NED 19.07.87 
3:40.76 (6)A Gävle, SWE  28.07.86 
3:41.10 (7) Oslo/Bi  05.07.86 
3:41.32 (10) Oslo/Bi  05.08.87 
3:41.65 (2) Milano, ITA  26.05.85 
3:41.88 (12) Koblenz, GER 06.08.86 
3:42.52 (5)A Växjö, SWE  21.08.86 
3:42.57 (1) Nadderud    04.08.85 
3:42.92 (18) Hengelo, NED 27.06.86 
3:41.38    
  

2. Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL 
3:30.01 (3) Monaco, MON 20.07.18 
3:30.35 (4) Monaco, MON 14.08.20 
3:30.82 (4) Lausanne, SUI 05.07.19 
3:31.06 (3) Paris, FRA  24.08.19 
3:31.81 (7) Monaco, MON 12.07.19 
3:32.23 (10) Monaco, MON 09.07.21 
3:32.43 (5) Brussel, BEL.  09.09.16 
3:32.48 (4) Monaco, MON 21.07.17 
3:32.87 (6) Paris, FRA  30.06.18 
3:33.33 (3) Brussel, BEL.  06.09.19 
3:31.74 
 
4. Ferdinand Kvan Edman, IK Tjalve 
3:37.27 (8) Berlin, GER  04.09.22 
3:37.98 + (8) Oslo/Bi  01.07.21 
3:38.36 (1)A Kuortane, FIN 26.06.21 
3:38.58 (2) Kuortane, FIN 18.06.22 
3:38.63 (1) Cluj-Napoca, ROU  19.06.21 
3:38.64 (8)A Heusden, BEL. 21.07.18 
3:39.11 (2) Genève, SUI  11.06.22 
3:39.52+ (7) Oslo/Bi  16.06.22 
3:39.63 (11)A Göteborg, SWE 16.08.19 
3:39.72 (1) Oslo/Bi  09.06.21 
3:38.74 
 
6. Espen Borge, IK Tjalve 
3:38.74 (2) Århus, DEN  01.07.87 
3:38.8  (11) Oslo/Bi  02.07.88 
3:38.87 (6) Oslo/Bi  05.08.87 
3:38.95 (8) Oslo/Bi  04.07.87 
3:39.69 (9)A Stockholm, SWE 05.07.88 
3:40.35 (1) Nesbyen  (NM) 16.08.87 
3:40.46 (9) Eugene, USA  02.06.84 
3:41.29 (1) Øyestad  16.06.88 
3:41.34 (6)A Kvarnsveden, SWE 27.06.89 
3:41.47 (1) Indianapolis, USA 03.05.86 
3:39.99 
 
8. Lars Martin Kaupang, Larvik TIK 
3:.37.4  (3) Oslo/Bi  30.06.76 
3:40.7  (1) Oslo/St  19.05.76 
3:41.08  (4) Stockholm, SWE 17.07.75 
3:41.1  (2) Oslo/Bi  30.07.75 
3:41.19  (3) Stockholm, SWE 08.06.76 
3:41.6  (4) Oslo/Bi  04.07.74 
3:41.7  (2) Göteborg, SWE 01.06.76 
3:42.19  (6) Stockholm, SWE 19.08.75 
3:42.7  (3) Oslo/Bi  25.08.76 
3:43.21  (3) Turku, FIN  11.06.76 
3:41.28 
 
10. Ove Talsnes, IL Gular 
3:39.25 (12) Oslo/Bi  02.07.88 
3:39.83 (10) Oslo/Bi  04.07.87 
3:41.35 (5)A Gävle, SWE  04.07.91 
3:41.48 (13)A Oslo/Bi  06.07.91 
3:42.03 (4) Byrkjelo  28.06.86 
3:42.50 (12) Berlin, GER  05.07.89 
3:43.03 (9)A Stockholm, SWE 04.08.88 
3:43.32 (10) Belfast, GBR  27.06.88 
3:43.40 (1) Oslo/Bi  05.08.87 
3:43.48 (3) Nesbyen    16.08.87 
3:41.96    
    

Her følger en ajourført 1500 m oversikt med gjennomsnitt for de 10 beste løpene for de beste utøverne. Resultatene er 
sammenstilt av Bernt Arild Solås. Ferdinand Kvan Edman har rykket opp fra 5.plass til 4.plass. Han passerer da Knut 
Kvalheim, som ikke har løpt i år. Jakob Ingebrigtsen har nå et gjennomsnitt under 3:30.  
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Menn 
100 m    10.50  Philip Bjørnå Berntsen    Luzern, SUI  14.09.97   +1.3 
    10.4  Carl Fredrik Bunæs    Kongsberg  15.09.57 
200 m    21.16  Kenny Emi Tijani-Ajayi    Malmø/SWE 17.07.22   +0.0 
400 m    47.71  Sondre Nyvold Lid    Rieti, ITA  18.07.13 
800 m    1:46.46 Tobias Grønstad     Halluin/FRA 01.09.21 
1000m   2:24.37 Kristian Brækkan     Zürich, SUI  17.08.94   
1500 m   3:43.14 Awet Kibrab (ERI)    Jessheim  05.06.14  
    3:46.95 Edvard Kamperud Nygaard   Sollentuna, SWE  25.06.15 
1 mile    4:00.87 Thomas Jefferson Byrkjeland   Oslo/Bi  15.06.17 
3000 m   7:59.41 Awet Kibrab (ERI)    Oslo/Bi  22.05.14   
5000 m   13:47.61 Awet Kibrab (ERI     Ooerdegem  05.07.14   
10000 m   33:46.21 Olaf Talmo      Trondheim St 17.05.17 
Halvmaraton  1:09.03 Jan Norstrøm     Oslo   03.07.82 
Maraton   2:36.34 Jan Norstrøm     Stockholm, SWE 04.06.83 
110 m hekk (106.7 cm) 15.33  Markus Rooth      Hamar  04.08.19   +0.8 
    14.7  Arvid Dahm      Oslo/Bi  30.08.70 
110 m hekk (99.1 cm) 14.20  Abraham Sandvin Vogelsang   Cali, COL   02.08.22   +0.7 
400 m hekk   52.68  Atle McAdam     Oslo/Bi  23.07.96   
3000 m hinder  8:52.85 Thomas J. Byrkjeland    Oordegan/BEL 27.05.17   
Høyde   2.17  Steinar Hoen      Moss   05.08.90   
Stav    5.00  Markus Rooth     Ski   02.06.20   
Lengde   7.55  Sander Aae Skotheim    Tallinn/EST  17.07.21     
Tresteg   15.26  Christian Thomassen    Oslo/Bi  01.07.95     
Høyde u/tilløp  1.75  Arvid Dahm      Eidanger  08.03.70   
Lengde u/tilløp  3.26  Jan Olav Lervik     Oslo/Handelsgym 06.04.63 
Kule (6 kg)   21.36  Marcus Thomsen     Grosetto, ITA 21.07.17   
Kule (7.26kg)  19.40  Marcus Thomsen     Sandnes  27.08.17 
Diskos (1.75 kg)  54.15   Eivind Henriksen     Helsingborg/SWE  09.07.09     
Diskos (2.0 kg)  52.04  Ottar Kongsberg     Spikkestad  12.10.71 
Slegge (6.0 kg)  78.30   Eivind Henriksen     Bodø   15.08.09   
Slegge (7.26 kg)  69.07  Eivind Henriksen     Lillehammer 31.07.09        
Spyd    64.03  Geir Dahl      Lillehammer 08.08.98 
Vektkast   20.05  Eivind Henriksen     Greverud  04.10.09 
5-kamp   3239p  Tron Rosen      Oslo/Frogner 31.05.68   
10-kamp   8.238p Markus Rooth     Oslo/Bi  28.06.20   
 
Kvinner 
100 m    11.64  Anne Cathrine Bakken    Kingston/JAM 17.07.02   +0.9 
200 m    24.20  Anne Cathrine Bakken    Kingston/JAM 18.07.02   +1.5 
400 m    53.96  Lakeri Ertzgaard     Oslo/Bi  25.08.20   
800 m    2:08.78 Sanne Njaastad     Sollentuna/SWE 18.06.19 
1000m   2:56.33 Cecilie Stokke     Berlin, GER  01.09.95    
1500 m   4:25.43 Sanne Njaastad     Oslo/Bi  13.06.19 
1 mile    5:24.40 Hannah Mørk     Kernersville  01.06.13 
3000 m   9:17.12 Ingunn Opsal     Esbjerg/DEN 01.09.07 
5000 m   16:07.04 Ingunn Opsal     Askim  12.08.07 
10000 m   35:31.33 Kristine Helle     Oslo   25.09.11 
Halvmaraton  1:19.19 Kristine Helle     Oslo   25.09.11   
110 m hekk   13.87  Sally Gunell (GBR)    Oslo/Lamb.  14.05.85 
    14.04  Kajsa Rooth      Oslo/Bi  29.05.21 
400 m hekk   61.00  Margit Katrine Strand    Overhalla  19.07.97   
3000 m hinder  10:54.36 Kristine Helle     Gateshead/GBR 22.06.13   
Høyde   1.78  Mona Andreassen     Oslo/Bi  10.07.99  
Stav    3.10  Henriette Foss     Oslo/So  27.06.15  
Lengde   5.82  Inger Anne Frøysedal    Lillehammer 20.06.08   +1.4 
Tresteg   13.33  Hedda Kronstrand Kvalvåg   Pula, CRO  05.06.99   +1.2 
Høyde u/tilløp  1.41  Inger Anne Frøysedal    Stange  16.02.08   
Lengde u/tilløp  2.43  Anne Cathrine Bakken    Drammen  09.02.02   
Kule    13.03  Linn Louise Kvaale    Oslo/So  08.06.15   
Diskos   51.40  Agnete Johansen     Oslo/So  09.09.00  
Slegge   40.23  Agnete Johansen     Sandefjord  16.07.99   
Spyd    57.44  Marie-Therese Obst    Mannheim/GER 05.07.14   
7-kamp   4919p  Inger Anne Frøysedal    Vejle, DEN  24.06.07 
 

Klubbrekorder U20 pr. 31.12.2022 
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Menn 
100 m    10.48  John Ertzgaard     München/GER  21.06.97   +0.6 
    10.4  Carl Fredrik Bunæs    Kongsberg  15.09.57 
200 m    21.13  John Ertzgaard     Rieti, ITA  30.08.98   +1.1 
    20.9  Carl Fredrik Bunæs    Karlstad, SWE 16.08.60 
400 m    47.71  Sondre Nyvold     Rieti, ITA  18.07.13 
    47.3  Carl Fredrik Bunæs    Oslo/Bi  28.09.60 
800 m    1:46.02 Tobias Grønstad     Dessau/GER 25.05.22 
1000m   2:23.1  Erik Lodding     Oslo/Bi  21.09.89     
1500 m   3:38.63 Snorre Holtan Løken    Oslo/Bi  09.06.16    
1 mile (1609 m)  3:59.4  Arne Kvalheim      Corvallis,OR,USA 06.05.67   
3000 m   7:48.50 Awet Kibrab     Gøteborg/SWE 05.09.15   
5000 m   13:22.90 Awet Kibrab     Oorgegem, BEL 28.05.16   
10000 m   30:00.00 Kristian Pytten     Kristiansand  26.06.21 
1 times løp   17116m Evald Lambech     Kristiania  12.08.1918 
Halvmaraton  1:04.25 Okubamichael Fissehatsion   Oslo   19.09.15 
Maraton   2:36.34 Jan Norstrøm     Stockholm, SWE 04.06.83   
110 m hekk   14.16  Benjamin Jensen     Minneapolis, USA 11.05.96   +2.0 
400 m hekk   50.98  Atle McAdam     Oslo/Bi  25.05.99   
3000 m hinder  8:28.4  Knut Kvalheim     Oslo/Bi  19.09.71   
Høyde   2.32  Steinar Hoen      Bergen/Fa  26.05.93   
Stav    5.15  Benjamin Jensen     Kristiansand  25.06.97   
Lengde   7.74  Sander Aae Skotheim    Grosseto/ITA 30.04.22   +1.3     
Tresteg   15.58  Sander Aae Skotheim     Rud   27.08.22    -0.3     
Høyde u/tilløp  1.75  Arvid Dahm      Eidanger  08.03.70   
Lengde u/tilløp  3.39  Per Woldene     Sandnes  06.03.66   
Kule    21.03  Marcus Thomsen     Oslo/Bi  11.06.20     
Diskos   59.20  Gjøran Sørlie     Oslo/Sogn  10.09.00   
Slegge   75.57  Eivind Henriksen     Florø   02.06.12        
Spyd    85.06  Pål Arne Fagernes     Oslo/Bi  05.07.95 
Vektkast   21.77  Eivind Henriksen     Oslo/Sogn  16.09.12   
5-kamp   3.248p Haavard Nordlie     Meisingset  08.06.69   
10-kamp   8.307p Markus Rooth     Grosseto/ITA 01.05.22    
 
Kvinner 
100 m    11.64  Anne Cathrine Bakken    Kingston, JAM 17.07.02   +0.9 
200 m    23.87  Kaitesi Ertzgaard     Malmø/SWE 17.07.22   +1.5 
400 m    52.74  Lakeri Ertzgaard     Sollentuna/SWE 12.06.22     
800 m    2:02.68 Torill Hatling      London, GBR 28.08.88 
1000m   2:56.33 Cecilie Stokke     Berlin, GER  01.09.95     
1500 m   4:18.34 Malin Edland     Oslo/Bi  10.06.20   
1 mile    5:17.96 Marianne Kvalheim    Åkrestrømmen  12.07.91 
3000 m   9:17.12 Ingunn Opsal     Esbjerg, DEN 01.09.07    
5000 m   16:07.04 Ingunn Opsal     Askim  12.08.07    
10000 m   34:19.83 Kristine Helle     Sollentuna/SWE 26.06.14 
Halvmaraton  1:19.19 Kristine Helle     Oslo   25.09.11 
100m hekk   13.87  Sally Gunnell (GBR)    Oslo/Lamb.  14.05.85   
    13.98  Nina Johannessen     Lillehammer 30.07.96   +1.7 
400 m hekk   60.05  Kaitesi Ertzgaard     Tallinn/EST  08.07.21   
3000 m hinder  10:54.36 Kristine Helle     Gateshead, GBR 22.06.13   
Høyde   1.78  Mona Andreassen     Oslo/Bi  10.07.99 
Stav    3.10  Henriette Foss     Oslo/Sogn  27.06.15   
Lengde   6.33  Margrethe Renstrøm    Askim  12.08.07   +0.7 
Tresteg   13.63  Inger Anne Frøysedal    Bergen/Fa  19.06.10   +0.3 
Høyde u/tilløp  1.41  Inger Anne Frøysedal    Stange  16.02.08   
Lengde u/tilløp  2.81  Oda Utsi Onstad      Steinkjer  04.03.12   
Kule    15.12  Mona Holtvedt      Lillehammer 31.05.84   
Diskos   51.40  Agnete Johansen     Oslo/So  09.09.00  
Slegge   60.56  Eva Danielsen     Alicante, ESP 06.04.02   
Spyd    57.44  Marie-Therese Obst    Mannheim  05.07.14 
Vektkast   11.01  Agnete Johansen     Oslo/Sogn  24.07.99   
7-kamp   4919p  Inger Anne Frøysedal    Vejle, DEN  24.06.07 

 

Klubbrekorder U23 pr. 31.12.2022 
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Klubbrekorder senior pr. 31.12.2022 

Menn 
100 m    10.25  Per Ivar Sivle     Gjøvik   14.09.97   +0.7 
200 m    20.95  Einar Sagli      Luzern, SUI  21.06.86   +1,7 
    20.95  Per Ivar Sivle     Overhalla  20.07.97   +0.2 
    20.9  Carl Fredrik Bunæs    Karlstad, SWE 16.08.60 
400 m    46.71  Svein Erik Storlien     Trondheim/Lerk. 31.07.83 
    46.6  Carl Fredrik Bunæs    Oslo/Bi  15.09.63 
800 m    1:45.9  Audun Boysen     Oslo/Bi  03.08.55   
    1:45.68 Jussi Udelhoven (GER)    Koblenz, GER 26.08.92   
1000 m   2:19.0  Audun Boysen     Gøteborg, SWE 30.08.55   
1500 m   3:37.27 Ferdinand Kvan Edman    Berlin, GER  04.09.22    
1 mile (1609 m)  3:53.42 Ferdinand Kvan Edman    Oslo/Bi  01.07.21   
3000 m   7:42.4  Knut Kvalheim     Oslo/bi  04.07.74   
5000 m   13:20.54 Knut Kvalheim     Helsinki, FIN 26.06.74   
10000 m   27:41.26 Knut Kvalheim     Praha, TCH  29.08.78   
1 times løp   19 011m Tor Torgersen     Oslo   24.09.60 
Halvmaraton  1:02.53 Eirik Berge      Oslo   13.07.82 
Maraton   2:13.00 Eirik Berge      London, GBR 21.04.85   
110 m hekk   13.85  Per Nicolaisen     Oslo/Bi   19.09.90    -2.7 
400 m hekk   50.67  Atle McAdam     Florø   31.05.03   
3000 m hinder  8:23.11 Espen Borge      Hengelo, NED 19.07.87   
Høyde   2.36  Steinar Hoen      Oslo/Rå  01.07.97   
Stav    5.40  Benjamin Jensen     Hønefoss  28.08.98   
Lengde   7.76  Terje Haugeland     Hamar  25.07.71     
Tresteg   16.06  Martin Jensen     Oslo/Bi  26.06.69     
Høyde u/tilløp  1.75  Arvid Dahm      Eidanger  08.03.70   
Lengde u/tilløp  3.43  Christopher Selmer    Oslo/Sogn  19.10.04   
Kule    21.03  Marcus Thomsen     Oslo/Bi  11.06.20     
Diskos   67.70  Svein Inge Valvik     Alavieska, FIN 12.07.87   
Slegge   81.58  Eivind Henriksen     Tokyo/JAP  04.08.21 
Spyd (gammel type) 88.54  Reidar Lorentzen     Fredrikstad  11.05.85        
Spyd    86.74  Pål Arne Fagernes     Sydney, AUS 22.09.00   
5-kamp   3.681p Bo Breigan      Oslo/Sogn  06.09.86   
10-kamp   8.307p Marcus Rooth     Grosetto, ITA 01.05.22   
   
Kvinner 
100 m    11.63  Anne Cathrine Bakken    Kingston, JAM 17.07.02   +0.9 
200 m    23.87  Kaitesi Ertzgaard     Malmø/SWE 17.07.22   +1.5 
400 m   51.64  Amalie Iuel      Zürich/SUI  09.09.21   
800 m   1:58.10 Hedda Hynne      Rovereto/ITA 15.09.20     
1000 m   2:45.46 Trine Pilskog     Rovereto, ITA 28.08.02   
1500 m   4:03.07 Karoline Bjerkeli Grøvdal   Stockholm, SWE 04.07.21    
3000 m   8:33.47 Karoline Bjerkeli Grøvdal   Paris/FRA  28.08.21    
5000 m   14:31.07 Karoline Bjerkeli Grøvdal   Oslo/NOR  17.06.21    
10000 m   30:32.36 Susanne Wigene     Gøteborg, SWE 07.08.06   
100 m hekk   13.95  Nina Johannessen     Drammen  07.07.01   +1.2 
    13.87  Sally Gunell (GBR)    Oslo/Lamb.  14.05.85 
400 m hekk   58.51  Margit Katrine Strand    Raufoss  17.08.03   
3000 m hinder  9:13.35 Karoline Bjerkeli Grøvdal   Sandnes  26.08.17   
Høyde   1.93  Tonje Angelsen     Oslo/Bi  06.07.16 
Stav    3.23  Margit Katrine Strand    Oslo/Bi  30.07.03   
Lengde   6.68  Margrethe Renstrøm    Barcelona, ESP 27.07.10   +1.3 
Tresteg   13.83  Lene Espegren     Pula, CRO  05.06.99   +1.2 
     13.83  Lene Espegren     Byrkjelo  06.08.99   +1.8 
Høyde u/tilløp  1.44  Mimi Storm-Hansen    Stange  07.02.98   
Lengde u/tilløp  2.85  Oda Utsi Onstad      Stange  02.02.14   
Kule    15.66  Mona Holtvedt     Kviteseid  28.07.85   
Diskos   59.48  Grete Etholm     Helsingborg,SWE 13.07.03  
Slegge   70.43  Mona Holm      Byrkjelo  13.08.11 
Spyd (gammel Type) 55.42  Anne Gro Harby     Porsgrunn  14.08.82   
Spyd    61.37  Marie-Therese Obst    Athens, GA/USA 09.04.21   
7-kamp   5057p  Lene Espegren     Ski   15.09.96 
 
Uthevede linjer er også gjeldende norske rekorder.                                    
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1. IK Tjalve   (30/14)  27 694  (1)   Oslo 
2. Sandnes IL   (30/15)  25 358  (2)   Rogaland 
3. IL Gneist   (30/13)  24 512  (3)   Hordaland 
4. IL Norna-Salhus  (29/17)  23 895  (6)   Hordaland 
5. IL i BUL   (30/20)  23 312  (7)   Oslo 
6. IL Tyrving   (30/18)  23 295  (4)   Akershus 
7. Ullensaker/Kisa IL (30/16)  23 136  (8)   Akershus 
8. IL Skjalg   (30/14)  22 489  (2/2d)   Rogaland 
9. Tønsberg FIK  (29/13)  22 229  (5)   Vestfold 
10. Steinkjer FIK  (30/11)  22 028  (3/2d)   Nord Trøndelag 
11. Ask Friidrett  (30/13)  20 360  (4/2d)   Hordaland 
12. IL Gular   (23/12)  19 115  (1/2d)   Hordaland 
13. Stord IL   (30/13)  18 878  (9)   Hordaland 
14. Nittedal IL   (25/15)  15 255  (10)   Akershus    
 
 
OBLIGATORISKE ØVELSER       
       
ØVELSE  NAVN    FØDT ÅR  RESULTAT  POENG STED DATO 
60m   Marius Bull Hjeltnes   1996   6.99   868  Oslo/Sp  07.05 
100m   Kenny Emi Tijani-Ajayi  2003   10.72            915  Trondheim   12.08 
200m   Kenny Emi Tijani-Ajayi  2003   21.16   964  Malmø/SWE  17.07  
800m   Tobias Grønstad   2002   1:46.02          1032  Dessau/GER  25.05 
1500m   Ferdinand Kvan Edman  1993   3:37.27          1024  Berlin/GER  04.09 
3000m   Ferdinand Kvan Edman  1993   7:46.92          1023  Karlsruhe/GER 28.01     
5000m   Ibrahim Buras   2001   14:05.36  905  Rud   28.08 
10000m  Petter Mekvik Rypdal  1993   29:49.81 878  Stjørdal  26.06 
110m hekk  Markus Rooth   2001   14.46  893  Grosetto/ITA   01.05 
Høyde   Sander Aae Skotheim  2002   2.17  960  Eugene/USA  23.07 
Stav   Andreas Gjesdal   2002   5.10           928  Zweibrücken/GER 12.06 
Lengde  Sander Aae Skotheim  2002   7.74           980  Grosetto/ITA  30.04 
Tresteg  Sander Aae Skotheim  2002   15.84  962  Uppsala/SWE 13.02 
Diskos   Erik Johannes Rosvold  1998   53.30           910  Oslo/So  03.08 
Slegge   Eivind Henriksen   1990   80.87           1127  Eugene/USA  16.07 
 
Antall noteringer:  15  Sum:      14 402  
 
VALGFRIE ØVELSER 
 
ØVELSE  NAVN    FØDT ÅR  RESULTAT POENG STED DATO 
Lengde  Marius Bull Hjeltnes              1996   7.49      929  Tønsberg   14.05 
3000m   Ibrahim Buras   2001   8:05.41     928  Jessheim  05.08 
Stav   Markus  Rooth   2001            5.05          918  Grosetto/ITA   01.05 
Stav   Sander Aae Skotheim  2002   5.00      908  München/GER 16.08 
5000m   Petter Melkvik Rypdal  1993   14:10.74     891  Tønsberg  21.05 
110m hekk  Sander Aae Skotheim  2002   14.52      885  Stjørdal  26.06 
100m   Marius Bull Hjeltnes   1996   10.84      883  Jessheim  07.08 
Lengde  Abraham Sandvin Vogelsang 2003   7.23      876  Cali/COL  01.08 
Lengde  Markus Rooth   2001   7.23      876  Talence/FRA  17.09 
Tresteg  Elias Sanden Søvik   2000   14.95      873  Uppsala/SWE 13.02 
 800m   Luca Thompson   2000   1:51.84     869  Weinheim/GER 28.05 
1500m   Ibrahim Buras   2001   3:49.59     869  Jessheim  02.06 
100m   Markus Rooth   2001   10.90      867  Grosetto/ITA  30.04 
Tresteg  Marius Bull Hjeltnes   1996   14.83      861  Lillehammer  30.08 
60m   Kenny Emi Tijani-Ajayi  2003   7.01      859  Rud   29.01 
 
 
Antall noteringer:  15  Sum:      13 292 
     
Noteringer totalt:   30 Total sum:      27 694  

Lagserien menn 1.divisjon pr. 01.12.2022 
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1. IK Tjalve   (30/18)  26 236  (1)   Oslo 
2. Sandnes IL   (30/13)  24 025  (1/2d)   Rogaland 
3. IL Tyrving   (30/14)  23 753  (2)   Akershus 
4. IL Norna-Salhus  (30/16)  23 334  (5)   Hordaland 
5. IL Skjalg   (30/13)  22 063  (3)   Rogaland 

6. Ranheim IL  (30/14)  21 990  (8)   Sør Trøndelag 

7. Fredrikstad IF  (30/13)  21 884  (7)   Østfold 

8. IL i BUL   (30/14)  21 824  (4)   Oslo 

9. Haugesund IL  (30/12)  21 220  (2/2d)   Rogaland 

10. Dimna IL   (30/11)  20 165  (10)   Møre og Romsdal 
11. Stjørdal FIK  (30/14)  19 376  (6)   Nord Trøndelag 

12. Tønsberg FIK  (30/9 )  18 452  (3/2d)   Vestfold 

13. Nittedal IL   (30/18)  17 390  (9)   Akershus 

14. Fana IL   (26/13)  15 211  (4/2d)   Hordaland 
  
 
 
OBLIGATORISKE ØVELSER      
       
ØVELSE  NAVN     FØDT ÅR    RESULTAT   POENG  STED DATO 
60 m   Vilde Aasmo     1998   7.49     903  Uppsala/SWE             13.02 
100m   Vilde Aasmo     1998   11.66               923   Nadderud              12.06 
200m   Kaitesi Ertzgaard    2000     23.87               906   Malmø/SWE              17.07 
400m   Amalie Iuel     1994     51.99               975   Berlin/GER         04.09 
800m   Hedda Hynne       1990     2:00.23    982   Padova/ITA                  04.09 
1500m   Karoline Bjerkeli Grøvdal   1990     4:05.83    990   Roma/ITA                  09.06 
3000m   Malin Edland     1999   9:07.50   911  Tønsberg              21.05 
5000m   Karoline Bjerkeli Grøvdal   1990     14.:31.07     1106  Oslo/Bi              16.06 
100m hekk  Kajsa Rooth     2003   14.05     866  Oslo/Bi              29.05 
400m hekk  Amalie  Iuel     1994     54.68   1032   München/GER     18.08 
Høyde   Tonje Angelsen    1990     1.83               890   Stjørdal              24.06  
Lengde  Hedda K. Kvalvåg    2002     5.56     742           Ulsteinvik               06.02 
Tresteg  Hedda K. Kvalvåg    2002     13.15               890   Ulsteinvik                   05.02         
Diskos   Freja Charlotte Olofsson   2002   39.92    724  Spikkestad              18.06 
Spyd   Sigrid Borge     1995   55.26    936  Loughborough/GBR     09.04 
 
Antall noteringer:  15  Sum:     13 776   
 
VALGFRIE ØVELSER       
       
ØVELSE  NAVN     FØDT ÅR    RESULTAT   POENG STED DATO 
400m   Lakeri Ertzgaard    2002   52.74    944  Sollentuna/SWE     12.06 
400m   Kaitesi Ertzgaard    2000   53.17    927  Malmø/SWE        03.07 
3000m   Sigrid Jervell Våg    1992    9.:13.55            899  København/DEN     16.06  
1500m   Malin Edland     1999   4:17.05   888   Jessheim      02.06 
5000m   Maria Sagnes Wågan   1992     16:03.31   886    Stjørdal              24.06                        
800m   Malin Nyfors     1997     2:05.66   873  Tønsberg             21.05      
3000m   Maria Sagnes Wågan   1992   9:18.39   872  København/DEN     16.06 
1500m   Sigrid Jervell Våg    1992   4:19.12   871  Jessheim      02.06 
400m   Amalie Iuel     1994   54.64    869  Stjørdal      24.06 
1500m   Selma Løchen Engdahl   2001   4:19.44   868  Stjørdal      25.06 
3000m   Selma Løchen Engdahl   2001   9:21.15   862  Tønsberg      21.05  
Tresteg  Elise Sanden Søvik    1997     12.46      816   Stjørdal              26.06 
Høyde   Telma Rostoft Kristjansson   2005   1.67    748  Trondheim      13.08 
Lengde  Kajsa Rooth     2003   5.41    708  Rud               23.01 
Lengde  Elise Sanden Søvik    1997   5.18    657  Oslo/S t      10.09 
Høyde   Kajsa Rooth     2003   1.55    651  Rud       23.01 
      
 
Antall noteringer:  15  Sum:     12 460  
     
Noteringer totalt:   30  Total sum:     26 236   

Lagserien kvinner 1.divisjon pr. 01.12.2022 
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1. Fana IL   (25/17)  20 224  (13/1d)  Hordaland 
2. SK Vidar   (21/16)  18 288  (14/1d)  Oslo 
3. Ranheim IL  (25/9)   18 056  (6)   Sør Trøndelag 
4. Osterøy   (25/11)  17 002  (5)   Hordaland 
5. Haugesund IL  (25/14)  16 408  (10)   Rogaland 
6. Moss IL   (24/11)  16 174  (4/3d)   Østfold 
7. IK Tjalves 2.lag  (25/13)  16 157  (11/1d)  Oslo 
8. IL Sandvin   (25/9)   16 125  (3/3d)   Buskerud 
9. IF Sturla   (25/11)  15 890  (9)   Buskerud 
10. IK Hind   (25/90)  15 493  (2/3d)   Troms 
11. Lillehammer IF  (21/8)   14 254  (1/3d)   Innlandet 
12. IL Fri   (25/11)  13 809  (7)   Hordaland 
13. Dimna IL   (23/12)  13 493  (12/1d)  Møre og Romsdal 
14. Bækkelagets SK  (25/13)  12 605  (8)   Oslo 
  
 
 
OBLIGATORISKE ØVELSER       
       
ØVELSE  NAVN    FØDT ÅR  RESULTAT  POENG STED DATO 
60m   Albin Lydersen Botez  2004   7.27   748  Oslo/Sp  07.05 
100m   Sander Steen Myrvang  2000   10.96   852  Lillehammer  19.06 
200m   Sander Steen Myrvang  2000   22.50   803  Stjørdal  25.06 
400m   Albin Lydersen Botez  2004   52.01   687  Gøteborg/SWE 18.06 
800m   Lars Wold Møller   2005   2:00.71  674  Rud   27.08 
1500m   Mikkel Blikstad Thomassen  2003   3:51.76           845  Oslo/Bi  23.07 
3000m   Mikkel Blikstad Thomassen  2003   8:30.88  809  Jessheim  05.08 
5000m   Mikkel Blikstad Thomassen  2003   14:53.24  787  Oslo/Bi  30.06 
3000m hinder  Jonas Riseth    1994   9.34.66  739  Stjørdal  25.06  
Høyde   Lucas Gjesdal   2005   1.55   408  Oslo/St  10.09 
Stav   Lucas Gjesdal   2005   4.10   740  Rud   27.08 
Diskos   Rune Vegard Gotland  1982   35.15   591  Tampere/FIN  03.07 
Spyd   Eric Christopher Becklund  2005   60.44   765  Jessheim  07.08
  
 
Antall noteringer:  13  Sum:      9 448  
 
VALGFRIE ØVELSER 
 
ØVELSE  NAVN    FØDT ÅR  RESULTAT POENG STED DATO 
5000m   Jonas Riseth    1994   14.55.88 781  Tønsberg  21.06 
100m   Albin Lydersen Botez  2004   11.30  767  Jessheim  07.09 
200m   Albin Lydersen Botez  2004   22.87  763  Lillehammer  07.06 
100m   Sindre Olsvik    1998   11.39  746  Lillehammer  19.06 
3000m   Iver Mathias Linge Glomnes 1996   8.47.23 739  Oslo/Bi  28.05 
200m   Håkon Skaftun   1997   23.12           735  Lillehammer  07.06 
1500m   Jonas Riseth    1994   4.03.73 726  Jessheim   02.06 
3000m   Jonas Riseth    1994   8.53.36 714  Oslo/Bi  28.05 
Lengde  Aksel Gulowsen   2007   4.96    362  Oslo/Bi  28.05 
Lengde  Nyx Simion    2007   3.73      48  Oslo/Bi  29.05
  
   
Antall noteringer:  10  Sum:      6 381 
     
Noteringer totalt:   29 Total sum:         15 829  

Lagserien menn 2.div pr. 01.12.2022 
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1. Steinkjer FIK  (20/9)   14 374  (12/2d)  Nord Trøndelag 
2. IK Tjalves 2.lag  (20/10)  13 452  (11/2d)  Oslo 
3. Ask Friidrett  (20/9)   13 135  (6)   Hordaland 

4. Sarpsborg IL  (20/7)   13 076  (5)   Østfold 
5. IF Urædd   (20/7)   12 940  (21)   Telemark 

6. Lillehammer  (20/10)  12 507  (37)   Innlandet 
7. Hattfjelldal IL  (20//7)  12 344  (9)   Nordland 

8. Fyllingen   (20/7)   12 336  (18)   Hordaland 

9. Sandnes IL 2.lag  (20/10)  12 274  (16)   Rogaland 

10. Gloppen FIL  (19/6)   12 234  (94)   Sogn og Fjordane 

11. Bækkelagets SK  (20/9)   11 816  (13/2d)  Oslo 

12. Lambertseter IF  (20/8)   11 786  (25)   Oslo 

13. IF Herkules  (19/8)   11 775  (24)   Telemark 

14. IL Skjalg 2.lag  (20/12)  11 538  (15)   Rogaland 

15. IL Norna-Salhus 2.lag (20/7)   10 987  (8)   Hordaland 

16. Ørsta IL   (20/9)   10 876  (27)   Møre og Romsdal 
17. IF Hellas   (18/6)   10 835  (73)   Buskerud 

18. IF Hind   (20/9)   10 765  (22)   Troms 

19. Romerike Friidrett (20/8)   10 756  (32)   Akershus 

20. Trondheim Friidrett (15/9)   10 756  (81)   Sør Trøndelag 
       
 
 
OBLIGATORISKE ØVELSER      
       
ØVELSE  NAVN     FØDT ÅR    RESULTAT   POENG STED DATO 
60m   Isabella Alida Indrebø   2004   7.96     746  Rud   12.02 
100m   Isabella Alida Indrebø   2004   12.36     785  Castello/ESP  30.06   
200m   Emilie Sandberg      2000     25.66               753   Oslo/Bi  30.06 
800m   Solveig Hernandez Vråle   1999     2.09.41    810   Tønsberg  21.05 
1500m   Ingeborg Løvnes      1992     4:31.68    779   Hvam   12.03 
10000m  Annie Bersagel    1983   34:25.57    851  Stjørdal  26.06 
60m hekk  Emilie Sandberg    2000   8.99     781  Sandnes  27.02 
100m hekk  Emilie Sandberg    2000   14.55     811  Nadderud  11.06  
Høyde   Liv Kulle Andreassen   2007     1.40               518  Lillestrøm  22.05 
Lengde  Kristin Emilie Holck Storås   2005   4.39     482  Rud   12.02 
Tresteg  Mari Thelle Vegsund   2007   10.15     574  Oslo/Bi  28.05 
Kule   Isabella Alida Indrebø   2004   8.54     476  Oslo/St  10.09 
 
 
 
 
Antall noteringer:  11  Sum:     8 336   
 
VALGFRIE ØVELSER       
       
ØVELSE  NAVN     FØDT ÅR    RESULTAT   POENG STED DATO 
1500m   Solveig Hernandez Vråle   1999   4:33.01   770  Ulsteinvik  05.02 
60 m hekk  Isabella Alida Indrebø   2004   9.17    746  Rud   13.02 
200m   Isabella Alida Indrebø   2004   25.79    742  Rud   13.02 
100m   Emilie Sandberg    2000   12.76    712  Gøteborg/SWE 18.06 
60m   Emilie Sandberg    2000   8.18    681  Rud   29.01 
Tresteg  Celia Schmidt-Cisternas   2004   9.36    490  Oslo/Bi  29.05 
Lengde  Mari Thelle Vegsund   2007   4.36    475  Rud   12.02 
Høyde   Martine Rooth    2009     1.35    470.  Oslo/Sp  24.09 
   
       
 
 
 
 
 
Antall noteringer:   9  Sum:     5 086    
       
Noteringer totalt:   20  Total sum:   13 452   

Lagserien kvinner 3.div pr. 01.12.2022 
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Kvinner 
 
400 m 
Amalie Iuel       (40) 
Lakeri Ertzgaard   52.74   (91) 
 
800 m 
Hedda Hynne   2:00.23  (22) 
 
1500 m 
Karoline Bjerkeli Grøvdal 4:05.83  (30) 
  
3000 m 
Malin Edland   9:07.50  (37) 
Sigrid Jervell Våg   9:13.55  (56) 
Maria Sagnes Wågan  9:18.39  (76) 
Selma Løchen Engdahl  9:21.15  (89) 
 
5000 m 
Karoline Bjerkeli Grøvdal 14:31.07  (1) 
 
Høyde  
Tonje Angelsen   1.83 m  (83) 
 
 
 

Menn 
 
800 m 
Tobias Grønstad   1:46.02  (44) 
 
1500 m 
Ferdinand Kvan Edman  3:37.27  (46) 
 
Høyde 
Sander Aae Skotheim  2.17 m  (66) 
 
Lengde 
Sander Aae Skotheim  7.74 m  (61) 
 
Slegge 
Eivind Henriksen   80.87 m  (5) 
   
10-kamp 
Markus Rooth   8307 p  (10) 
Sander Aae Skotheim  8298 p  (11) 
   
 

Kvinner 
 
400 m, 
Amalie Iuel    51.99   114 
 
800 m 
Hedda Hynne   2:00.23  (59) 
 
1500 m 
Karoline Bjerkeli Grøvdal 4:05.83  (76) 
 
3000 m 
Malin Edland   9:07.50  (142) 
 
5000 m 
Karoline Bjerkeli Grøvdal 14:31.07  (5) 
 
400 m hekk 
Amalie Iuel    54.68   (22)  
 
   
 
 
 

Menn 
 
800 m 
Tobias Grønstad   1:46.02  (102) 
 
1500 m 
Ferdinand Kvan Edman  3:37.27  (115) 
 
Høyde 
Sander Aae Skotheim  2.17   (170) 
 
Slegge 
Eivind Henriksen   80.87 m  (5) 
 
10-kamp 
Markus Rooth   8307   (18) 
Sander Aae Skotheim  8298 p  (19) 
 
 
 

 
 

Plasseringer Europastatistikken pr. 01.12.2022 

Plasseringer verdensstatistikken pr. 01.12.2022 



100 

  

Verdensstatistikk og world event ranking 5000m kvinner 2022 

Som vi kan se av statistikkene på denne og neste side, har IK Tjalve to utøvere blant de ti beste i verden i sine respekti-
ve øvelser. Karoline har den femte beste tiden på 5000m i år og er nr.7 på den såkalte event ranking. Eivind Henriksen 
har også det femte beste resultatet i verden i slegge og er nr.5 også på event ranking.  
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Verdensstatistikk og world event ranking slegge menn 2022 
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I 2022 er det til nå 2+5 nye rekorder, mot 7+1 i 2021 og 
4+1 i 2020. 

Denne oversikten presenterer dagens rekorder på litt for-
skjellig vis: 

 Rekordene etter alder 

 Rekordene etter avstand til dagens verdensrekord 

 Rekordene etter når de ville vært verdensrekord 

 Status øvelse for øvelse 

Hvor gamle er dagens norgesrekorder?  

Menn 
Stav   
Pål Haugen Lillefosse 5.86m  2022  0 år 
Sondre Guttormsen 5.86m  2022  0 år 
Tikamp   
Markus Rooth   8307 p 2022  0 år 
1500m   
Jakob Ingebrigtsen  3:28.32 2021  1 år 
5000m   
Jakob Ingebrigtsen  12:48.45 2021  1 år 
110m hekk  
Vladimir Vukicevic 13.42  2021  1 år 
400m hekk  
Karsten Warholm  45.94  2021  1 år 
Slegge   
Eivind Henriksen  81.58m 2021  1 år 
3000m   
Jakob Ingebrigtsen  7:27.05 2020  2 år 
10 000m  
Sondre Nordstad Moen  27:24.78 2019  3 år 
Lengde   
Ingar Bratseth-Kiplesund 8.10m 2019  3 år 
400m   
Karsten Warholm  44.87  2017  5 år  
Maraton  
Sondre Nordstad Moen 2:05.48 2017  5 år 
100m    
Jaysuma Saidy Ndure 9.99  2011  11 år 
200m    
Jaysuma Saidy Ndure 19.89  2007  15 år 
Spyd   
Andreas Thorkildsen 91.59m 2006  16 år 
Tresteg   
Ketill Are Hanstveit 17.27m 1999  23 år 
3000m hinder  
Jim Svenøy   8:12.05 1997  25 år 
Høyde   
Steinar  Hoen  2.36m  1997  25 år  
800m   
Vebjørn Rodal   1:42.58 1996  26 år 
Kule   
Lars Arvid Nilsen  21.22m 1986  36 år 
Diskos   
Knut Hjeltnes  69.62m 1985  37 år 
 

Kvinner 
400m hekk  
Line Kloster       53.91 2022  0 år 
200m   
Line Kloster       23.11 2022  0 år 
Slegge   
Beatrice Nedberge Llano     72.10m 2022  0 år 
Stav    
Lene Onsrud Retzius     4.70m 2022  0 år 
5000m   
Karoline B. Grøvdal        14:31.07 2022  0 år 
400m   
Amalie Hammild Iuel     51.64 2021  1 år 
800m   
Hedda Hynne      1:58.10 2020  2 år 
100m hekk  
Isabelle Pedersen      12.72 2018  4 år 
3000m hinder  
Karoline B. Grøvdal     9:13.35 2017  5 år 
100m   
Ezinne Okparaebo      11.10 2012  10 år 
Lengde   
Margrethe Renstrøm      6.68m 2010  12 år 
Syvkamp  
Ida Marcussen      6226 p 2007  15 år 
Spyd   
Trine Hattestad      69.48m 2000  22 år 
Tresteg   
Lene Espegren      13.83m 1999  23 år 
Kule   
Katarina Sederholm Hoff     17.11m 1998  24 år 
Høyde   
Hanne Haugland      2.01m 1997  25 år 
10 000m  
Ingrid Kristiansen       30:13.74 1986  36 år 
Diskos   
Mette Bergmann      69.68m 1985  37 år 
Maraton  
Ingrid Kristiansen      2:21.06 1985  37 år 
3000m   
Grete Waitz       8:31.75 1979  43 år 
1500m    
Grete Waitz        4:00.55 1978  44 år 
 
Dagens rekorder etter alder (år): 
 

Menn: 0-0-1-1-1-1-1-2-3-3-5-5-11-15-16-23-25-25-26-36
-37 
Kvinner:0-0-0-0-0-1-2-4-5-10-12-15-22-23-24-25-36-37-
37-43-44  
 
I gjennomsnitt er dagens norgesrekorder for menn nå 11.2 
år gammel – med spredning 0-37 år -, for kvinner 16.2 år 
– med spredning 0-44 år. 
  

Norske friidrettsrekorder pr. 01.12.2022  
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Hvor gode er dagens norgesrekorder?  
I forhold til dagens verdensrekorder ser bildet slik ut: 

 

Menn 
De som er nærmest: 
400m hekk   
45.94 vs 45.94                (0.0%) 
1500m    
3:28.32 vs 3:26.00   2.2 sek svakere        (1.1%)      
3000m   
7:27.05vs 7:20.67  6.38 sek svakere         (1.4%)         
800m    
1:42.58 vs 1:40.91   1.67 sek svakere         (1.7%) 
5000m   
12:48.45 vs 12:35.36 13.09 sek svakere        (1.7%) 
 

De som er lengst unna: 
Lengde   
8.10m vs 8.95m  85cm kortere        (9.5%) 
Tikamp   
8307 p vs 9126 p  819 p  mindre                (9.0%)   
Kule    
21.22m vs 23.37m  2.15m kortere        (9.0%) 
Spyd    
91.59m vs 98.48m  6.89m kortere        (7.0%) 
Stav    
5.86m vs 6.21m  35cm lavere         (5.6%) 

  
Kvinner 
De som er nærmest:  
5000m   
14:31.07 vs 14:06.62 24.45sek svakere         (2.9%) 
Spyd    
69.48m vs 72.28m  2.80m kortere        (3.9%) 
800m    
1:58.10 vs 1:53.28  4.42 sek svakere        (3.9%) 
10 000m   
30:13.74 vs 29:01.03 72.71sek svakere        (4.2%) 
100m hekk   
12.72 vs 12.12  0.60sek svakere        (5.0%) 
 

De som er lengst unna: 
Kule    
17.11m vs 22.63m  5.52m kortere      (24.4%) 
Syvkamp    
6226 p vs 7291 p  1065 p mindre      (13.9%) 
Slegge    
72.10m vs 82.98m  10.88m kortere      (13.1%) 
Tresteg   
13.83m vs 15.67m  1.84m kortere      (11.7%) 
Lengde   
6.68m vs 7.52m  84cm kortere      (11.2%) 

Når ville dagens norgesrekord, unntatt KW - vært 
verdensrekord?  
 

Kortest tid siden: 
3000m hinder kvinner   
For 20 år siden, i 2002, ville Karoline Bjerkeli Grøvdals 
9:13.35 ha forbedret Alesia Turovas 9:16.51 satt det året. 
 

Stav kvinner  
For 21 år siden, i 2001, ville Lene Retzius’ 4.70m ha tang-
ert Stacy Dragilas rekord satt det året. 
 

Spyd kvinner  
For 22 år siden, i 2000, ville Trine Hattestads 69.48m ha 
forbedret hennes egen rekord 68.22m satt det året.    
 

Maraton menn    
For 24 år siden, i 1998, ville Sondre Nordstad Moens 
2:05.48 ha forbedret Ronaldo da Costas 2:06.05 satt det 
året. 
 

Slegge kvinner  
For 25 år siden, i 1997, ville Beatrice Nedberge Llanos 
72.10m ha forbedret Olga Kuzenkovas 71.22m satt det 
året.  
 
Lengst tid siden: 
Lengde menn  
For 91 år siden, i 1931, ville Ingar Bratseth-Kiplesunds 
8.10m ha forbedret Chuhei Nambus 7.98m satt det året. 
 

Kule kvinner    
For 66 år siden, i 1956, ville Katarina Sederholm Hoffs 
17.11m ha forbedret Galina Zybinas 16.76m satt det året. 
 

110m hekk    
For 63 år siden, i 1959, ville Vladimir Vukicevics 13.42 ha 
forbedret Martin Lauers 13.56 (13.2) satt det året.  
 

400m menn    
For 62 år siden, i 1960, ville Karsten Warholms 44.87 ha 
forbedret Otis Davis’ og Carl Kaufmanns 44.9 satt det 
året. 
 

200m kvinner     
For 62 år siden, i 1960, ville Line Klosters 23.11 ha for-
bedret  Betty Cuthberts 23.2 satt det året. 
 

 Norske rekorder 
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Litt om alle øvelsene   

Menn 

100m: Jaysuma Saidy Ndures 11 år gamle 9.99 ville vært 
verdensrekord for 54 år siden i 1968 som en forbedring 
av Charlie Greene’ 10.02, men ville blitt slått av Jim 
Hines’ 9.95 samme år. 

200m: Jaysuma Saidy Ndures 15 år gamle 19.89 ville 
vært verdensrekord for 54 år siden i 1968 som en forbed-
ring av Tommie Smith’s 20.0, men ville blitt slått av den-
nes 19.83samme år. 

400m: Karsten Warholms fem år gamle 44.87 ville vært 
verdensrekord for 62 år siden i 1960 som en forbedring 
av – i samme løp - Otis Davis’ 44.9 (45.07) og Carl Kau-
fmanns 44.9 (45.08), men ville blitt slått av Tommie 
Smiths 44.5 i 1967. 

800m: Vebjørn Rodals 26 år gamle 1:42.58 ville vært 
verdensrekord for 45 år siden i 1977 som en forbedring 
av Alberto Juantorenas 1:43.44, men ville blitt slått av 
Sebastian Coes 1:42.33 i 1979. 

1500m: Jakob Ingebrigtsens 3:28.32 ville  vært verdens-
rekord for 30 år siden i 1992 som en forbedring av 
Noureddine Morcelis 3:28.86, men ville blitt slått av den-
nes 3:27.37 i 1995. 

3000m: Jakob Ingebrigtsens to år gamle 7:27.05 ville 
vært verdensrekord for 30 år siden i 1992 som en forbed-
ring av Moses Kiptanuis 7:28.96, men ville blitt slått av 
Noureddine Morcelis 7:25.11 i 1994.  

5000m: Jakob Ingebrigtsens ett år gamle 12:48.45 ville 
vært verdensrekord for 27 år siden i 1995 som en forbed-
ring av Moses Kiptanuis 12:55.33, men ville blitt slått av 
Haile Gebrselassies 12:44.39 samme år. 

10000m: Sondre Nordstad Moens tre år gamle 27:24.78 
ville vært verdensrekord for 45 år siden i 1977 som en 
forbedring av Samson Kimobwas 27:30.47, men ville blitt 
slått av Henry Ronos 27:22.47 året etter. 

Maraton: Sondre Nordstad Moens fem år gamle 2:05.48 
ville vært verdensrekord for 24 år siden i 1998 som en 
forbedring av Ronaldo da Costas 2:06.05, men ville blitt 
slått av Khalid Khannouchis 2:05.42 året etter. 

110m hekk: Vladimir Vukicevics ett år gamle 13.42 ville 
vært verdensrekord for 63 år siden i 1959 som en forbed-
ring av Martin Lauers 13.56 (13.2), men ville blitt slått av 
Rod Milburns 13.24 i 1972.  

400m hekk: Karsten Warholms verdensrekord i 2021 
ville i 2022 vært rekord på 400m flatt for 55 år siden …  

3000m hinder: Jim Svenøys 25 år gamle 8:12.05 ville 
vært verdensrekord for 49 år siden i 1973 som en forbed-
ring av Ben Jipchos 8:14.0, men ville blitt slått av Anders 
Gärderuds 8:10.4 i 1975. 

Høyde: Steinar Hoens 25 år gamle 2.36m ville vært ver-
densrekord for 41 år siden i 1981 som en tangering av 
Gerd Wessigs 2.36m, men ville blitt slått av Zhu Jianhuas 
2.37m i 1983. 

Lengde: Ingar Bratseth-Kiplesunds tre år gamle 8.10m 
ville vært verdensrekord for 91 år siden i 1931 som en 
forbedring av Chuhei Nambus 7.98m, men ville blitt slått 
av Jesse Owens’ 8.13m i 1935. 

Stav: Pål Haugen Lillefosse og Sondre Mogens Guttorm-
sens 5.86m ville vært verdensrekord for 38 år siden i 1984 
som en forbedring av Sergej Bubkas 5.85m, men ville blitt 
slått av samme manns 5.88m samme år.   

Tresteg: Ketill Are Hanstveits 23 år gamle 17.27m ville 
vært verdensrekord for 54 år siden i 1968 som en tange-
ring av Nélson Prudencios 17.27m, men ville blitt slått av 
Viktor Sanejevs 17.39m i samme konkurranse.  

Kule: Lars Arvid Nilsens 36 år gamle 21.22m ville vært 
verdensrekord for 58 år siden i 1964 som en forbedring av 
Dallas Longs 20.68m, men ville blitt slått av Randy Mat-
sons 21.52m året etter. 

Diskos: Knut Hjeltnes’ 37 år gamle 69.62m ville vært ver-
densrekord for 46 år i 1976 som en forbedring av Mac 
Wilkins’ 69.18m, men ville blitt slått av samme manns 
69.80m samme år. 

Slegge: Eivind Henriksens ett år gamle 81.58m ville vært 
verdensrekord for 42 år siden i 1980 som en forbedring av 
Jurij Sedykhs 80.64m, men ville blitt slått av Sergej Lit-
vinovs 81.66m samme år. 

Spyd: Andreas Thorkildsens 16 år gamle 91.59m ville 
vært verdensrekord for 30 år siden i 1992 som en forbed-
ring av Steve Backleys 91.46m, men ville blitt slått av Jan 
Železnýs 95.54m året etter. 

Tikamp: Markus Rooths 8307 poeng i 2022 ville vært 
verdensrekord for 55 år siden i 1967 som en forbedring av 
Kurt Bendlins 8235 p, men ville blitt slått av Bill Toomeys 
8310 p i 1969. 

Kvinner 

100m: Ezinne Okparaebos ti år gamle 11.10 ville vært 
verdensrekord for 55 år siden i 1967 som en forbedring av 
Irena Szewinska-Kirszensteins 11.20, men ville blitt slått 
av Wyomia Tyus’ 11.08 samme år. 

200m: Line Klosters 23.11 i 2022 ville vært verdensre-
kord for 62 år siden i 1960 siden som en forbedring av 
Betty Cuthberts 23.2, men ville blitt slått av Wilma Ru-
dolphs 22.9 samme år. 

400m: Amalie Iuels ett år gamle 51.64 ville vært verdens-
rekord for 60 år siden i 1962 som en forbedring av Shin 
Geum-Dans 51.9, men ville blitt slått av Marilyn Neufvil-
les 51.02 i 1970.  

800m: Hedda Hynnes to år gamle 1:58.10 ville vært ver-
densrekord for 51 år siden i 1971 som en forbedring av 
Hildegard Falcks 1:58.5, men ville blitt slått av Svetlana 
Zlatevas 1:57.7 i 1973. 

1500m: Grete Waitz’ 44 år gamle 4:00.55 ville vært ver-
densrekord for 50 år siden i 1972 som en forbedring av 
Ljudmila Braginas 4:01.4, men ville blitt slått av Tatjana 
Kazankinas 3:56.0 i 1976. 
 
 
 

 Norske rekorder 
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3000m: Grete Waitz’ 43 år gamle 8:31.75 ville vært ver-
densrekord for 46 år siden i 1976 som en forbedring av 
hennes egen rekord 8:45.4, men ville blitt slått av Ljudmi-
la Braginas 8:27.12 samme år.  

5000m: Karoline Bjerkeli Grøvdals 14:31.07 i 2022 ville 
vært verdensrekord for 25 år siden i 1997 som en forbed-
ring av Dong Yanmeis 14:31.27, men ville blitt slått av 
Jiang Bos 14:28.09 samme år.  

10000m: Ingrid Kristiansens 36 år gamle 30:13.74 var da 
i 1986 verdensrekord som en forbedring av hennes egen 
rekord 30:59.42 i 1985, men som ble slått av Wang 
Junxias 29:31.78 i 1993. 

Lengde: Margrethe Renstrøms 12 år gamle 6.68m ville 
vært verdensrekord for 60 år siden og en forbedring av 
Tatjana Sjtsjelkanovas 6.53m i 1962, men ville blitt slått 
av samme kvinnes 6.76m i 1964. 

Maraton: Ingrid Kristiansens 37 år gamle 2:21.06 var da 
i 1985 verdensrekord som en forbedring av Joan Benoits 
2:22.43 i 1983, men som ble slått av Tegla Loroupes 
2:20.47 i 1998. 

100m hekk: Isabelle Pedersens fire år gamle 12.72 ville 
vært verdensrekord for 52 år siden som en forbedring av 
Zoe Fordes 12.7 i 1970, men ville blitt slått av Annelie 
Ehrhardts 12.59 i 1972.  

400m hekk: Line Klosters 53.91 i 2022 ville vært ver-
densrekord for 39 år siden som en forbedring av Anna 
Ambrasienés 54.02 i 1983, men ville blitt slått av Marga-
rita Ponomarjevas 5358 i 1984.   

3000m hinder: Karoline Bjerkeli Grøvdals fem år gamle 
9:13.35 ville vært verdensrekord for 20 år siden som en 
forbedring av Alesia Turovas 9:16.51 i 2002, men ville 
blitt slått av Gulnara Samitovas 9:08.33 i 2003. 

Høyde: Hanne Birgit Hauglands 25 år gamle 2.01m ville 
vært verdensrekord for 45 år siden som en forbedring av 
Rosemarie Witschas-Ackermanns 2.00m i 1977, men ville 
blitt slått av Ulrike Meyfarts 2.02m i 1982.  

Stav: Lene Onsrud Retzius’ 4.70m i 2022 ville vært ver-
densrekord for 21 år siden som en forbedring av Stacy 
Dragilas 4.66m i 2001, men ville blitt slått av samme 
kvinnes 4.71m samme år. 

Tresteg: Lene Espegrens 23 år gamle 13.83m ville aldri 
vært IAAF-rekord, den første godkjente verdensrekord 
var Li Huirongs 14.54m i 1990. 

Kule: Katarina  Sederholm Hoffs 24 år gamle 17.11m 
ville vært verdensrekord for 66 år siden som en forbed-
ring av Galina Zybinas 16.76m i 1956, men ville blitt 
slått av Tamara Press’ 17.25m i 1959. 

Diskos: Mette Bergmanns 37 år gamle 69.68m ville vært 
verdensrekord for 49 år siden som en forbedring av Faina 
Melniks 69.48m i 1973, men ville blitt slått av samme 
kvinnes 69.90m i 1974.  

Slegge: Beatrice Nedberge Llanos 72.10m i 2022 ville 
vært verdensrekord for 25 år siden som en forbedring av 
Olga Kuzenkovas 71.22m i 1997, men ville blitt slått av 
samme kvinnes 73.10m samme år og på samme stevne. 
 

Spyd: Elsa Katrine (Trine) Hattestads 22 år gamle 
69.48m var da i 2000 verdensrekord som en forbedring av 
hennes egen 68.22m, og slått av Osleidys Menéndez’ 
71.54m i 2001. 

Syvkamp: Ida Marcussens 15 år gamle 6226 p ville vært 
verdensrekord for 41 år siden som en forbedring av 
Nadezhda Vinogradovas 6212 p i 1981, men ville blitt 
slått av Ramona Neuberts 6621 p samme år.  

Norske rekorder 

Karoline Grøvdal ville hatt verdensrekord på 3000 m hinder for 
20 år siden, nærmest i tid av de norske rekordene.  
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Menn 
 
100m 
Kenny Emi Tijani-Ajayi   10.60  (5) 
Marius Bull Hjeltnes    10.84  (20) 
110 m hekk 
Markus Rooth    14.46  (2) 
Sander Aae Skotheim   14.52  (3) 
200 m 
Kenny Emi Tijani-Ajaya   21.16  (4) 
Sander Aae Skotheim   21.82  (17) 
400m 
Sander Aae Skotheim   48.27  (8) 
Markus Rooth    49.52  (18) 
800 m 
Tobias Grønstad    1:46.02 (2) 
Luca Thompson    1:51.84 (11) 
1500 m 
Ferdinand Kvan Edman   3:37.27 (4) 
1 mile 
Ferdinand Kvan Edman   3:55.75 (3) 
3000m 
Ferdinand Kvan Edman   7:48.12 (3) 
5000m 
Ibrahim Buras    14:05.36 (11) 
Petter Rypdal     14:10.74 (17) 
10 000 m 
Petter Rypdal     29:49.81 (12) 
3000 m hinder 
Jonas Riseth     9:34.66 (11) 
Høyde 
Sander Aae Skotheim   2.17 m  (1) 
Abraham Sandvin Vogelsang  2.01 m  (3) 
Markus Rooth    1.96 m  (7) 
Stav 
Andreas Gjesdal    5.10 m  (5) 
Markus Rooth    5.05 m  (6) 
Sander Aae Skotheim   5.00 m  (7) 
Abraham Sandvin Vogelsang  4.60 m  (10) 
Lucas Gjesdal    4.10 m  (16) 
Lengde 
Sander Aae Skotheim   7.74 m  (3) 
Marius Bull Hjeltnes    7.49 m  (5) 
Abraham Sandvin Vogelsang  7.23 m  (7) 
Markus Rooth    7.23 m  (8) 
Tresteg 
Sander Aae Skotheim   15.58 m (2) 
Elias Sanden Søvik    14.91 m  (5) 
Marius Bull Hjeltnes    14.76 m (7) 
Kule 
Markus Rooth    14.39 m (8) 
Sander Aae Skotheim   13.84 m (9) 
Diskos 
Erik Johannes Rosvold   53.30 m  (3)  
Markus Rooth    49.13 m (9)
Sander Aae Skotheim   44.80 m (17)  
Slegge 
Eivind Henriksen    80.87 m (1) 
Spyd 
Sander Aae Skotheim   61.55 m (10) 
Markus Rooth    60.83 m (14) 
 
Vektkast 
Erik Johannes Rosvold   12.49 m (2) 
  
10-kamp 
Markus Rooth    8307 p  (1) 
Sander Aae Skotheim   8298 p  (2) 
 
 

Kvinner 
 
100 m 
Vilde Aasmo     11.66  (4) 
Kaitesi Ertzgaard    12.24  (16) 
 
100 m hekk 
Kajsa Rooth     14.05  (10) 
Emilie Sandberg    14.55  (14) 
 
200m 
Kaitesi Ertzgaard    23.87  (8) 
Lakeri Ertzgaard    24.84  (18) 
 
400m 
Amalie Iuel     51.99  (2) 
Lakeri Ertzgaard    52.74  (5) 
Kaitesi Ertzgaard    53.17  (8) 
Malin Nyfors     56.52  (16) 
 
400 m hekk 
Amalie Iuel     54.68  (2) 
 
800m 
Hedda Hynne     2:00.23 (1) 
Malin Nyfors     2:05.66 (7) 
Selma Løchen Engdahl   2:07.35 (10) 
Solveig Hernandez Vråle   2:09.41 (16) 
 
1500m 
Karoline Bjerkeli Grøvdal   4:05.83 (1) 
Malin Edland     4:17.05 (5) 
Sigrid Jervell Våg    4:19.12 (7) 
Selma Løchen Engdahl   4:19.44 (8) 
Maria Sagnes Wågan   4:26.19 (18) 
 
3000 m 
Malin Edland     9:07.50 (2) 
Sigrid Jervell Våg    9:13.55 (3) 
Maria Sagnes Wågan   9:18.39 (6) 
Selma Løchen Engdahl   9:21.15 (8) 
 
5000 m 
Karoline Bjerkeli Grøvdal   14:31.07 (1) 
Maria Sagnes Wågan   16:03.31 (4) 
Sigrid Jervell Våg    16:24.23 (8) 
 
10 000 m 
Maria Sagnes Wågan   34:15.56 (4) 
Annie Bersagel    34:25.57 (5)  
 
Høyde 
Tonje Angelsen    1.83 m  (1) 
Telma Rostoft Kristjansson (IL Koll) 1.67 m  (12) 
 
Tresteg 
Hedda Kronstrand Kvalvåg   12.98 m (2) 
Elise Sanden Søvik    12.46 m (4) 
 
Diskos 
Freja C. Olafsson (SWE)   39.92 m 
 
Spyd 
Sigrid Borge     55.26 m (3) 
  
 
 
 
 

Topp 20 plasseringer Norgesstatistikken pr. 01.12.2022 
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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 

Tjalvetøy 
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Vi ønsker alle God Jul og et 
Godt Nytt år! 


