Friidretten i Ski 1919-2018
Forord
Når ett hundre år med friidrettshistorie skal presses inn på et begrenset antall sider, sier det seg selv at det blir vanskelig
å gi annet enn et mer eller mindre overfladisk bilde av den organiserte friidretten i Ski. En selvoppnevnt redaksjon av
friidrettsveteraner bestemte seg derfor å utgi en egen, mer komplett friidrettshistorie, og i begynnelsen av februar 2019
forelå et hefte på åttisju sider. For både den “komplette” beretningen og denne beretningen, er lagt til grunn
digitaliserte, tidligere utgitte, jubileumsberetninger, samt friidrettshistorien 1989-2018, som redaksjonskomitéen selv
har utarbeidet. I en viss grad er tekst/skrivemåte fra gamle jubileumsrapporter beholdt uendret.
I redaksjonskomitéen

Reidar Dahl

Kolbjørn Jordfald

Ole Edvard Høiby

Grunde Vale (leder)

Administrasjonen
Opp gjennom årene har friidretten vært organisert med diverse utvalgs- og oppmennsfunksjoner, i senere tid i stor grad
bemannet med foreldre og andre frivillige, som ofte bare er med i noen få år. Det har tidvis vært ofte utskiftninger i
mannskapet, og det vil føre for langt å navngi alle som har vært med i styre og stell. I oversikten over
formennene/lederne er det, når det i de underliggende beretningenes oversikter over styremedlemmer ikke er angitt
rollefordeling, antatt at den først nevnte var formann/leder.
Noen av de viktigste ansvarsområdene for administrasjonen har opp gjennom årene vært (stikkordmessig):
 Konkurranse- og treningsforholdene for utøverne
 Arrangementer
 Rekruttering – utøvere
 Økonomi
 Rekruttering - dommere/funksjonærer
Konkurranse- og treningsforhold
Allerede den første tiden i Ski Turn og Idrettsforening var opparbeidelse av sportsplass et uttrykt mål, og det er for så
vidt også ved inngangen til 2019, i og med at Ski stadion ikke lenger tilfredstiller Norges Friidrettsforbunds krav til
arrangement av nasjonale- og internasjonale stevner. Se mer om dette under kapittelet om baneforholdene.
Rekruttering - utøvere
Frem til ca 1950 dreide det seg stort sett bare om friidrett blant juniorer og seniorer - i jubileumsberetningene frem til
1950 er friidrett blant barn og ungdom ikke omtalt. Det synes imidlertid som om det stort sett gikk greit med den
naturlige rekrutteringen til friidretten. De første tiårene var det utelukkende menn som drev med friidrett i Ski – først i
1946 kom kvinnene også med. I jubileumsheftet 1919-1949 står det blant annet: I 1953-1954 begynte det sakte, men
sikkert å tynnes i våre rekker. Det viste seg plutselig at gjennomsnittsalderen blant våre aktive var såpass høy at vi ikke
kunne vente oss noe ekstra i tiden fremover. Den ene etter den andre ga seg, ”la opp” som det heter. Noen giftet seg, og
det ble husbygging og andre gjøremål som tok mesteparten av tiden. Dessverre sto det heller ingen fyldig gutte- og
junioravdeling klar til å fylle hullene. Og videre: Det var i folkeskolen vi måtte hente våre rekrutter. Etter hvert grodde det
fram nye lovende unggutter som ga oss tro på at vi om noen år skulle bite fra oss igjen. Det ble arrangert en masse
treningskonkurranser for guttene, og fremmøtet var meget bra. Disse ungguttene har vi nå fulgt fra de var 12-13 år
gamle, og det er ikke for mye sagt at vi hittil er meget godt fornøyd med utviklingen. ”Smågutta” har skutt i været, og
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blitt noen langbeinte og spenstige karer, og i enkelte øvelser ligger vi riktig godt an - og da særlig i sprint, mellomdist. og
kast. Foruten bevisst satsing på gutter/jenter gjennom egne tilrettelagte stevner og treninger for barn og ungdom, har
løkkeidretten og skoleidretten vært viktige leverandører av unge gutter/jenter til friidretten. At gymlæreren på skolen
kan ha stor betydning, er Thor Henrik Mathisen et synlig bevis på i 1960-årene. I 1960-årene begynte det å skje saker og
ting også på jentesiden. Etter mønster fra Holstad IL, begynte et systematisk rekrutteringsarbeid blant de yngste jentene
- med faste treningstider, og under ledelse av trener Trygve Syversen.
Rekruttering – dommere/starter
I de tiårlige jubileumsrapportene før 1990, er det stort sett de idrettslige prestasjonene og idrettsutøverne som omtales
– det står ikke så mye om dommere. For å kunne arrangere stevner kreves det imidlertid autoriserte dommere - og egne
arrangementer er viktige.
Antall forbundsdommere (FD), kretsdommere (KD) og kretsstartere (KS) i perioden 1948-2018
Både FD og KS: 6 Kun FD: 10 Både KD og KS: 5 Kun KD: 90
Etter 1990 har tilgangen til autoriserte friidrettsdommere blant klubbens egne medlemmer vært tilstrekkelig, men det
har vært liten nyrekruttering. Ski IL Friidrett disponerte i 2001 over 38 dommere (7 FD og 31 KD), mens tilsvarende per
september 2018 er 16 dommere (3 FD, 12 KD og 1 KD-aspirant). For å få flere nye dommere, samt sørge for nødvendig
oppdatering av ”gamle” dommere, inviterte klubben i samarbeid med kretsens dommerutvalg til årlige dommerkurs i
årene 2007-2013. Denne satsingen ga 15 nye kretsdommere, hvorav 9 var medlem i Ski IL Friidrett.
Arrangementer
Før dannelsen av Follo friidrettskrets i 1926, var det klubbkonkurranser som ble arrangert på banen, men deretter også
kretsstevner og kretsmesterskap. I 1937 ble det første nasjonale stevne arrangert på Sportsplassen. Etter 1950 har det
også vært arrangert internasjonale stevner og ulike typer landskamper og norgesmesterskap, samt spesielle stevner for
barn og ungdom: Barneleker (arrangert siste gang i 2003), Skolemesterskap (2000-2011), TINE-stafett og DNB-leker
(2012-14). I den siste tiårsperioden har det ikke vært arrangert nasjonale eller internasjonale stevner på Ski stadion. Per
i dag er også banens beskaffenhet så dårlig at banen ikke oppfyller Friidrettsforbundets krav for å arrangere slike
stevner. Utenfor bane ble det i området rundt Radiostasjonen arrangert NM i terrengløp både i 1966 og 1969. Skimila
var et gateløp i og rundt Ski sentrum, som ble arrangert i perioden 1986-2001.
Økonomi
I 1996 ble Ski IL omgjort til et allianseidrettslag, og friidretten ble en egen selvstendig økonomisk enhet innenfor
alliansen. De viktigste inntekter for klubben i perioden etter 1996 er kommet fra dugnadsarbeid (telefonkataloger),
overskudd ved bingovirksomhet, startkontingenter, medlemskontingent og bidrag fra sponsorer. Synkende
deltagerantall i Ski-mila, og at det ble slutt med telefonkataloger, gjorde at klubbens økonomi i noen år var svært
anstrengt rundt årene 2006-2008. Inntekter fra sponsorer og ny bingovirksomhet, sørget imidlertid for at økonomien
igjen kom på fote. I dag er det inntekten fra medlemskontingenter, fortsatt noe inntekt fra bingovirksomheten, samt
noe sponsorinntekt og støttemidler (klubben har vært flinke til å søke økonomisk støtte der det har vært mulig - både
offentlig og privat), som utgjør rammen for driften av Ski IL Friidrett. På utgiftssiden er det trenerhonorar,
startkontingenter, samt kjøp av materiell og treningsutstyr som har vært de største postene. Når vi nå skal feire
hundreårsjubiléet, er økonomien tilfredsstillende, men heller ikke noe mer.

Personer som er tildelt eksterne æresbevisninger for godt administrativt arbeid
Diplom fra Norges Friidrettsforbund

Diplom fra Oslo friidrettskrets

Tor Underland (1961)
Egil Andresen (1966)
Leif Bjerklund (1971)
Trygve Syversen (1972)
Sten E. Olsen (1982)
Kolbjørn Jordfald (1983)
Tormod Lislerud (1983)
Reidar Dahl (1988)
Kathe Langvik (1994)
Grunde Vale (2009)
Kari Wang Engen (2011)

Egil Andresen (1966)
Trygve Syversen (1971)
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______________
Det er i tillegg 8 fra friidretten som per
31.12.2018 er utnevnt til
æresmedlemmer i Ski IL, 30 (inkl.
æresmedlemmer) som er tildelt Ski ILs
fortjenestemedalje, og 9 som har fått
Stille bragd prisen.

Formenn/ledere av friidrettsklubben i Ski IL, 1919-2018
Ski Turn og Idrettsforening 1919-1941
1919
1919/20
1920/21
1921-23
1923-25
1925/26
1926-28

Carl Christoffersen
Marian Kleveland
Carl Christoffersen
H. T. Ruud
Ø. Løkke
K. Kristoffersen
J. Ekjord

1941-45
1945/46
1946/47
1947-50
1950-52
1952-54
1954/55
1955/56
1956-59

Odd Gjelsvik
Harald Hvidsten
Egil Andresen
Tor Underland
Knut Skoghus
Helge Karlsrud
Knut Skoghus
Erland Sander
Tor Underland

1928-31
1931-33
1933-35
1935-37
1937-39
1939/40
1940/41

A.I.L. Fremad 1928-1941

Sigurd Sperbund
Einar Nore
T. Nore
Kielland Lund
Knut Skoghus
Gunnar Five
Odd Gjelsvik

1928/29
1929/30
1930/31
1931/32
1932
1932/33
1933-35

Holger Andersen
Karsten Pettersen
Jan Jansen
Konrad Marthinsen
Jan Jansen
Jacob Andersen
Martin Hansen

Ski IL 1941-1996
1959/60
1960-63
1963-65
1965-67
1967/68
1968/69
1969-71
1971-73
1973/74

Odd Stenerud
Odd Stenerud
Olav Grønvold
Leif Bjerklund
Olav Grønvold
Bjørn Bjørneng
Leif Bjerklund
Helge Myhre
Leif Bjerklund

1935/36
1936/37
1937/37
1938/39
1939-41
1941

Konrad Marthinsen
Henry Berntsen
Holger Andersen
Bjarne Marthinsen
Henry Berntsen
Martin Hansen

Ski IL Friidrett 1996-2018
1974-77
1977-80
1980/81
1981-84
1984-87
1987-90
1990-92
1992/93
1993/94
1994-96

Svein E. Bøhler
Kolbjørn Jordfald
Reidar Dahl
Knut Aasgaard
Kathe Langvik
Knut Aasgaard
Arve Naalsund
Jan H. Graarud
Ove J. Strømberg
Ole E. Høiby

1996-05 Ole E. Høiby
2005-08 Roger Loen
2008-12 Stein Engen
2012- Atle Guttormsen
________________________
Det er ikke avholdt årsmøter
Etter 2014

Baneforholdene
Holmensaga
I sine aller første år, fra 1919 til 1923, hadde Ski Turn og Idrettsforening sitt ”baneanlegg” der hvor Ski Mek. Verksted
senere ble anlagt – ved Holmensaga. Her ble det ifølge folk som har opplevd det ”sparka fotball så grasbustene føyk”.
Litt friidrett ble også drevet der. Det første friidrettsstevnet holdtes her i 1919, og det deltok 20 mann.
____________
Bildet til venstre, som er fra 1969, viser
området rundt krysset Jernbaneveien,
Åsveien og Kråkstadveien – med Ski
mek. til venstre, midt i bildet. Banen lå på
grøntområdet ned mot Østre linje.

Imidlertid skulle arealet ved Holmensaga anvendes til andre formål, og nytt område måtte finnes.
Endsjøsaga (= Roåssaga)
Det er grunn til å tro at det var skytebanen ved Endsjøsaga (=Roåssaga) som ble benyttet i mellomtiden, fordi det er
nevnt i jubileumsavisen 1919-1934 at banens beskaffenhet er ”rene slagmark med løpegraver og granathøl” , og som
var et viktig argument i kampen for anlegg av en helt ny grusbane.
Sportsplassen
I 1923 fikk Turnforeningen kjøpt en parsell av Sanner
(=Sander gård), av trelasthandler Norum, for anlegg av
sportsplass. Sportsplassen, eller Sletta som den også ble
kalt, sto klar i 1925, og i åpningsåret ble det arrangert to
friidrettsstevner her. Da Sportsveien (Idrettsveien) ble
anlagt i 1935/36, måtte banen flyttes På Sportsplassen
kunne det merkes opp til en rundbane på 333m. Om
vinteren ble Sportsplassen islagt, for skøyter.
_______________
Bildet
Friidrettsbanen på Sportsplassen/Grusbanen 1952
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Gressbanen (Ski stadion)
I årene 1950-55 ble det på dugnad anlagt
en helt ny hovedarena, med gressbane og
400m løpebane rundt – med koksgrus som
underlag. Banen ble innviet i september
1955. Et klubbhus sto ferdig i juni 1960 –
også dette bygd på dugnad.
Friidrettsaktivitetene kunne nå flyttes fra
grusbanen til den nye gressbanen, bortsett
fra diskos og slegge, som stort sett fortsatt
foregikk på grusbanen helt til det ble lagt
kunstgress her i 2013, og fra og med 2014
foregår alle kastøvelsene inne på stadion.
______________
Bildet ovenfor er fra 1963, og viser gressbanen med svart koksgrus-løpebane rundt. I 1986 ble det anlagt fast dekke på
løpebanen - spurtandekke.
Norges Friidrettsforbund utsteder egne sertifikater for baner med kunststoffdekke for friidrett. Ved normal utvikling for
et anlegg, vil gyldigheten utvides med 4 nye år før en noe større prosedyre kan gi en ytterligere utvidelse. Sertifikatet er
en betingelse for å arrangere norske mesterskap og elitestevner, og er ellers et uttrykk for anleggets kvalitet.
Anleggsutvalget i Norges Friidrettsforbund foretok både i 2007 og i 2018 en inspeksjon av anlegget i Ski idrettspark, og
her følger et sammendrag av de to inspeksjonsrapportene:
2007: “Det er forbausende at banen allerede etter en ny toppsprøyting viser tendenser til å slippe gjennom vann dårlig i
partier. Det kan ha gått for lenge fra nyanlegg til den første toppsprøytingen. Nå ligger det fremdeles mange år i det
nåværende dekket, men dette kan tyde på at når man nå kommer til enden av toppdekkets levetid, så lar det seg ikke
toppsprøyte igjen, men må tas opp fra grunnen av.”
En annen ting anleggsutvalget påpekte var mangelen på faste installasjoner (for eksempel fast oppstilling for elektronisk
tidtaking, og ikke noe plass til sekretariat), noe som gjorde arrangement på stadion tungvint.
2018: Om løpebanen: “Det er flere soner på banen med ujevnheter. Disse opptrer, særlig i 1. sving, med regelmessighet.
Det er tydelig at dette har vært forsøkt reparert, men det er fremdeles bevegelser på de samme sidene. Denne banen er
nok moden for en litt mer alvorlig rehabilitering. Sannsynligvis bør dekket tas av ned til asfalt. Når det skjer, bør disse
ujevne områdene undersøkes nærmere og tiltak gjøres for å stoppe bevegelsene, ellers vil man med største
sannsynlighet få de tilbake igjen”. Lagringsmuligheter for utstyr: “Man bør gjennomgå å forbedre lagringsmulighetene
på stadion. De er i dag lite tilstrekkelige og kaotiske. Ski Stadion er i utgangspunktet et godt anlegg, men har kommet til
et stadium som krever oppmerksomhet. Grunninvesteringen har gitt et bra anlegg i 30 år, og man vil fremdeles ha nytte
av den investeringen i mange år om man gjør en grundig gjennomgang.”
Ved inngangen til jubileumsåret tilfredstiller ikke Ski stadion Friidrettsforbundets krav til banesertifikat.

Leder av Ski IL Friidrett, Atle Guttormsen, viser hvordan banedekket er i ferd med å sprekke opp (Foto: ØB)
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Idrettslig oppsummering
Ski Turn og Idrettsforening 1919-1941
1919-1933
Follo friidrettskrets ble stiftet i 1926, og i perioden 1926-33 vant våre friidrettsfolk ialt 44
kretsmesterskap (KM), samt 4 fylkesmesterskap (FM). I figuren nedenfor er vist hvordan de 48
vunne mesterskap fordelte seg på hovedgrupper av øvelser: løp, kast, sprang og mangekamp, og
tabellen ved siden av figuren, viser fordelingen av de 48 gullmedaljene på KM og FM, samt senior
og juniorklassene. Kvinner kom først med i friidretten i 1946, så det var kun menn som deltok i
perioden.

1926-33: Mesterskapsgull etter øvelsesgruppe

Antall mesterskap fordelt etter type mesterskap og klasse

KM+FM 1926-33

60
50

Totalt
FM
KM

48

40

27

30

20

Senior+junior
48
4
44

Senior
41
3
38

junior
7
1
6

12
7

10

2

0
Tot

Løp

Kast

Gull i FM senior 1926-33
 Sigurd Sperbund (2)
 Leif Bøhmer
Gull i FM junior 1926-33
 Leif Bøhmer

Sprang

Mangekamp

Gull i KM senior 1926-33
 Sigurd Sperbund(19)
 Leif Bøhmer (11)
 Johannes Ekjord (2)
 Haakon Hammer (2)
 Einar Nore
 Eiulf Gleditsch
 Kristian Kvakestad
 Ski Turn, 4x1500m

Medaljer KM junior 1926-33
 Einar Nore
 Helge Gundersen
 Leif Aarstad
 Odd Gjelsvik
 Erling Otterness
 Ski Turn, 4x100m

Klubbrekorder per 31.12.1933
60m
100m
200m
400m
110m hekk
4x100m
800m
1500m
3000m
5000m
10000m
4x1500m

Løp
Øistein Løkke og Einar Nore
Øistein Løkke
Bjørn Hemsen
Bjørn Hemsen
Leif Bøhmer
Bøhmer, E. Nore,
B. Hemsen, H. Skaarud
Gunnar Skaarud
Sigurd Sperbund
Sigurd Sperbund
Sigurd Sperbund
Sigurd Sperbund
Egil Andresen, Sperbund,
Bjarne Ås, Odd Gjelsvik

7,3
11,3
24,8
55,5
19,7
47,6

Tekniske øvelser og mangekamp
Høyde u.t Johannes Ekjord 1,40
3,03
Lengde u.t Eiulf Gleditsch
Leif Bøhmer
1,71
Høyde
Leif Bøhmer
6,67
Lengde
Harald T. Ruud
3,04
Stav
Leif Bøhmer
13,58
Tresteg

2,10,5
4,24,4
9,19,0
16,14,4
33,44,2

Kule
Spyd
Diskos
5-kamp
10-kamp

Leif Bøhmer
Leif Bøhmer
Haakon Hammer
Leif Bøhmer
Leif Bøhmer

12,20
55,26
36,67
2872,38
5526,83

18,49,0

Sperbund og Bøhmer var de store navnene – hvem var så Sigurd Sperbund og Leif Bøhmer? Følgende presentasjon kunne
leses i jubileumsavisen i forbindelse med 15-års jubiléet i 1934.
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Sigurd Sperbund
er et navn som stadig har gått igjen i premielistene, såvel ved stevner innen Follo krets, som
i de store nasjonale og internasjonale stevner. Og vår lille smilende kilometersluker har
båret vårt navn frem med heder overalt hvor han har ferdes. Ikke minst har han et verdifullt
aktivum i sin charmerende og veldannede optreden. Det er ikke gjort i en liten artikkel som
denne å referere Sigurd Sperbunds meritter. Han er kort fortalt en fremragende løper, som,
omenn han ikke har nådd hvad enhver trakter efter, å vinne et norgesmesterskap, så har
han flere ganger vært like ved. Første gang vi minnes Sperbunds navn nevnt, var da han i en
friidrettskamp mellem Ski og Kolbotn i september 1924 blev nr. 2 på 3000 meter med
9,52,2. I pinsen 1926 deltok han i Kråkstads nasjonale terrengløp, og vandt her
juniorklassen, og senere har det gått slag i slag. I 1927 blev han fylkesmester for Akershus i
terreng. Året efter blev han nr. 2, bare 4 sekunder efter seierherren. 1928 sees han å ha blitt
nr. 2 i fylkesmesterskapet på 5000, på en tid av 16,14,4. I 1930 blev han igjen fylkesmester i
terreng. Høsten samme år fikk han en stilling inne på Ormøen, som hindrer ham nokså meget i å delta aktivt. Det
forhindrer imidlertid ikke at han har deltatt i kretsmesterskapene i Follo, og sitt siste mesterskap her vandt han ifjor i
5000 m. Såvidt vi kan se er Sperbund kretsmester 19 ganger - 7 ganger i terreng, 5 ganger på 10,000, 6 ganger over 5000
og 1 gang over 1500 m. Og Sperbund har mangfoldige premier fra nasjonale og internasjonale stevner, seire og
plasseringer som har vært påaktet av hele Norges idrettsungdom. Foruten sine mange mesterskapsmedaljer har han en
stor premiesamling til minne om sine prestasjoner som løper gjennom de siste 8-9 år. Sigurd Sperbund er født den 6.
oktober 1906 i Oppegård, og kom hit til Ski i 1921. Han var med i vårt friidrettstyre fra våren 1926, til han flyttet høsten
1930. De to siste år var han gruppens formann. Sperbunds beste tider er på 1500 4,24,4, 5000 16,14,4 og 10,000
33,44,2. Han har i stafett bedre tid på 1500 (4,23), likesom han i 10,000 har fått notert mellemtid på 5000 med 16,12.
Efter hvad vi erfarer ligger Sperbund allerede nu i trening for vårens terrengløp. Kondisjonen er i orden, og såvidt
anledning gis - og hvis formen holder - akter han å starte såvel i terrengløp som i 10,000m til sommeren.

Leif Bøhmer
En av våre aller fremste, om ikke den beste av våre medlemmer på idrettsbanen er allrounderen Leif Bøhmer, som gjennom et forholdsvis kort spann av år har vist sig å besidde
egenskaper som idrettsmann som er meget få forundt. Leif Bøhmer er bare 22 år gammel (i
1934), han passerte denne alder den 17. januar, men kan allikevel fremvise en
premiesamling på ca. 170. – Ethundrede og sytti -. ”Bøhmern” kom hit til Ski som 10-åring
fra sin fødebygd Asker, men er opfostret her, og føler sig som ekte Ski-sokning. Sin første
premie fikk han 11 år gl. i skøiteløp på Rullestadtjernet, og som middelskolegutt plaserte
han sig som nr. 3 i spyd på 40,50 meter. Siden har det gått slag i slag, og han er nu i
besiddelse av 4 A-mesterskap i fotball og 14 Follomesterskap 1 friidrett. Derhos er han
fylkesseniormester i tresteg 1933, og fylkes-juniormester i høide 1929. Dessuten er han
kretsmester i skiløp i kl. 17-20 år i 1930. Han har altså allerede nu 21 mesterskap tilsammen.
Fotballen sluttet han med i 1932, efter å ha samlet sitt 4. mesterskap, cg en enslig premie
som man fikk i Follocup nede i Vestby engang. Det er bans synlige bevis for 4 år på fotballbanen. I friidrett derimot har
han noe slikt som 100 premier, og er innehaver av 7 distansemerker, nemlig i lengde, høide, tresteg, kule, discos, spyd
og 10-kamp. Hans beste friidrettsresultater er 60m: 7.5, 100m: 11.9, 200m: 26.0, 400m: 57.6, 1500m: 4.57.0, 110 m.
hekk: 19.2, lengde: 6,67, høide: 1,72, tresteg: 13,56, stav: 3,00. kule: 12,20, discos: 35,26, spyd: 55,26, 5-kamp: ca. 2860,
og 10.-kamp: ca. 5,758. Hans spyddkast er gjeldende kretsrekord. Han menes nu å være god for vel 6000 points i 10kamp. I skikonkurranser har han kun deltatt i hopp. Foruten mester i 1929, er han premiert i distriktsrenn i Askim, og
fikk Skiforbundets premie, 1. premie, i hoppklassen 20-30 år i Vestby ifjor. For øvrig er han premiert i en rekke
kretsrenn. Boksesporten har han holdt på med i 3 år. Han deltar i lett sværvekt og vandt 1. premie på Torshaugs
nasjonale stevne i vinter. I Norgesmesterskapet for juniors blev han nr. 3. Dessuten er han å regne blant Skis ankermenn
i pokalkonkurranser. Hertil kommer at Leif Bøhmer er premiert 2 ganger i skøiteløp, og en rekke ganger i
miniatyrskytning. Hans beste resultat her på standardprogrammet, er 282 points av 300 opnåelige, et meget
respektabelt resultat av en såvidt ung skytter. Bøhmer skal i år spesialisere sig i lengdesprang og spydkast. Leif Bøhmer
har kjempekrefter og en appetitt på allslags idrettskonkurranser som få. At han ved spesialisering og instruksjon må
kunne nå langt på friidrettens område er det neppe tvil om. Det er hyggelig for oss å huse innen vår midte, en mann
som makter alle disse forskjellige idrettsgrener. Fotball, friidrett, boksing, skøiter, ski, skytning. Det er ihvertfall 3
idrettsgrener mere enn hva der fordres for å få Norges høieste idrettsutmerkelse: Ekebergs ærespris.
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1934-1940
Bortsett fra for stafetter, er det i de tidligere utgitte jubileumsrapportene ikke angitt hvordan periodens vunne medaljer
i kretsmesterskap fordeler seg på verken øvelse, utøver eller klasse (senior ev. junior). I figuren nedenfor er imidlertid
vist hvordan de 215 vunne mesterskapsmedaljer fordelte seg på valør. Kvinner kom først med i friidretten i 1946, så det
var kun menn som deltok i perioden.
250

KM-medaljer fordelt etter valør
215

Antall medaljer fordelt etter type valør

200
Totalt

150

Gull

102

Sølv

100
60

50

53

Bronse

Totalt
Stafetter
Andre
øvelser

Totalt
215
26

Gull
102
19

Sølv
60
3

Bronse
53
4

189

83

57

49

0
1934-40

For øvrig utkjempet laget en rekke pokalkonkurranser, og deltok i en rekke andre stafetter utenom KM – og gikk ofte av
med seieren. I 1936 vant laget Holmenkollstafettens 3. divisjon – antagelig den største stafettseieren i perioden. I 1935
startet de årlige pokalkampene mot den svenske klubben I.F. Sifälla, fra Säffle (en by i Värmlands län, i landskapet
Värmland).
I 1936 satte Leif Bøhmer ny kretsrekord i 10-kamp
(6148p), og Nils Otterness ny kretsrekord i høyde
(1,86). Av andre utøvere som utmerket seg i perioden,
nevnes Sigurd Sperbund, Knut Ervik, Arne Ugland og
Trygve Stenerud. Sistnevnte hadde dog sin storhetstid
i perioden 1945-52.
___________ _______
Bildet
Laget som vant Holmenkollstafettens
3. divisjon i 1936

Følgende oppnådde resultater i perioden 1934-40 som var nye kretsrekorder på daværende tidspunkter
 Leif Bøhmer, 10-kamp: 6148 poeng
 Nils Otterness, høyde: 1,86

A.I.L. Fremad 1928-1941
Friidretten ble satt i gang i 1931, men grunnet banemangel, måtte treningen drives på jordet til Finstadbråten, rett
overfor Folkets Hus. Her gikk treningen med liv og lyst, og allerede den 8. august hadde laget sin første pokalkamp mot
Myrvoll A.I.L. Her seiret vi med 51 mot 42 points. Allerede uken etter bar det til
Strømmen, og her ble det også seir, med 58 mot 32 points. I 1932 ble det arrangert
et stafettløp fra Folkets Hus med deltakelse av 23 lag. I den annen kamp mot
Myrvoll, tapte vi med 34 mot 59 points, og Myrvoll vant pokalen. Vi tapte også den
andre kampen mot Strømmen med hele 31,5 mot 61,5. Interessen denne sesong
var liten, og dette var grunnen til de store tap. I 1934 deltok vi meget i
lagkonkurranser, og arrangerte også et par marsjkonkurranser med stor deltakelse
og stor tilslutning fra publikum. I en pokalkamp i terrengløp seiret Kaare Larsen.
Annen påskedag 1935 ble det holdt nasjonalt terrengløp fra Folkets Hus. Det var 93
deltakere. Den 19. mai var det terrengløp for kvinner og gutter med 136 deltakere. Ved et friidrettsstevne i Vestby,
seiret Rolf Olsen på 60m, og Einar Moe vant kule og spyd og 3. pr. i diskos, og fikk stevnets bestemannspremie. I 1936
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deltok guttene i flere terrengløp, likesom løpet ”Skibyen Rundt” ble startet. I 1937 ble det arrangert klubbmesterskap i
terrengløp og mestre ble: Mesterklassen Ove Hoel og Einar Olausson, Asbj. Nilsen og Arne Dammen i de respektive
gutteklasser. I terrengløp den 24. april 1938 med Driv, Enebakk, som arrangør, vant Asbjørn Nilsen klassen for gutter
mellom 13 og 15 år. I Nordlyns terrengløp i 39 vant John Skaarud 1. pr. i klasse 14 år. Med dette antar en at friidretten i
Fremad er slutt, idet vi ikke kan finne notater fra en senere tid. Men ett er sikkert, at flere av de navn som går igjen,
spesielt fra guttestevner, de finnes i dag (1949) blant de ledende i Ski Idrettslag, og dette viser berettigelsen av
friidrettsutøvingen i Fremad.

Ski IL 1941-1958

1941-1944

Idrettsboikott!
Ingen offisiell organisert friidrettsaktivitet

__________________
Bildet: Okkupantens flagg vaier i vinden foran realskolen (1940).

1945-58
Plasseringer 1.-6. plass i NM
Det ble ikke arrangert norgesmesterskap (NM) i 1945, men i årene 1946-58 vant Ski ILs friidrettsutøvere totalt
7 medaljer i NM (5 i NM-A, 1 i NM-B, og 1 i NM-jr).
70

NM-plasseringspoeng 1.-6. plass 1946-58
60

60

57

(1. pl=6 poeng, 2. plass=5 poeng,......, 6. plass=1 poeng)

50
40

1946-58

30
20

14

10

3

1946-53

25 24

21 21

1954-58

12

2

0

1

0 0 0

0
Tot

Løp

Kast

Medaljer i NM fordelt på øvelsegruppe
Gull
Sølv
Bronse
Ialt
Ialt
7
2
4
1
Løp
2
1
1
0
Kast
1
0
0
1
Sprang
4
1
3
0

Sprang

Mangekamp

Medaljer i NM fordelt på øvelsegruppe
Gull Sølv Bronse
Ialt
Ialt
7
2
4
1
NM-A
5
1
3
1
NM-B
1
1
0
0
NM-jr
1
0
1
0
Kvinner kom med i 1946, og Grethe Boger og Sigrid
Sæther sørget for de første plasseringene i 1948.
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Gull i NM-A
 Trygve Stenerud, lengde
Sølv NM-A
 Trygve Stenerud, lengde (3)
Bronse i NM-A
 Odd Stenerud, kule

4.plass i NM-A
 Trygve Syversen, 400mh (2)
 Odd Stenerud, kule
 Odd Stenerud, diskos
 Grethe Boger, lengde

6. plass i NM-A
 Trygve Stenerud, lengde

5.plass i NM-A
 Sigrid Sæther, 200m
 Odd Stenerud, kule (2)
 Johan Johannson, 110mh

Sølv NM-jr.
Johan Johannson, 110mh

Gull i NM-B
 Trygve Syversen, 400mh

1945-1948
På grunn av krigen mistet mange av idrettsutøverne sine resultatmessig antatt beste år - en av disse var Trygve
Stenerud, som var 21 år da krigen brøt ut. Flere av Skis friidrettsutøvere var aktive i Milorg under krigen, blant
annet Einar Nore (omtalt i perioden 1919-33), Trygve Stenerud, Trygve Syversen, Nils Otterness og Oskar
Mamen. Selv om det under krigsårene ikke var vanlige treninger og stevner, var en del av motstandsarbeidet av
en slik art, at det ga mye gratis trening, slik at prestasjonene på friidrettsbanen likevel lå på et relativt høyt nivå
da friidretten startet opp igjen i 1945. Interessen for friidrett i de første etterkrigsårene var stor, og det kunne
møte 30-40 aktive på treningene. Treningene ble til å begynne med noe hemmet
ved at det rett etter krigen var vanskelig å skaffe utstyr, men dette bedret seg etter
hvert. I 1946 kom kvinnene også med i friidretten. Den kanskje største
prestasjonen i perioden sto nok Trygve Stenerud for da han i 1947 satte ny klubbog banerekord i lengdesprang, 7,15m. Over 70 år senere er 7,15 fortsatt
klubbrekord i Ski. Trygve vant for øvrig også Finska Spelen (Världslekene) i
lengde, også det i 1947, og vant sølv i NM i 1946. Blant menn ellers som utmerket
seg i perioden nevnes: Helge Karlsrud, Reidar Holger Andersen, Arne Ugland,
Knut Skoghus, Trygve Syversen, Nils Otterness, Arne Dammen, Arne Eibakk,
Kristian Modin, Kåre Holm, Ottar Martinsen. Trygve Syversen fungerte også som
trener. Blant kvinnene som deltok, nevnes Sigrid Sæther, Helene Johannson,
Grethe Boger, Klara Lunde, Margit Eibak og Randi Skoghus.
Bildet: Trygve Stenerud i lengde på Bislett
Per 31.12.1948 var 23 av klubbrekordene forbedret en eller flere ganger i perioden 1941-48
Menn
 400m: 51,7 Trygve Syversen
 800m: 2,01,4 Odd Strand
 1500m: 4,15,8 Kjell Syversen
 110mh: 17,2 Trygve Syversen
 400mh: 56,4 Trygve Syversen
 1000m stafett1: 2,08,7
 4x400m stafett2: 3,35,2
Kvinner
 60m: 8,2 Grethe Boger
 100m: 13,2 Sigrid Sæther
 200m: 28,0 Sigrid Sæther
 4x100m stafett3: 55,6

 Lengde: 7,15 Trygve Stenerud
 Lengde u.t: 3,16,5 Trygve Stenerud
 Høyde u.t: 1,44 Trygve Stenerud

 Slegge: 28,77 Trygve Stenerud
 Kule: 12,88 Odd Stenerud
 Diskos: 40,23 Odd Stenerud

 Lengde: 4,74 Grethe Boger
 Lengde u.t: 2,48 Helene Johannson
 Høyde: 1,40 Helene Johannson

 Diskos: 26,85 Klara Lunde
 Kule: 8,37 Margit Eibak
 Spyd: 21,20 Randi Skoghus

1

Trygve Stenerud, Helge Karlsrud, Odd Strand og Trygve Syversen
Ottar Martinsen, Kjell Syversen, Odd Strand og Trygve Syversen
3
Grethe Boger, Sigrid Sæther, Reidun Kiserud og Randi Skoghus
2
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1949-1958
Som oftest var det 25-30 gutter pluss en hel del spreke jenter på treningen hver eneste gang. En slik treningsiver og
interesse måtte gi resultater, og det var ikke få premier og medaljer som ble erobret av våre utøvere. Vi hadde deltagere
i store nasjonale og internasjonale stevner, og i NM hvert eneste år. Trygve og Odd Stenerud, og den gang pur unge
Johan Johannson deltok også med hell på landslaget flere ganger. I 1952 fikk laget sin første norgesmester i friidrett sen.
ved Trygve Stenerud, som vant lengde på 6,95 - etter at han året i forveien hadde vunnet sølvmedalje. Odd hentet seg
en bronsemedalje i kule under NM i Trondheim i 1953, og hadde dessuten flere andre pene plasseringer å se tilbake på i
denne tiden. Johan viste så lovende takter i denne tiden at vi ”været” noe ekstra stort fra den kanten. Men dengang ei,
sa Johan og forsvant over ”dammen”. Riktignok badet han seg til noen resultater i toppklasse, og riktignok var han
innom landslaget en del ganger, men likevel - vi har likesom på følelsen at det kunne ha blitt enda bedre. Virkelig
systematisk trening gjennom en lengre periode ble det aldri, og det må nok til skal det lykkes helt ut. Med vår store
bredde gjorde vi det også bra i pokalkonkurranser, og vi vant hver eneste en. Vi deltok også i en rekke stafetter, og
gjorde i 1949 blant annet litt av et løp i Bislettstafetten, hvor vi sloss som løver, og besatte 2. pl. i Kl. II - bare 10 sek.
etter BUL, men foran flere kjente klubber. Men denne glansperioden skulle nok ikke vare så lenge, dessverre. I 19531954 begynte det sakte, men sikkert å tynnes i våre rekker. Riktignok sørget Odd Stenerud og Johan Johannson for at
resultatene i deres grener lå på et skikkelig nivå. Johan fikk forresten plutselig det innfall her i 1957 at han skulle en tur
til Paris med landslaget. Vel, han trente minst i 14 dager, så var den saken i orden. På et stevne nede i Moss ble det 7,04
i iengde - og Paristur.
I 1953-54 ble det besluttet å gjøre det eneste riktige, nemlig å satse på de aller yngste. Det var i folkeskolen vi måtte
hente våre rekrutter. Vi har nå fått sveiset sammen en ”gjeng” med flotte
idrettsgutter som allerede har gjort seg bemerket i flere konkurranser. En masse
premier og medaljer er det blitt i løpet av et par års tid. Blant de som skal overta etter
de ”gamle” kanoner nevner vi særlig OIav Grønvold, Bjørn Bjørneng, Tormod Lislerud,
Thorleif Smestad og Jørgen Dahl. Disse har alle betingelser for å drive det langt. Men
de er på ingen måte alene. I de to-tre siste sesongene har vi også deltatt i en rekke
stafetter med vårt unge lag.
________________________
Bildet: 4x1500m stafett 1958.
Veksling mellom Jørgen Dahl og Bjørn Bjørneng
Kvinnene
Vedrørende kvinnene, så har vi tidligere nevnt at det i 1949 var mange spreke jenter i trening den gangen. De
deltok også i en rekke stevner, men mest innen kretsen. Det var Sigrid Sæther, Grethe Boger (nå Strand) og Helene
Johannson (nå Faleide) som sto for de beste resultatene. Men dessverre, det ble tynnere og tynnere også i jentenes
rekker etter hvert, og i de siste årene har det nok bare vært idrettsmerkeprøver som har trukket dem til
idrettsplassen. Men rett skal være rett, utvalgene har i de senere årene ikke gjort ”ka, gjerast kunne” for våre unge
damer. Vi håper imidlertid at dette skal rette på seg etter hvert.

1959-1968
De lovende guttene på slutten av 1950-årene slo nå ut i ”full blomst”. Riktignok var
det noen som falt fra, men andre kom til, og gruppa vokste både i bredde og topp. I
1960 reiste en liten tropp til junior-NM i Kristiansund, hvor Tormod erobret en høyst
fortjent gullmedalje i diskos. Dette medførte bl. a. landskamper. Nå begynte også
kretsrekordene å falle, og flere og flere kom på våre hender. Vi hadde en lang rekke
klubbmatcher som vi vant, alle som en. I serien rykket vi fram med stormskritt og
befant oss snart i hovedserien. Vi begynte også å få et brukbart stafettlag, og i
Holmenkollstafetten gjorde vi oss på ny fordelaktig bemerket. I 1962 fikk vi en
puljeseier, senere arbeidet vi oss opp i klasse 2 (tidl. kl. A) hvor en 5. plass er toppprestasjonen. Tormod Lislerud erobret sitt 4 NM i diskos i 1968, og har rykket opp
som lagets største representasjonsmann.
_____________________
Bilde: Tormod som junior
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En ny mellomdistanseløper av nasjonal klasse begynte også å yppe seg, nemlig Einar Gundersen.
Han slo hele junioreliten i vårt nasjonale stevne (1962), og dermed var landskampbilletten sikret.
Han ble første mann under 4 min. på 1500 m i klubben. Klubben rådde da over en meget god
stall av mellomdistanseløpere, og av dem fikk kanskje ”Mathis” mest betydning for utviklingen
fremover. Tor H. Mathiesen ble nemlig engasjert som trener. Treningsprogram og moderne
prinsipper ble drøftet og prøvet, testløp ble tatt i bruk, og epoken med langkjøring begynte. I
stallen skulle vi så få løpere som Stein Bjørlo, Svein Erik Bøhler, som for godt detroniserte
Bjørneng når det gjaldt mellomdistanser, Rolf Holth, Øivind Jacobsen, og en hel rekke til. Én må
allikevel nevnes spesielt, nemlig Torgeir Risnes; som gutteløper gikk han hen og presterte tider
som: 14,57,0 på 5000m og 8,35,2 på 3000m. Ved å sammenligne med utenlandske statistikker,
viste det seg at han lå på topp i verden i sin årsklasse. Diverse skader m. m. ødela for dette
naturtalentet. I 1964 kom Stein Bjørlo for fullt. Han vant norgesmesterskapet for junior i Bergen,
og var klar for landskampdeltagelse. Svein E. Bøhler var vår absolutte topp på
mellomdistansene; hans 1,52,1 på 800m og 3,50,2 på 1500m var resultater av ypperste nasjonal
klasse. Lagets muntrasjonsråd, Øivind Jacobsen, var mann for å avlive 7-ers rekord på 400m hekk
og samtidig erobre en gullmedalje i NM B. Tormod fullførte lærerskole, og dro til Trondheim. Der
meldte han seg inn i Freidig og var tapt for oss - for en tid. Men i 1966 kom han tilbake, og
erobret norgesmesterskapet i diskos for oss.
Einar Gundersen

Vi rådde over flere gode spydkastere, med Oddvar Johnsen, som kastet spydet over 72m, i
spissen -, og med både Kolbjørn Jordfald og Leif Engebretsen på den rette siden av 60meteren. I slegge presset Håkon Olav Lislerud og Knut Haugen hverandre opp mot 50meteren, noe Håkon Olav senere skulle klare med glans. I diskos fikk Tormod en brukbar
makker i Dag Øverby, som slengte redskapen opp mot 45m. Da vi i tillegg har Ruffi Høiby
også over 40m, skal en ikke klage. I kule avlivet Tormod Odds sagnomsuste kretsrekord.
I horisontale sprang var både Bård Bræin og Ole Furuseth gode for 13-14m i tresteg og
6,80-7m i lengde, og i høyde hoppet Ruffi 1,85. Lagets store stavspringer var Wilhelm
Sorteberg (som fra sesongen 1969 vil starte for Ås) som har prestert 4,22 i sin
spesialøvelse. Men noen klubbrekorder står fortsatt, Nils Otterness høyde 1,86 satt før
krigen, og Helge Karlsruds 100m på 11,1 (Red. anm: Ikke godkjent, da det ifølge avisreferat
blåste ”orkan” medvind under løpet) - Ulf Solberg har senere tangert denne tiden. Vi får
også huske lengderekorden til Trygve Stenerud 7,15, og 110m hekk til Johan på 15,3 ellers har alt som heter rekorder falt.

200

181

NM-plasseringspoeng 1.-6. plass 1959-68

180

160
140

(1. pl=6 poeng, 2. plass=5 poeng,......, 6. plass=1 poeng)
139

120

1959-68

100

60

82

77

80

1964-68

42
21

20

19

22

20

2

0 0 0

Sprang

Mangekamp

0
Tot

Løp

Medaljer i NM fordelt på øvelsegruppe
Gull
Sølv
Bronse
Ialt
Ialt
25
7
7
11
Løp
12
3
3
6
Kast
11
4
2
5
Sprang
2
0
2
0

1959-64
63

56

40

Bildet: Oddvar Johnsen
på Bislett 1962
Foto: Egil M Kristiansen

Kast

Medaljer i NM fordelt på type NM
Gull Sølv Bronse
Ialt
Ialt
25
7
7
11
NM-A
4
3
0
1
NM-B
14
2
4
8
NM-jr
7
2
3
2

19 utøvere oppnådde 55 plasseringer mellom 1. og 6. plass i NM senior og junior. Av disse 55 plasseringene +
stafetter, var 25 mellom 1. og 3. plass (7G, 7S og 11B). Nedenfor er en oversikt over plasseringene mellom 1.
og 6. plass.
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Gull i NM-A
 Tormod Lislerud, diskos (3)
Bronse i NM-A
 Tormod Lislerud
4. plass i NM-A
 Håkon Olav Lislerud, slegge
 Wilhelm Sorteberg, stav
 Oddvar Johnsen, spyd
5. plass i NM-A
 Håkon Olav Lislerud, slegge (2)
6. plass i NM-A
 Tormod Lislerud, diskos (2)
 Oddvar Johnsen, spyd
Gull i NM-B
 Stein Bjørlo, 5000m
 Øivind Jacobsen, 400mh
Sølv i NM-B
 Håkon Olav Lislerud, slegge
 Knut Haugen, slegge
 Ole Furuseth, tresteg
Ski IL, 1000m stafett

Bronse i NM-B
 Stein Bjørlo, 10000m
 Øivind Jacobsen, 400mh
 Øivind Jacobsen, 110mh
 Knut Haugen, slegge
 Ski IL, 1000m stafett
 Kolbjørn Jordfald, spyd
 Dag Øverby, diskos
 Bjørn Bjørneng, 400m
 Oddvar Johnsen, spyd
4. plass i NM-B
 Einar Gundersen, 1500m
 Dag Øverby, diskos
 Bjørn Bjørneng, 800m
 Ulf Solberg, 200m
5. plass i NM-B
 Knut Haugen, slegge
 Kolbjørn Jordfald, spyd (2)
 Leif Engebretsen, spyd
 ’Bård Bræin, lengde
6. plass i NM-B
 Øivind Jacobsen, 400mh
 Knut Haugen, slegge
 Jørgen Dahl, 10000m
 Knut Erik Høiby, høyde

Gull i NM-jr
 Tormod Lislerud, diskos
 Stein Bjørlo, 5000m
Sølv i NM-jr
 Wilhelm Sorteberg, stav
 Svein Erik Bøhler, 800m
 Torgeir Risnes, 1500m
Bronse i NM-jr
 Oddvar Johnsen, spyd
 Einar Gundersen, 1500m
 Kristin Andersen, spyd
4. plass i NM-jr
 Håkon Olav Lislerud, slegge
 Ole Furuseth, lengde
 Jørgen Dahl, 3000m
5. plass i NM-jr
 Stein Bjørlo, terrengløp
Ole Furuseth, tresteg
Svein Erik Bøhler, 800m
6. plass i NM-jr
 Stein Bjørlo, 1500m
 Ole Furuseth, tresteg
 Egil Bråthe, 800m

Blant jentene har Kristin Andersen kastet langt i spyd, og har deltatt i
Tyrvinglekene og NM, med hederlige resultater. Turid Else Sevli var en rask
jente som sluttet så altfor tidlig. Søstrene Magnhild, Aud og Ingvild
Gaasemyr, samt May Britt Gustavsen hoppet høyt i høyde. Anne Berit
Skoghus og Magnhild konkurrerte i kule, og det så bra at Anne Berit luktet
på kretsrekorden.
_____________
Bildet til venstre
Kretsmestere på 4x100m stafett i 1964.
Wera Wullum, Magnhild Gaasemyr, Kristin Andersen og Turid Else Sevli

Per 31.12.1968 var 26 av klubbrekordene forbedret en eller flere ganger i perioden 1959-68
Menn
 100m: 11,1 Ulf Solberg
 200m: 22,6 Ulf Solberg
 400m: 50,2 Bjørn Bjørneng
 800m: 1,52,1 Svein Erik Bøhler
 1500m: 3,50,2 Svein Erik Bøhler
 3000m: Stein Bjørlo 8,28,0
 5000m: 14,32,0 Stein Bjørlo
 10000m: 31,27,0 Stein Bjørlo
 400mh: 55,3 Øivind Jacobsen
 3000mh: 10,03,0 Helge Skaarer

 Tresteg: 14,52 Ole Furuseth
 Stav: 4,22 Wilhelm Sorteberg
 Høyde u.t: 1,53 Øivind Jacobsen
 Kule: 15,03 Tormod Lislerud
 Diskos: 55,36 Tormod Lislerud
 Spyd: 73,09 Oddvar Johnsen
 Slegge: 56,16 Håkon Olav Lislerud
 5-kamp: 2955p Svein Hedlo
 10-kamp: 6098p Svein Hedlo
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Kvinner
 600m: 1,57,9 Gerd Wester
 Høyde: 1,41 May Britt Gustavsen
Magnhild Gåsemyr
 Lengde u.t: 2,49 Magnhild Gåsemyr
 Høyde u.t: 1,20 Magnhild Gåsemyr
 Kule: 9,70 Anne Berit Skoghus
 Spyd: 37,63 Kristin Andersen
 5-kamp: 2736p Kristin Andersen

1969-78
Ski IL's fremragende 2.plass i Holmenkollstafettens juniorklasse i 1969 vitnet om en bred og god standard på
løpsmateriellet ved inngangen til 1970-årene, og løperne tok like godt fatt på 1970-årene der de slapp i 1969, ved å
kopiere 2. plassen på Holmenkollstafetten i 1970. Så begynner den litt tristere delen av historien. Den lovende
junioravdelingen fra 1969/1970/1971 gikk langsomt opp i limingen. Noen sluttet, andre flyttet og gikk over til andre
klubber. I 1972 holdt vi fortsatt en 12. plass i hovedserien, men i 1973 var krisen et faktum. 15. plassen i hovedserien
gjorde at vi måtte tilbringe neste år i 1. divisjon, og selv om man sakte, men sikkert, igjen øynet fremgang i de yngste
avdelinger, var det lite som tydet på snarlig opprykk. Mens det på 1960-tallet var løperne som i NM-sammenheng
utgjorde tyngdepunktet i klubben, endret dette seg i løpet av 1970-årene. Med utgangspunkt i NM-plasseringer blant
de seks beste i NM-sen, NM-B, NM-jun. og NM-veteran, med 6 poeng for 1.plass, 5 poeng for 2. plass,……., 1 poeng for
6. plass, viser figuren nedenfor at i den siste halvdelen av 1970-årene var det kasterne som i NM-sammenheng gjorde
størst suksess. Tilbakegangen i løp skyldtes flere faktorer, men ikke minst fordi ”trenerlegenden” Thor Henrik Mathisen
flyttet fra Ski. Thor Henrik hadde skapt et meget godt miljø, en lagånd som hadde gitt resultater – kanskje spesielt blant
løperne.
Fra 1971 ble det for første gang arrangert NM også for
veteraner, og for hele perioden sto veteranene for 11
av de 19 NM-gullmedaljene utøverne fra Ski vant, og for
31 av 43 vunne medaljer totalt.

NM-plasseringspoeng (1.-6. plass)
1. pl=6 poeng, 2. pl=5 poeng, ......, 6. pl=1 poeng
132

140
120
101

NM-medaljene fordelte seg slik:
Menn
Gull
NM-sen
6
NM-jun
2
NM-B
0
NM-vet
11

100
80

Løp
Kast

60
37

40

Sprang

20

Sølv
1
2
0
10

Bronse
0
1
0
10

0
1969-78

Medaljer i NM-sen 1969-78
 Tormod Lislerud, diskos (6G)
 Stein Bjørlo, 10000m (1S)
4.-6. plasser i NM-sen 1969-78
 Torgeir Risnes, terrengløp (4. pl)
 Tormod Lislerud, diskos (4. og 3x5. pl)
 Stein Bjørlo, 5000m (5. pl)
 Dag Øverby, diskos (2x5. og 6. pl)
 Tove Røysted, høyde (5. pl)
 Ski IL, 4x1500m menn stafett (4. pl)

Det var ingen jenter/kvinner som tok medaljer i NM i
perioden 1969-78.
Medaljer i NM-jun 1969-78
 Dag Anmarkrud, terrengløp (1G)
 Dag Anmarkrud, 5000m (1S)
 Dag Anmarkrud, 1500m (1B)
 Nils Edvard Nygaard, 800m (1S)
 Ski IL, 4x1500m stafett (1G)
4.-6.plasser i NM-jun 1969-78
 Morten Thorgersen, terrengløp (4. p)
 Dag Anmarkrud, terrengløp (4. pl)
 Solfrid Mauland, spyd (4. pl)
 Elisabeth Olsen, 800m (6. pl)
 Ski IL kvinner, 4x400m stafett (5. pl)

Medaljer NM-vet 1971-78
 Tormod Lislerud(2G,1S)
 Stein Bjørlo(1G)
 Samson Bjørke(2G,3S,2B)
 Leif Bjerklund(1G,1S)
 Leif Engebretsen(2G,1S,1B)
 Kolbjørn Jordfald (1G,3S,4B)
 Trygve Syversen(1G,2B)
 Kåre Våten(1S)
 Odd Stenerud(1B)
 Johan Johannson(1G)
4.-6. plasser NM-B 1969-78
 Kyrre Eilertsen, 400m (4. pl)
 Egil Bråthe, 800m (4. pl)
 Per Rinde, diskos (5. pl)
 Kolbjørn Jordfald, spyd (5.pl)
 Rune Torstensen, tresteg (6. pl)
 Tove Røysted, høyde (4. pl)

6 av dagens klubbrekorder per 01.03.2019 ble satt i perioden 1969-78
 Stein Bjørlo, 5000m: 14,16,8
 Tormod Lislerud, diskos: 59,98
 Stein Bjørlo, 10000m: 29,33,0
 Tormod Lislerud, kule: 16,43
 Elisabeth Olsen, 1500m: 4,36,8
 Håkon Olav Lislerud, slegge: 56,16
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Med sine totalt 9 norske mesterskap i senior, markerte Tormod seg som landets beste diskoskaster gjennom alle tider og med personlig rekord så tett opp til 60 meter som det lot seg gjøre, 59,98 (kontrollmålt til 59,996, men rundet av
nedover til nærmeste 2 cm etter den tids regler).
Satsingen mot jenter på 1960-tallet begynte nå å gi resultater, og nasjonale toppresultater i aldersbestemte klasser lot
ikke vente på seg. Medaljer i Donald Duck lekene, Vesta Hygea lekene og Coca Cola lekene ble det på Janne Syversen,
Yngvill Myhre, Elisabeth Olsen, Tove og Wenche Røysted, Solfrid Mauland og Grete Moe. I 1972 vant jentene 2. divisjon
i lagserien i Østland sør, og med 3., 2. og 1. plass i 1. divisjon de tre følgende år. Fra 1976 fikk så jentene prøve seg i
hovedserien, sammen med 19 andre av Norges beste klubber, og etablerte seg med en gang blant de ti beste. Denne
enestående framgangen i jentenes leir må Trygve Syversen og Sten Olsen ta ansvaret for. Nå ble det også slutt på den
noe stemoderlige behandlingen av jentene - nå ble også de påskjønnet med Danmarksturer i påsken, vinterturer på
høyfjellet, reiser til norske mesterskap, lagkamper og andre stevner.

1979-1988
Tre forhold var med å prege friidretten i denne perioden. Friidrett ble en helårsidrett, økonomien var blitt avgjørende
for driften av friidrettsgruppa, og for det tredje, vi fikk fast dekke på løpebanen (1986). Siste tiårsperiode fikk vi også
fellestrening for gutter og jenter, det betød noe for både trening og miljø. Perioden preges ellers av at vi hadde mange
og dyktige trenere og ledere. Flere av disse var utøvere i nittenseksti- og syttiårene, og som nå var med på å videreføre
det gode miljøet i gruppa.
I NM sammenheng (NM-A, NM-B, NM-jr og NM-vet)
NM-plasseringspoeng (1.-6. plass)
1. pl=6 poeng, 2. pl=5 poeng, ......, 6. pl=1 poeng
fordelte de 42 vunne NM-medaljene seg slik:
57
60
Menn
Gull
Sølv
Bronse
55
NM-sen
0
0
0
50
NM-jun
0
0
0
39
40
NM-B
1
1
0
32
31
29
NM-vet
15
7
2
1979-83
30
1984-88
20

10
0
Løp

Kast

Sprang

Medaljer i NM-sen 1979-88
 Trine Solberg, spyd (3G, 2S)
 Ellen Aasum, høyde (1B)
Medaljer i NM-B 1979-88
 Per E. Arnstad, 400mh (1G)
 Mette Aarheim, spyd (1S)
 Per E. Arnstad, tresteg (1S)
 Sissel Paulsen, lengde (1S)
 Mette Aarheim, lengde (1B)

4.-6. plasser i NM-sen 1969-78
 Ellen Aasum, høyde (4. pl)
 Marianne Johansen, spyd (5. pl)
 Per E. Arnstad, 400mh (4. pl)
 Sissel Paulsen, spyd (6. pl)
 Solfrid Mauland, spyd (5. pl)
 Tormod Lislerud, diskos (5. pl)

Kvinner
NM-sen
6
2
NM-jun
NM-B
Mangekamp
NM-vet
Medaljer i NM-jun 1979-88
 Trine Solberg, spyd (3G)
 Ellen Aasum, høyde (1G, 2S)
 Sissel Paulsen, lengde (1B)

Medaljer NM-vet 1979-88
 Kristian Modin, lengde u.t (3G, 1S)
 Kristian Modin, høyde u.t (1G)
 Odd Stenerud, lengde u.t (1B)
 Bent Vale, 1500m (1S)
 Kolbjørn Jordfald, spyd (1B)
4.-6.plasser i NM-jun 1969-78
 Eirik Kahrs, 10-kamp (5. pl)
 Marianne Johansen, spyd (5. pl)
 Sissel Paulsen, lengde (5. pl)
 Solfrid Mauland, spyd (5. og 6. pl)
 Trine Solberg, spyd (4. pl)

5 av dagens klubbrekorder per 01.03.2019 ble satt i perioden 1979-88
 Ellen Aasum, høyde: 1,84
 Trine Solberg, kule: 11,48
 Sissel Paulsen, lengde: 5,79
 Solfrid Mauland, diskos: 37,98
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Gull
Sølv
Bronse
3
2
1
4
2
1
0
2
1
0
0
0
Medaljer NM-vet 1979-88 forts.
 Tormod Lislerud, diskos (1G)
 Trygve Syversen, 5-kamp (1G)
 Trygve Syversen, 200m (2G)
 Trygve Syversen, 100mh (2G)
 Trygve Syversen, lengde (1G, 1S)
 Trygve Syversen, 400mh (2G)
 Trygve Syversen, stav (1G, 1S)
 Trygve Syversen, 400m (1G)
 Trygve Syversen, lengde u.t (2S)
 Trygve Syversen, 100m (1S)

4.-6. plasser NM-vet 1969-78
 Kristian Modin, lengde u.t (4 pl)
 Svein Hedlo, høyde u.t (6. pl)

 Trine Solberg, spyd(gml): 68,94

I tillegg var følgende resultater oppnådd i perioden 1979-88 nye klubbrekorder på daværende tidspunkt
 Per Rinde, lengde u.t: 3,27
 Eirik Kahrs, 10-kamp: 6205 poeng
 Sven Erik Bolle, høyde u.t: 1,57
 Jan Håvard Graarud, høyde: 2,01
Jentene
Nå er det jentene som har tatt over som de sterke i gruppa, og var i hovedserien i friidrett ialt 8 år fra 1976 til 84, med
beste plassering i 1981 med en 6. plass - historiens beste laginnsats. Pokalkamper mot storlag som Hellas, Sturla,
Stovnerkameratene, Sigdal, Ringerike m. flere, gikk de seirende ut av. Bredden var upåklagelig. Nye utøvere fra andre
klubber kom til. Rekrutteringen til gruppa var god, og talentene var mange. Kretsmesterskapsmedaljer strømmet på.
Spyd og høyde var de store øvelsene. Nevnes må også innsatsen til Kathe Fredriksen. Hun er ikke nevnt foran som
utøver, men var en habil sprinter og vil bli husket som friidrettsgruppas første kvinnelige formann.
Guttene
Vår største poengscorer på begynnelsen av 1980-tallet, Per Einar Arnstad, meldte overgang til Oppegård i 1986, og Dag
Sjøberg fulgte etter. Året etter forlot også Magne Thoresen og Ulf Indahl gruppa. Vi var da ganske så ribbet på sen./jr.
nivå. Per Einar hadde gjennom flere år prestert gode resultater på nasjonalt nivå – med bl.a en 4. plass i 400m hekk
under NM i 1984. Mellom- og langdistane har i første rekke vært ivaretatt av Dag Sjøberg – med gode resultater på alt
fra 800 meter til 10000 meter. Da Per Einar og Dag forlot klubben, måtte vi starte oppbyggingen av et nytt løpermiljø. I
tillegg til ovennevnte prestasjoner i NM, må nevnes humør-og sprintkvartetten Magne Thoresen, Espen Øien, Bjarte
Lygren og Geir Olsen - dyktige utøvere, men som også skapte samhold og miljø. Nye innmeldelser i laget bidro også til
en nivåhevning. Spesielt må nevnes mangekamp, hvor våre utøvere kan vise til godt nasjonalt nivå. Jan Håvard Graarud
fra Rakkestad og Sven Erik Bolle fra Vestby har sammen med vår egen junior Eirik Kahrs, gjort at vi har et virkelig
slagkraftig 10-kamp lag. Både Jan Håvard og Eirik har svingt seg over 2 meter i høyde. Blant våre yngre gutter er det
også flere med gode anlegg for mangekamp. For å sette vårt nivå i et riktig lys, så klarer både Sven Erik Bolle, Jan
Håvard Graarud og Eirik Kahrs over 6000 poeng i 10-kamp. Det er ikke mange lag i landet som kan vise til maken. Og
ungguttene banker også på! En rekord som er strøket av listen, er Trygve Steneruds lengde uten tilløp fra 1947. Per
Rinde klemte til med 3,19 meter i 1982, og han forbedret den ytterligere til hele 3,27 meter i 1983. I 1982 støtet han
kula hele 14,42 meter. Ole Christian Strømberg holder høyt nivå i kule, spyd, diskos, sprint og 10-kamp. Han oppnådde
å få sølvmedalje i nordisk 10-kamp mesterskap i sin aldersklasse. Fredrik Holth, lovende i lengde og hekk, og slett ikke
ueffen i de andre sprintøvelsene. Atle Guttormsen, importert fra Ås. Han er en ivrig stavhopper, med fine resultater
også i hekk. Arild og Trond Høiby gjør det godt i sprint, spyd og mangekamp. I Gunnar Ensrud har vi et stort
mangekamptalent. Han har sin styrke i spensten. Nevnes må også Øystein Lie med lengde og sprint som spesialitet. Kai
Gunnar Nygård, nok en god sprinter med utviklingsmuligheter, og Geir Hongrø som stabil kulestøter. Heldigvis har vi
også talenter på mellomdistansen. Terje og Stig Selberg scorer poeng her, i tillegg til at de behersker flere andre
øvelser. Ski har de siste par årene etablert seg som en av de ledende klubbene i landet i guttefriidrett. I 1987 tok vi to
andreplasser i Tyrvingserien. I 1988 ble våre eldste gutter igjen nr. 2. Ole Christian Strømberg var Norges desidert beste
kaster i 16 års klassen i 1988. Flere andre av våre utøvere oppnådde topplasseringer i både Vesta Hygea lekene og
Tyrvinglekene.
Veteranene
Etter å ha vært nær topplassering i hovedserien for veteraner flere år, lyktes det endelig i 1984. Vi vant
hovedserien med 21099 poeng, som var ny bestenotering. Trygve Syversen sørget for 11 av i alt 20 resultater. Han gikk
like godt bort og satte to verdensrekorder i hekkeløp i sin klasse dette året, ble da også av Østlandets Blads lesere kåret
til årets idrettnavn i Follo. Trygve vant også 2 gull i Nordisk Mesterskap i 1983, og satte klasserekorder. Kolbjørn
Jordfald har nå overtatt etter Trygve, og i årets (1988) står Kolbjørn for halvparten av resultatene. Kolbjørn presterte
hele 60,16 meter i spyd som 44 åring (1981). I 1988 hadde han 7,9 sek. på 60m, og 47,90 m i spyd. Kolbjørn er også blitt
veteranmester i spyd, og tok seier i kastlandskampen mot Sverige i 1987. Kristian Modin ble norsk veteranmester i
lengde uten tilløp både i 1982 og 1983. Tormod Lislerud og Odd Stenerud varter fremdeles opp med resultater som er
topp i nordisk veteransammenheng, og Tormod og Reidar Dahl var lokale representanter i en kastlandskamp mot
Sverige – her i Ski.

1989-2018
Et trekk i årene etter 1988 er at gruppen av utøvere i klassene for juniorer og seniorer nærmest er blitt helt borte. En
kjerne av veteraner holder det forsatt gående, men heller ikke her er det særlig nyrekruttering. Det er jenter og gutter i
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alderen 6-17 år som er aktive friidrettsutøvere i Ski når 100-årsjubileet er nært forestående. På 1990-tallet og i
begynnelsen av 2000-tallet hadde imidlertid friidrettsklubben utøvere som både nasjonalt og internasjonalt hevdet seg
meget bra - blant annet var to av utøverne med i OL (Trond Høiby i 2000, og Christina Vukicevic i 2012).
120

113

1990-2018. Medaljefordeling etter mesterskap og kjønn
94

100
80
60

Menn+Kvinner

56

52

Menn

40
23

29

Kvinner

32
24

20

Kvinner
NM-sen
NM-jun
NM-vet

19

0
NM-A

NM-jr

Medaljer i NM-A 1989-2018
 Trond Høiby(6,2,0)
 Christina Vukicevic(5,0,0)
 Vladimir Vukicevic (5,1,0)
 Caroline Fleischer(6,2,3)
 Philip Bjørnå Berntsen(0,1,2)
 Sondre Guttormsen(4,1,1)
 Hedda Kjølberg Hauge(0,2,1)
 Christine Skodvin(0,0,1)
 Ingeborg Rønningen(0,1,0)
 Lise M. Jensen(2,2,2)
 Monica Jensen(0,0,1)
Medaljer i NM-jun 1989-2018
 Caroline Fleischer(7,4,4)
 Christina Vukicevic(1,0,0)
 Hedda Kjølberg Hauge(0,2,0)

I NM sammenheng (NM-A, NM-jr og NM-vet) fordelte
de 221 vunne NM-medaljene (utendørs + innendørs)
seg slik:
Menn
Gull
Sølv
Bronse
NM-sen
15
5
3
NM-jun
11
9
4
NM-vet
53
21
20

NM-vet

Medaljer i NM-jun 1989-2018 forts
 Ingeborg Rønningen(1,0,0)
 Karoline Wea Johansen(0,0,1)
 Martine Kongsten(0,1,2)
 Philip Bjørnå Berntsen(3, 0,0)
 Sondre Guttormsen(5,4,1)
 Vladimir Vukicevic(2,1,0)
 Ole Chr. Strømberg(1,1,1)
 Marte W. Engen(0,0,1)
 Eirik Kahrs(0,1,0)
 Lise M. Jensen(3,4,0)
 Trond Høiby(0,1,2)
 Simen Guttormsen(0,1,0)
 Christine Skodvin(0,1,0)

Gull
13
12
13

Sølv
8
12
4

Bronse
8
8
2

Medaljer NM-vet 1989-2018 forts.
 Helge Horn(2G,3S)
 Ragna Matea Bull(10G,1B)
 Christian Lillo(9G,2S,2B)
 Knut Ytrehus(7G,1S,3B)
 Gunnar Ensrud(1G)
 Trygve Syversen(7G,4S)
 Svein A. Sølvberg(4G,1S,2B)
 Per Rinde(1G)
 Ivar Bø(1G,1S)
 Kåre Berge(1S)
 Joar Flynn Jensen(2G)
 Ruby Maria Semb(3G,4S,1B)
 Frank Andersen(1G,1S,2B)
 Kåre Våten(1S)

Medaljer i NM-vet 1989-2018
 Reidar Dahl(8G,6S,9B)
 Kolbjørn Jordfald(10G,1S,2B)

23 av dagens klubbrekorder per 01.03.2019 ble satt (ev. tangert) i perioden 1989-2018
Menn
Kvinner
 100m: 10,73 Philip B. Berntsen
 100m: 12,26 Christina Vukicevic
 400mh: 59,53 Lise M. Jensen
 200m: 21,53 Philip B. Berntsen,
 200m: 24,90 Christina Vukicevic
 Stav: 4,02 Hedda K. Hauge
 400m: 49,65 Trond Høiby
 400m: 56,51 Lise M. Jensen
 Lengde: 5,79 Caroline Fleischer
 110mh: 13,55 Vladimir Vukicevic
 800m: 2,09,03 Caroline Fleischer
 Tresteg: 11,73 Caroline Fleischer
 Høyde: 2,10 Trond Høiby
 3000m: 10,22,47 Martine Kongsten
 Slegge: 46,16 Monika R. Jensen
 Stav: 5,75 Sondre Guttormsen
 5000m: 19,16,83 Kristin Lie
 Spyd(ny): 53,58 Ingeborg Rønningen
 Spyd (ny type): 70,18 Trond Høiby
 10000m: 38,38,46 Kristin Lie
 7-kamp: 5193 Caroline Fleischer
 10-kamp: 8085 Trond Høiby
 100mh: 12,74 Christina Vukicevic
Ski IL friidrett gikk inn i 1990 årene med en bred stall av talentfulle og ambisiøse ungdommer, spesielt på guttesiden.
Den fantastiske jenteperioden på 1980 tallet hadde avtatt. Den av guttene som nådde lengst var Trond Høiby, som
kvalifiserte seg til OL i 2000, som deltok i fem landskamper, og som var nær den norske rekorden i 10 kamp. Lise M.
Jensen var den av jentene som nådde lengst. Hun skulle bli en av landets fremste utøvere på 400m og 400m hekk, og
deltok i VM junior og i flere landskamper. Ski IL friidrett har ikke vært noen ordentlig løpeklubb siden 1970-årene, men
på 1990-tallet konkurrerte Fredrik Naalsund for klubben. Han var en suveren utøver på mellom- og langdistansene i
gutteklassene. Han satte aldersrekorder som bare et fåtall har klart å underskride de siste 20 årene. Men klubben har
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også hatt gode utøvere på sprintdistansene. Christian Strand var en av landets beste sprintere på midten av 1990-tallet.
Atle Guttormsen var blant de beste i landet på 110 meter hekk, og tok seg ved flere anledninger til finalen i NM. Mot
slutten av 1990-årene var Ingrid B. Folland medlem i Ski il friidrett og herjet på sprintdistansene.
Det var svært få voksne utøvere i klubben ved inngangen til 2000 årene. De fremste aktive holdt imidlertid et høyt nivå.
Lise M. Jensen, Monica Jensen og Trond Høiby var de mest kjente. Bak disse var det imidlertid flere ambisiøse og
talentfulle ungdommer. Etter 2001 sesongen var det ikke penger igjen til en forsvarlig
satsing på toppidrettsutøvere. Våre beste utøvere måtte finne seg andre klubber med
bedre økonomi, men det skulle ta kort tid før klubben igjen hadde utøvere som
utmerket seg på øverste nivå. Petar Vukicevic hadde vært trener i klubben i mer enn ti
år, og hans to barn, Christina (bildet) og Vladimir, skulle komme til å markere seg
sterkt på resultatlistene i årene som kom. Christina var sammen med Christine
Skodvin landets beste hekkeløpere i sin aldersklasse.
De to skulle imidlertid få selskap av andre fra Follo. Eivind J. Folland, Philip og Isabelle
Bjørnå Berntsen, Anette og Andreas Tryti og Marte Wang Engen kom til Ski fra
naboklubber. Vi hadde imidlertid også rekruttering fra eget miljø. Martine Kongsten og Nicoline Kongsten Tømt tok
flere medaljer i ungdomsklassene i terrengløp og mellomdistanser i baneløp.
I 2005 løp Philip Bjørnå Berntsen som 16 åring 100 meteren på 10,76 - norsk bestenotering for denne aldersklassen.
Året etter vant utøvere fra klubben 15 medaljer i ungdomsmesterskapene. Vladimir Vukicevic fulgte i søsterens fotspor,
og ble den beste hekkeløperen i landet på korthekken i perioden fram mot 2010. Etter 2012 sesongen var økonomien
igjen en direkte årsak til at våre beste utøvere måtte finne seg nye klubber. Vladimir, Christina, Marte og Caroline
Kuvaas gikk til klubber i Oslo, men allerede i 2013 vant Caroline Fleischer
bronse i jr. NM. I alt vant aktive i klubben 7 medaljer i UM dette året.
Ingeborg Rønningen viste tidlig lovende takter i spyd, og satte ny norsk
juniorrekord i 2012 (Trine Solberg har kastet lenger, men spydtypen er senere
blitt endret).
_________________
Bildet
Ingeborg Rønningen

Fram mot 2016 skulle Ingeborg, Caroline og Sondre Guttormsen representere Norge internasjonalt. Ingeborg i spyd,
Caroline i høyde og 7-kamp, og Sondre i stav og 10-kamp. I tillegg har to andre aktive, Karoline Wea Johansen og Hedda
Kjølberg Hauge hatt representasjonsoppgaver. Ski il friidrett er ikke en klubb med stor bredde, men det er klart at
klubben har maktet å legge forholdene godt til rette for ungdom som ønsker å satse for å nå toppen innen friidrett, og i
I perioden 1989-2016 vant klubben hele 205 medaljer i UM (51G, 60S, 94B).
Før 2019-sesongen, høsten 2018, er det tre av klubbens utøvere som har fått
plass i Norges Friidrettsforbunds rekrutteringslandslag. Disse er
 Sondre Guttormsen(stav)
 Hedda Kjølberg Hauge(stav)
 Simen Guttormsen(mangekamp)
Av de tre utøverne på rekrutteringslandslagene, er det nok Sondre (født 1999) vi
forventer vil hevde seg best internasjonalt i 2019. Sondre forbedret i 2018 den
norske rekorden i stav til 5,75 - og det i EM for seniorer (ble nr 6)! Hedda
forbedret seg til 4,02 i 2018, og Simen til 4,82.
Sondre, Simen og Hedda
Både Sondre og Simen har nå meldt overgang til Sportsklubben Vidar, og da Simen i januar 2019 presterte 5,15 i stav
innendørs, var det som medlem av Vidar. Uansett klubbtilhørighet – det skal bli spennende å følge Sondre og Simen
fremover.
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Klubbrekorder per 31.12.2018 i de mest vanlige baneøvelser
Menn
Øvelse
100m
200m
400m
800m
1500m
3000m
5000m
10000m
110m / 100m hekk
400m hekk
3000m hinder
Høyde
Stav

Navn
Philip B. Berntsen
Philip B. Berntsen
Trond Høiby
Svein-Erik Bøhler
Svein-Erik Bøhler
Torgeir Risnes
Stein Bjørlo
Stein Bjørlo
Vladimir Vukicevic
Per Einar Arnstad
Helge Skaarer
Trond Høiby
Sondre Guttormsen

Resultat
10,73
21,53
49,65
1,52,1
3,50,2
8,15,0
14,16,8
29,33,0
13,55
53,89
10,03,0
2,10
5,75

År
2007
2007
2000
1967
1968
1970
1973
1973
2012
1983
1963
1999
2018

Lengde

Trygve Stenerud

7,15

1947

Tresteg
Kule
Diskos
Slegge
Spyd (gml type)
Spyd (ny type)
10-kamp / 7-kamp

Ole Furuseth
Tormod Lislerud
Tormod Lislerud
Håkon Olav Lislerud
Oddvar Johnsen
Trond Høiby
Trond Høiby

14,52
16,43
59,98
56,16
73,09
70,18
8085

1968
1971
1971
1969
1961
2000
1999

Navn
Christina Vukicevic
Christina Vukicevic
Lise M. Jensen
Caroline Fleischer
Elisabeth Olsen
Martine Kongsten
Kristin Lie
Kristin Lie
Christina Vukicevic
Lise M. Jensen

Kvinner
Resultat
12,26
24,90
56,51
2,09,03
4,36,8
10,22,47
19,16,83
38,38,46
12,74
59,53

Ellen Aasum
Hedda Marie K. Hauge
Sissel Paulsen
Caroline Fleischer
Caroline Fleischer
Trine Solberg
Solfrid Mauland
Monica Ragna Jensen
Trine Solberg
Ingeborg S. Rønningen
Caroline Fleischer

1,84
4,02

År
2004
2004
2001
2017
1978
2009
1994
1994
2009
2001

11,73
11,48
37,98
46,16
68,94
53,38
5193

1985
2018
1985
2015
2017
1983
1982
1998
1985
2012
2017

Resultat

År

5,79

Banerekorder per 31.12.2018 i de mest vanlige baneøvelser
Øvelse
100m manuell
100m elektronisk
200m
400m
800m
1500m
3000m
5000m
10000m
110m / 100m hekk
400m hekk
3000m hinder
Høyde
Stav
Lengde
Tresteg
Kule
Diskos, stadion
Diskos, grusbanen
Slegge, stadion
Slegge, grusbanen
Spyd (gml type)
Spyd (ny type)
10-kamp / 7-kamp

Menn
Navn
Carl Fredrik Bunæs
Mickey Joe (USA)
Tomm Wisløff
Ole Therkildsen (DEN)
Randy Moore (USA)
Jama Aden (SOM)
Christian Fr. Eriksen
Alf Einar Fornes
Stein Bjørlo
Atle Mc Adam
Vesa Pekka Pihlavisto (FIN)
Odd Martinsen
Jon Utgårdsløkken
Trond Erik Nilsen
Martin Voss (DAN)
Benjamin Jensen
Ketil Rønneberg
Tomm Wisløff
Kjell A. Paulsen
Georg Andersen
Ola Stunes Isene
Tim Wolmer (USA)
Ove Aukland
Sverre Strandli
Per Erling Olsen
Reidar Lorentzen
Trond Høiby

Kvinner
Resultat
10,6
10,88
21,93
48,8
1,48,55
3,43,40
8,27,2
14,24,8
29,55,4
15,0
51,88
9,23,8
2,12
4,80
7,40
15,69
20,13
55,79
64,24
58,10
61,30
81,36
77,92
7263
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År
1961
2015
1987
1964
1987
1987
1971
1975
1969
1998
1987
1963
1995
1998
1987
1992
1995
1987
1965
1987
2015
1972
1987
1966
1982
1987
1997

Navn
Sally Anne Short (ENG)
Lene Espegren
Lisbeth Andersen
Shireen Bailey (ENG)
Vibeke Møller
Cathrine Bendz
Kristin Størmer Steira
Kjersti Sognnes
Wendy Jeal (ENG)
Jenny Pearson (ENG)

11,80
25,4
54,54
2,00,16
4,42,3
9,21,70
16,45,6
38,29,4
13,49
58,39

1987
1996
1987
1987
1985
1987
2003
1987
1987
1987

Hanne Haugland

1,85

1987

Hedda Marie K. Hauge

3,50

2016

Lene Espegren
Anna Eikebrokk
Lene Bergstrøm
Mette Bergmann
Mette Bergmann
Guro Rogstad Sørheim
Mona Holm
Trine Solberg
Ingeborg S. Rønningen
Lene Espegren

5,92
11,92
13,45
54,70
58,86
37,02
52,36
61,58
53,38
5057

1996
2016
1984
1987
1985
2015
2001
1983
2012
1997

Ski ILs norgesmestere og deltagere i OL, VM og EM. Kun friidrett
Norgesmester senior, utendørs

Norgesmester junior, utendørs

 Trygve Stenerud: 1 gang
 Tormod Lislerud: 9 ganger
 Trine Solberg4: 3 ganger
 Ellen Aasum: 1 gang
 Trond Høiby: 5 ganger
 Christina Vukicevic5: 4 ganger
 Vladimir Vukicevic: 4 ganger
 Caroline Fleischer: 3 ganger
 Sondre Guttormsen: 1 gang

 Tormod Lislerud: 1 gang
 Stein Bjørlo: 1 gang
 Dag Anmarkrud: 2 ganger
 Ski IL, 4x1500m stafett: 1 gang
 Trine Solberg: 3 ganger
 Ellen Aasum: 1 gang
 Lise M. Jensen: 3 ganger
 Philip B. Berntsen: 3 ganger
 Vladimir Vukicevic: 2 ganger
 Caroline Fleischer: 4 ganger
 Sondre Guttormsen: 4 ganger
 Christina Vukicevic: 1 gang
 Ingeborg Rønningen: 1 gang

Deltagelse i OL
 Trine Solberg, spyd: 1984(nr. 5)
 Trond Høiby, 10-kamp: 2000(brøt pga skade)
 Christina Vukicevic, 100m hekk: 2008

Deltagelse i VM senior, utendørs

Deltagelse i VM junior, utendørs

 Trond Høiby, 10-kamp: 1999
 Christina Vukicevic, 100m hekk: 2009(semi)

 Lise Jensen, 400m hekk: 1998
 Christina Vukicevic, 110m hekk: 2004
 Vladimir Vukicevic, 110m hekk: 2008, 2010, 2012(sølv)
 Ingeborg Rønningen, spyd: 2011, 2012
 Sondre Guttormsen, stav og 110m hekk: 2018

Deltagelse i EM senior, utendørs

Deltagelse i EM junior, utendørs

 Christina Vukicevic, 100m hekk: 2010, 2012(semi)  Christina Vukicevic, 100m hekk: 2005(sølv), 2009(semi)
 Vladimir Vukicevic, 110m hekk: 2012(semi)
 Philip Bjørnå Berntsen, 100m: 2007
 Sondre Guttormsen, stav: 2018(nr. 6)
 Vladimir Vukicevic, 110m hekk: 2009(semi), 2011
 Ingeborg Rønningen, spyd: 2011
 Sondre Guttormsen, stav: 2017
 Simen Guttoirmsen, stav: 2018
 Hedda Kjølberg Hauge, stav: 2018

4
5

I 1984 ble Trine tildelt Kongepokalen
I 2010 ble Christina tildelt kongepokalen
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Friidrettsveteraner ser tilbake – noen minner og gode historier
Tidligere friidrettsutøvere ble anmodet om å skrive noe om de var aktive i idretten før de begynte med friidrett i Ski IL (i
såfall i hvilken idrett og for hvilken klubb), om hvorfor de begynte med friidrett i Ski IL. Det ble også oppfordret til å
komme med gode/morsomme historier fra tiden i friidretten, samt å sende inn aktuelle bilder.
Ikke veldig stor respons på anmodningen. Takk til Bjørn Bjørneng, Svein Erik Bøhler, Geir Ulekleiv, Reidar Wester og
Anne Berit Skoghus for deres bidrag.

Bjørn Bjørneng
(f. 1940)

Anne Berit Skoghus
(f. 1944)

Grunde Vale
(f. 1948)

Geir Ulekleiv
(f. 1954)

Svein Erik
Bøhler
(f. 1947)

Reidar Wester
(f. 1954)

Hvorfor jeg begynte å trene i friidrett / Mitt første møte med friidretten i Ski IL
Bjørn Bjørneng (Red. Anm: Noe forkortet)
For både meg selv og for mange av kameratene mine som ble gode i idrett, blant annet Tore (Teigen) og Tormod
(Lislerud) i friidrett, og Terje(Bentestuen) på ski, startet det hele på løkka, og løkker var det mange av i Ski den gang.
Jeg var på ingen måte sprek som liten, og hadde streng beskjed om å holde meg inne det meste av tiden da jeg vokste
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opp. Var ofte sjuk med bronkitt og lungebetennelse, og hadde et lengre opphold på et sanatorium i Geithus. Her var vi
opptil flere smågutter med lungesjuke, bronkitt og astmaproblemer. Av de skøyerstreker vi fant på var nok det å ha små
paddelopper i munnen, og gå inn å gape slik at de spratt opp i fang og bryst til sykepleierne, noe av det morsomste.
Oppholdet på Geithus hjalp jo litt, men fortsatt var jeg mye sjuk om vinteren. Da jeg var 11 fikk vi ny doktor, Sigurd Lien
som fortalte at jeg måtte begynne å trene. Med de lange beina burde han bli god til å løpe sa Lien. Vi trodde nok ikke på
det, men jeg startet med å løpe om kapp. Fikk være med onkel Ole (Fossli) på friidrettstur til Askim og klubbkamp. Vi var
ivrige heiaropere når det var stevne på idrettsplassen, og drømte om at vi også en dag skulle være med å representere
Ski IL - noen år senere satte jeg jeg banerekord på Askim stadion (400m). Vi var som sagt svært aktive på løkkene. Jeg
ble bedre til å løpe, og ikke minst fange baller og sende til rottemann. Ble kjent med Jack Berg som bodde i ei hytte
(Grenaderhytta) langt inne i Hebekkskogen. Jack var sprek, og var ett år eldre enn meg. Til å begynne med løp han fra
meg, men etter hvert holdt jeg følge, og kunne til og med slå han i spurter. En sommerferie var jeg på Årnes og lærte å
gå på stylter. Da jeg kom hjem igjen var jeg plutselig best i noe, og det var en ny opplevelse. Jeg gikk på alle slags stylter.
De høyeste hadde fotstøtte på over to meter. Det gikk bra, og jeg falt ikke ned. Jeg ble etter hvert kvitt problemer med
bronkitt og holdt meg stort sett frisk året rundt. Trening er god medisin. Tormod og Tore var med i friidrettsgruppa, og
det ble jeg også.
Grunde Vale
Jeg kom tidlig med i idretten i Ski. Jeg var med på turninga (Johs. Mikaelsen, senere Harald Nesse), fotballen (lilleputt-,
smågutte- og guttelag), hoppet på ski, og deltok litt i friidrett. Husker jeg fikk min første premie i friidrett under en
tilstelning på Langhus Vel på midten på 1950-tallet (det var Trygve Syversen som var junioroppmann da, og Trygve
bodde på Langhus). Premien var ei lommelykt. Gjennom løkkeidretten, og i gymtimene skjønte jeg at jeg ikke var helt
ueffen i enkelt idretter/øvelser. Hoppskia la jeg på hylla da jevnaldrende begynte å hoppe i store Møller’n – den ble for
stor for meg. Høsten 1963 vant jeg noen skogsløp som Skimt arrangerte. I Skorhaugåsen slo jeg blant annet ett år eldre
Svein Erik Bøhler, og fikk samme tid som den to år eldre Steinar Dalene. Dette inspirerte meg til å prøve meg i langrenn
den etterkommende vinteren, men jeg hadde for dårlig teknikk til å hevde meg særlig bra. Gutter som jeg klart løp fra,
slo meg tilsvarende i langrenn. Så da ble det friidrett for meg, fortrinnsvis løping.
Reidar Wester
Før jeg begynte på friidrett drev jeg med turning. Jeg hadde også hatt en sesong med fotball. Hvorfor jeg begynte med
friidrett er jeg usikker på, men tror nok foreldre var pådrivere. En god opplevelse jeg hadde var det året det ikke var
Holmenkollstafett fordi man la kunststoffdekke (1971) på Bislett. Da ble det besluttet at vi skulle reise til Stockholm å
være med på stafett der. Litt usikker på hvor mange dager vi var der, men vi hadde fått med oss et notat i en
Stockholsavis som skrev «Med all respekt Ski IL så trodde de Vidar var det beste laget. Det morsomme var at vi faktisk
slo Vidar i stafetten. Vi bodde på et sted som het Fiskartorpet hoppbakke – med kjempeutsikt !
Svein Erik Bøhler
Som de fleste jevnaldrende i Ski var jeg med på turninga i 8-10 års alderen. Jeg prøvde meg også på fotball, men da jeg
alltid måtte være reserve (det var den gangen man ikke byttet spillere under kampene) ble jeg lei dette, og begynte med
friidrett isteden, samt også fordi jeg og Rolf Holth var klassekamerater, og dro på stevner sammen.
Geir Ulekleiv
Jeg var aktiv skøyteløper noen år i oppveksten - fram til ca 13-14-års alder - gikk for Langhus IL, men trente på Ski.
Eibakk på toppen av "Pers-bakken" på Langhus var trener og primus motor for skøytemiljøet på Langhus. Fra 14-års
alder og i noen år bodde vi på Dombås, og da var det ski-hopping for Dombås IL. Flytta tilbake til Langhus i 1972.
Begynte med løping etter å ha prøvd 1500m i skolemesterskapet 1972 for Ski Gymnas. Hadde trent et par økter først, og
såvidt hatt piggsko på beina før løpet. Husker at jeg ble nr 3 etter Nils Edvard Nygaard og Dag Wassum. Stokk stive
legger flere dager etterpå. Møtte opp på noen prøve-økter med Ski IL etter det. Husker spesielt et par intervall-økter
(1000-metere) med bl.a Morten Thorgersen og Arve Naalsund. Hardt, men moro. Morten var en god motivator og ga
meg lyst til å trene videre. Første virkelige konkurranse var "Vika-løpet" som gikk Voldsløkka rundt i Oslo. Tror det var
april 1973. Ole Edvard Høiby kjørte, og fungerte som "lagleder" for oss fra Ski IL. Claus Hagli vant klassen min, og jeg ble
nr 4. Minne for livet! Det er 46 år siden og det er fortsatt gøy å løpe. Jeg har mye å takke friidrettsgruppa i Ski IL for!
Anne Berit Skoghus
Mor (Randi Skoghus) turnet fra hun var ganske ung, og var med fra starten i friidretten etter krigen. Hennes far, Carl
Christoffersen, var med på å starte Ski turn og idrettsforening. Jeg har følelsen av at friidrettsbanen var ett av mine
første tilholdssteder, og noe av det første jeg kan huske var at jeg satt i bua til Rønning mens mor og far (Knut Skoghus)
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trente på grusbanen (Rønning hadde god kjeks med rosa sukker på). Var også med i badstua sammen med damene etter
trening. Jeg begynte å turne i ung alder, og holdt på til jeg var ca 20 år – begynte så med friidrett.

Spesielle minner og historier fra tiden medlem av friidretten i Ski
Bjørn Bjørneng
Vi trente allsidig og lek og moro var vesentlig. Vi hadde et flott miljø, med idrettsglede i fokus. Etter hvert som
jeg ble kvitt astma og lungeproblemer fikk jeg betalt for allsidig trening, og oppnådde gode resultater. Jeg
syntes det var morsomt å konkurrere, og deltok på alt fra 100m til 5000 m. Kretsmesterskapene samlet mange
deltakere fra hele Follo. På 100meter var det ofte forsøk, mellomheat og finale. På 200/400m forsøk og finale.
Fra 800m og oppover - store felt, og god deltakelse i hopp og kastøvelser. Det var alltid kjempestemning på
disse stevnene. Til å begynne med var målsettingen å komme til en finale. Etter hvert fikk jeg med meg mange
kretsmesterskap, til og med på 100m, men også på 200m 400m 800m og 400m hekk. Mest morsomt var
stafettene 4x 100m, 1000m, 4x 400m og også 4x 1500m I 1963 var jeg litt «uheldig» å sette kretsrekord i vårt
nasjonale stevne, og kunne dermed ikke delta i NM B som vi senere arrangerte hjemme på Ski. I 1961 ble jeg
norsk studentmester på 400m og slo flere landslagsløpere.
Bjørn Simensen
Han fikk karrieren sin ødelagt ved at han brakk beinet på treninga. Vi kolliderte i en kurvballkamp. Når gutta snakker om
Bjørn ; Ja han du brakk beinet på. Bjørn reiste med fredskorpset til Uganda. Giftet seg med ei ugandisk jente og bosatte
seg der. Da Idi Amin, den gale diktatoren, skulle paradere forlangte han hvite til å bære han rundt på gullstol i Kampala.
Bjørn var en av dem, og bildet av dette gikk verden rundt.
HOLMENKOLLSTAFETTEN
Holmenkollstafetten arrangertes første gang i 1923, og bortsett fra krigsårene 1940-45, har den vært arrangert hvert år.
Første gang Ski Ski IL stilte tidlig lag i Holmenkollstafetten var på 1930-tallet, og var siden trofast deltager. Imidlertid var
det til tider vanskelig å stille lag, og en gang (rundt 1950) måtte Helge Karlsrud hentes fra fjøskrakken for å få fullt lag.
Jeg husker spesielt godt de to første jeg deltok i, 1958 (juniorlag) og 1962 (seniorlag).
Juniorlaget 1958
Vi hadde uttakningsløp i skogen ovenfor Langhus skole. Han som vant (overraskende bra) hadde antageligvis løpt feil,
men ble tildelt den lengste etappen. Det gikk ikke bra – vedkommende sprakk. Vi hang bra med lenge, jeg løp fra
Besserud til Gressbanen, en etappe som passet meg bra. Følte at de siste meterne var motbakke, til tross for nesten flatt.
Som sagt, sprekk på lengste etappe. Svein Lundby som løp nest siste etappe gikk en del av løypa (sammen med publikum)
og kom stormende gjennom maratonporten og leverte til Olav Grønvold, som til overmål mistet strikken i buksa. Han kom
flott til mål og da kunne defileringen starte.
Seniorlaget i 1962
Det var en av de få gangene jeg opplevde et skikkelig bifall fra publikum. Jeg løp i sokkelesten, etter råd fra min
gode venn Jorulf Saltnes (NLHI) - det var ikke lov å løpe med piggsko. Vi var ca 40 stykker i startfeltet. Jeg var jo
rask, og tok ledelsen med en gang på den 1200m lange etappen (3 runder inne på Bislett stadion). Etter en runde
ledet jeg med ca 30m. Hørte kommentarer fra sidelinja som spådde sprekk, men etter to runder var ledelsen økt
til ca 50 meter, og økte stadig etter siste runden, under skikkelig Bislettjubel fra tribune, og leverte til Thor Henrik
med 90 meters forsprang - Thor Henrik var i Maraton-porten før neste lag vekslet. Vi hadde gode løpere på alle
etappene og forspranget bare økte, og vi ledet fra start til mål. Sokkene ble behørig fotografert, og jeg var litt
kjendis den dagen og ukene etterpå. I 1969 løp jeg Holmenkollstafett for siste gangen for Ski IL. Da flyttet vi til
Dokka.
Grunde Vale
Friidrettstrening på vinteren
På vinteren hadde vi innetrening i Realskolens gymsal. Varmet opp med kurvball, og det kunne til tider gå hardt for
seg. Kåre (Våten) var Råtass I, mens Odd (Stenerud) var Råtass II. Nesten rart at det ikke ble flere skader enn den ene
jeg har hørt om (Bjørn Simensen – se hva Bjørneng skriver). Etterpå var det sirkeltrening. Ute, hadde vi
intervalltrening (200m) og tempotrening (1000m, 2000m,…..,5000m) på Kirkeveien – det var ikke så stor biltrafikk på
veiene den gang. Helge Myhre, som var tannlege, var opptatt av at vi skulle bruke bein- og tangmel for å styrke
beinbyggingen. Med til innetreninga hadde han poser med bein- og tangmel, som vi kunne kjøpe, samt aktuelle
brødoppskrifter.
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Testløp
Under Thor Henrik “Mattis” Mathisen begynte testløpene, en ca 5km-runde rundt Søndre Ski. “Mattis” var også
landslagstrener, og hadde samlinger i Ski (med testløp) også for landslagsløpere. Husker første gang jeg var med i
testløp. Ble tatt igjen av Jørgen Dahl omtrent ved kirken. Jørgen løp feil, skulle tatt ned Drømtorpveien, men
fortsatte Kirkeveien – jeg måtte rope ham tilbake.
Skotøy
Mine første piggsko kjøpte jeg hos Ski Sport (Nils Otterness). Husker jeg en gang under høydehopp (saksestil), med
piggsko på begge bein, kjørte høyre piggsko inn i venstre legg, men det gikk heldigvis bra. Det var ellers ikke rare
utvalget av sportssko den gang, jfr. Bjørneng (Holmenkollstafetten), som løp sokkelesten, da det var forbudt med
piggsko – alternativet han hadde var kanskje bare å bruke flate turnsko? Da jeg begynte med landeveisløp, brukte
jeg fotballsko med knotter under. Det var mulig å bestille spesialsko av Narve Lønseth. Etterhver kom det joggesko
på markedet, og på midten av 1970-tallet ble Johan Kaggestad importør av Nike løpesko med vaffelsåle. Piggskoene
ble også bedre etterhvert, og piggsko med opphøyd hæl hjalp mye for mitt problem (tverrplattfot). Bortsett fra mitt
første ordentlige friidrettsår, 1965, hadde jeg store problemer med stokk stive legger ved baneløp – på grunn av
tverrplattfothet og ikke tilfredsstillende sko. Jeg begynte med innleggsåler fra Gallus Plesner. Det var vanskelig å
bruke sålene i piggskoene, men ellers gjorde de nytten. I Joggen (Odd Grønli) i Drammen fikk jeg kjøpt piggsko med
opphøyd hæl, og med det gikk det også bedre på banen.

Spesielle historier- og minner fra friidretten
Bjørn Bjørneng
Ski ILs revygruppe
Jeg var med i Ski ILs revygruppe, med ansvar for scene og kulisser mm. Her hadde vi det mye moro, ikke minst med
Yngvar Trossvik. Var en tid også med i redaksjonen for medlemsbladet i Ski IL. Det rareste vervet jeg har hatt, var nok å
sitte i fargekomitéen da vi skulle pusse opp klubbhuset. Da de andre skjønte jeg var fargeblind, fikk jeg ansvaret for
toalettene. Fargevalget der førte til raske dobesøk.
Svein Erik Bøhler
Haiketuren
Jeg hadde skadet/vrikket benet i slutten av mai måned og gikk med gips før
sommerferien i 1969. Men da jeg allikevel var kvalifisert til NM, som gikk i Bergen på
Fana stadion, bestemte jeg meg for å delta. Sammen med Stein Bjørlo bestemte vi
oss for å komme til Bergen med å haike. Vi startet sammen, men etter en stund
innså vi at det nok var bedre å prøve lykken hver for oss. Turen til Bergen gikk rimelig
greit. Så da jeg nærmet meg byen fikk jeg plutselig se en annen kar som sto og
haiket. Fikk sjåføren min til å stoppe og plukket opp haikeren - som var Stein. På
denne måten kom vi allikevel sammen til Bergen. Stein gjorde det også veldig bra og
fikk sølvmedalje på 10.000 meteren.
Grunde Vale (f 1948)
Skitt la gå
Alle som har drevet med løp har vel erfart at maven til tider kan bli ganske urolig. Når jeg var ute på løpeturer hadde jeg
veldig ofte noe toalettpapir i lomma, eller ned i sokken hvis jeg ikke hadde lommer. Men i Bugårdsløpet (terrengløp i
Sandefjord) hjalp det ikke å ha papir “på innerlomma”. Jeg måtte, som JanFjærestad i Central Park under NY-marathon
1970, konstatere “skitt la gå”. Jeg var rask med å få på overtrekksbuksa etter målgang, og heldigvis var jeg alene i
garderoben etterpå. For øvrig endte jeg på tredje plass i kl. B. Ole Edvard var leder for oss fra Ski, og hadde fått låne
broren Knut Eriks bil, en Morris Mini, til å kjøre oss i.
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