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13-14 år i 59
eller 60, høyde u.t.

Torhild Seemann Pettersen og meg etter
NM i 1965. Sølv til Torild, lengde u.t.2,71 m.
Gull til meg, høyde u.t.1.66 m

Haakon Hellenes og meg. Haakon
tok min klubbrekord i 10-kamp.

Fra seierspallen i VM i Sindelfingen Tyskland
i slegge 2004, bronse med 43,16 m.
Hjemme fra Japan.

Jostein Myrvang - Min idrettshistorie

1957 – 11 ÅR

Det året jeg var 11 år var jeg på Lovisenlund, og
der var det en friidrettskonkurranse for gutter.
Jeg ble spurt om jeg ville være med, og jeg startet på 60 meter og høyde. Minste klasse var 13
år, så vi løp og hoppet mot større gutter. Jeg fikk
9,3 s på 60 m og 1,20 m i høyde. Her kom jeg
et stykke ned på lista, noe jeg så i avisa etterpå.
Det var en til som var 11 år, og han hoppet 0,90
m. Bak hans navn sto det at han var bare 11 år,
det sto det ikke etter mitt navn! Det var et stevne til noe seinere som jeg var med på. Da løp
jeg 60 m på 10,1, og i lengde hoppet jeg 3,31 m.
Dette var en sped begynnelse, jeg trente ikke
noe, men Tor Buaas maste veldig på at jeg måtte
fortsette.
Vi sparket løkkefotball, og vi var med i Løkkecupen. Vi hadde guttelag fra gata der vi vokste opp. Det bodde en gutt på min alder i nesten alle hus rundt meg. En fantastisk mulighet og
det var mange kamerater og leke med. I en av kampene sto det i avisa etterpå at jeg hadde vært
banens beste spiller. Så skulle vi møte Storås, et godt lag med gutter som var et år eldre en oss. Jeg
kom forbi alle, løp mot motstandernes mål. Så fikk jeg en dytt i ryggen og falt. Nå var det ikke
kommet noen dommer til denne kampen, så da fikk jeg ikke frispark en gang. Det var så urettferdig, og det ble min siste fotballkamp.
Jeg begynte på turn i den gamle Turnhallen i bunnen av Herregårsbakken. Vi hadde Harald
Brynildsen som trener, og alle guttene i byen gikk der. Jeg var med i et klubbmesterskap, og der
ble jeg nesten sist. Når jeg var 13 år begynte jeg å trene friidrett, og jeg syklet rett fra turn trening
til friidrettstrening på Romberggata skole. Jeg hørte tidlig at det var bra å være sterk når en drev
med friidrett. Vektløfterne var også på Romberggata skole, og vi så litt på de sterke guttene.
Vi gikk mye på ski om vinteren. Noen ganger hoppet vi i Bratlie bakken, det var veldig skummelt,
men vi satte utfor med vanlige ski. Hoppski hadde vi ikke. Men i hoppbakken i Dammen turte
vi ikke å hoppe, den var alt for stor. Unnarennet var skummelt nok, men det turte vi å kjøre ned
noen ganger. Det ble arrangert skolemesterskap i hopp i Bratlie bakken. Jeg meldte meg på, men
når vi møtte opp, fikk vi ikke lov til å være med, da vi ikke hadde hoppski. Turen til Lauesetra var
lang, men dit gikk vi ofte på ski. Det gir fortsatt glede å gå fra Lovisenlund og dit dersom det er
nok snø. Det ble ofte skitur rett etter skolen og før middag. Ofte tok jeg på skia i gården der jeg
bodde og gikk rett opp til Bøkeskogen og videre innover i marka.
Min fetter på Eidsvoll hadde hoppski, og de fikk jeg låne når vi var på besøk hos bestefar. Han
bodde like ved bestefar, og der bestefar bodde var det en hoppbakke. Jeg var ivrig og hoppet de få
gangene det var mulig. Husker at jeg klarte 15 meter, og det var langt.
Det var flott å prøve mye forskjellig, men det ble friidretten og vektløftinga som etter hvert ble
mine idretter. Når jeg var 12 år ble det noen flere stevner, men jeg trente ikke. Min far var ikke
interessert, så det ble ingen motivasjon å få der. Men Tor Buaas maste veldig så jeg stilte i noen
konkurranser. I 12 årsklassen ble det mest 60 meter og lengde.
Etter noen konkurranser på mellom 3,50 og nesten 4 meter, fikk jeg beskjed om at jeg trippet foran planka. De to siste stevnene løp jeg for fullt, og da hoppet jeg 4,31 m og 4,32 m. På 60 m fikk
jeg 9,1 s og i høyde som jeg gjorde bare en gang ble det 1,18, svakere en året før. De konkurransene jeg startet i denne sommeren var i distriktet. Lovisenlund , Fram, Hedrum og Brunlanes.
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Det var en konkurranse på Hallebanen hvor jeg hoppet lengde og høyde. Når stevnet var ferdig
hadde bussen akkurat gått, og der sto vi. Jeg husker ikke hvordan vi kom ut til banen, men for å
komme hjem kunne vi vente flere timer på bussen, eller vi kunne gå. Vi valgte å gå. Det var mange epletrær langs veien, så vi ble ikke sultne. Når vi kom hjem kom også bussen vi ikke ventet på.
Vi var slitne etter den lange gå turen, men vi hadde i hvert fall spart 50 øre.
Vi hoppet både paradis og hoppetau i gata, noe vi gjorde ofte. Det var om å gjøre å holde på så
lenge som mulig uten å gjøre feil. Når vi hoppet paradis måtte vi skyve klossen med foten fra rute
til rute uten å treffe streken. Så hoppet vi etter også uten å treffe streken med foten. Når vi hoppet
tau, var det ofte to som slang tauet, og så var det for den som hoppet å holde på så lenge som mulig uten å komme bort i tauet. Jeg fikk en god teknikk etter hvert og jeg klarte å holde på ganske
lenge. Kanskje derfor jeg fikk en god spendt etter hvert?
På vinteren ble det høyde og lengde uten tilløp for første gangen, og her fikk jeg 1,00 m i høyde
u.t. og 2,09 m i lengde u.t. før nyttår. Vi guttene i klassen på folkeskolen tok idrettsmerke hvert år,
men i 6. klasse hadde vi problemer med å kaste 40 meter med liten ball, det var nemlig kravet til
gullmerket. Det var mange av oss som hadde problemer med dette kravet.
Vi maste på klasseforstander Ole Ringvoll at gymnastikktimene måtte være på Lovisenlund, slik
at vi fikk prøvd på liten ball. I sjette og siste gymnastikktime kastet jeg 41 meter, og fikk mitt gullmerke. I 7. klasse var kravet 46 meter og det gikk på første forsøk. Da fikk jeg gull med sløyfe. På
nyåret (i 1959) hoppet jeg 1,12 i høyde u.t. og 2,18 i lengde u.t.
Denne sommeren var interessen stor, det ble både trening og flere konkurranser. Vi hadde klubbkamp mot Fredrikstad og det ble tur dit. Dette var stort, vi kjørte både buss og stor båt (Horten
– Moss). Det var ikke hverdagskost på den tiden. Jeg var tatt ut i 60 meter og lengde. Jeg perset på
60 meter med 8,7 s. I lengde ble det 4,10 m. Jeg husker ikke hvilken plass jeg kom på.
I sommerferien var jeg på Eidsvoll og der lærte jeg å stupe av min fetter. Når jeg først hadde vendt
meg til å ha hodet under vann, ble stupa høyere og høyere.Vi var hele familien på vraket en gang
og da stupte jeg fra 5 meter. Da var fatter veldig imponert, og han sa at det var et perfekt stup.
Kameratene mine viste ikke at jeg hadde lært å stupe. Så skulle vi på weekend på Knattholmen, et
leirsted utenfor Sandefjord. Skal vi bade, spurte jeg de andre. Det ville de, og når vi kom ned på
stupebrygga, som var ca 3 meter høy og 6-8 meter lang, sa jeg at ingen måtte stå i veien, for jeg
skulle stupe med fart. Da så de rart på meg og en sa at det turde jeg ikke. Så tok jeg fart og satset
slik jeg hadde lært i lengde. Jeg følte at jeg steig til himmels og kom langt ut i vannet. Alle så på,
og jeg kjente idrettsgleden bruse. Et magisk øyeblikk.
Dette året skulle jeg være med i KM for gutter for første gang, på Tjølling banen. Jeg vant gull i
lengde med 4,32 m, det ble sølv i høyde med 1,35 m og så fikk jeg bronse på 60 m med et løp på
9,0 s. I kule ble jeg nr. 4. med et støt på 7,88 m. Det var første konkurranse jeg hadde i kule. Når
vi tok idrettsmerket fikk vi et merke hvert år. I dette KM fikk jeg hele serien på en gang. Jeg løp 60
meter i 8 konkurranser og besteresultatet ble 8,5 s. I lengde hadde jeg like mange konkurranser
og stoppet på 4,51 m. 5 ganger hoppet jeg høyde og fikk 1,36 m som besteresultat. På høsten ble
det 1,15 m i høyde u.t. og 2,21 m i lengde u.t.
Så kom året 1960 og jeg ville bli 14 år på sommeren. Nå ble det 4 ganger inne med hopp uten
tilløp. Jeg klarte 1,24 m i høyde u.t. og 2,30 m i lengde u.t. Nå begynte det å bli litt bra resultater,
dumt at KM inne i høyde u.t. ikke hadde startet enda, det ble bare konkurrert i lengde u.t. Ute
var det KM og dette året ble det også tre medaljer på meg. Nå kom gullet i høyde på 1,45 m, mens
det ble sølv i lengde med 4,84 m. Ny bronse på 60 m med 8,5 s.
Min far kom en tur på Lovisenlund for å se på meg i en konkurranse. Dette var første gangen han
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kom, men det var litt kaldt så han gikk hjem
igjen før stevnet begynte.
Min beste 60 m gikk nå unna på 8,3 s. I
lengde ble det KM resultatet som ble best
dette året, i høyde klarte jeg 1,50 m med
saksestilen. Dette resultatet kom i klubbmesterskapet, og her konkurrerte alle mot
alle. Det var utarbeidet en poengtabell i forhold til alder, og den som fikk mest poeng
ble klubbmester. Jeg måtte hoppe 1,50 m for
å vinne, og når jeg klarte det var gleden stor.
På årsmøtet fikk jeg en fin pokal, antagelig
min første, stor glede igjen.
Idrettsgleden er noe en stadig har opplevd
i mange konkurranser, men den første jeg
husker var denne seieren. I kule hadde jeg
stor framgang og jeg stoppet på 10,89 m. Jeg
hadde fått litt hjelp i kule av baker Harald
Ruud. Han møtte meg på Lovisenlund, og
dersom det var stengt hoppet vi over gjerdet, slik at han kunne gi meg gode tekniske
råd.
Når skolen begynte igjen etter sommeren
var jeg 14 år og ønsket å begynne på vektløfter klubben. Jeg fikk nå lov til å begynne
med vektløfting. På vektløfterklubben lærte
vi teknikk av politi Jakobsen, han var stor og sterk, så vi gjorde som han sa. Det ble trening tre
ganger i uka, og etter å ha jobbet en del med teknikken begynte styrken å bli bede og bedre. Det
ble også en eller to dager med friidrettstrening i uka.
Nå hadde jeg prøvd noe vektløfting hos Tor Buaas. Hans far jobbet på Alfred Andersen og der
hadde han laget ei stang med små lodder på. Vi hadde sett hvordan eldre vektløftere gjorde det.
Jeg husker at jeg presset 32kg, rykket 28kg og tok 40kg i støt. Akkurat 100kg til sammen. Det var
like før jeg ble 13 år. Et halvt år senere hadde en annen kamerat ei bedre stang i haven. Der løftet
jeg 52kg over hodet, så jeg var det en vil kalle naturlig sterk.
I mai 1961 (4 mnd før jeg ble 15 år) skulle Atletklubben ha oppvisning i leiren i Stavern for soldatene. De ville ha med meg da jeg hadde trent bra denne vinteren, og hadde hatt god framgang.
Der tok jeg 80 kg i støt, og det var 15 kg mer en jeg veide den gangen. Det var klapping og godord
etter det løftet, ny stor idrettsglede for meg. Men løftinga var bare for å bli sterk og bedre i friidrett, og for at ingen skulle tørre å mobbe meg. På en klassefest 20 år etter at vi hadde sluttet på
folkeskolen var det en som sa at han ikke turde å erte meg, for jeg var så sterk.
Det var som sagt friidrett som hadde størst prioritet, og dette året ble framgangen ganske bra.
Tydelig at det var viktig å ha stor styrke. Dette året, 1961 var det KM i hopp u.t. for gutter. Jeg
vant høyde u.t. med 1,35 m, og det ble bronse i lengde u.t. med 2,65 m. I KM ute vant jeg både
lengde på 5,69 m og høyde med 1,55 m. Nå ble det sølv i kule på 13,46 m og bronse på 100 m med
12,7 s.
Det var også KM for realskolen i Vestfold. Her gjorde jeg det også bra, enda vi som var 15 år konkurrerte i samme klasse som de som var 16 år. Det ble gull i lengde på 5,76 m, nesten en meter
lenger en året før, sølv i kule 4 kg med et støt på 13,36 m, begge disse to resultatene ble det beste
dette året, og jeg fikk bronse på 60 m med 8,1s. Denne sommeren løp jeg 60 m på 7,8 s og på 100
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m klarte jeg 12,6 s. I høyde ble det 1,60 m. Ny øvelse dette året var tresteg. Jeg prøvde et stevne, og
her hoppet jeg 11,10m.
Dette året var jeg tatt ut til å representere realskolen på landsidrettsstevne i Trondheim. Det ble å
kjøre tog med Torgersen som ledsager. Vi kom til Oslo, og der skulle vi ha ordnet overnatting selv.
Det hadde ikke jeg fått med meg, men jeg fikk bo hos onkelen til Erik Lund. Det som var spesielt
med dette var at onkelen hadde mye kunnskap om Nansetgata 11, der jeg bodde. Vi snakket mye
om eiendommen og han var fornøyd med nye opplysninger om gården.
I Trondheim bodde vi i en militærleir utenfor byen. På lørdagskvelden var alle samlet inne i byen,
og når det var slutt stilte jeg meg utenfor sammen med mange andre utøvere. Kommer ikke bussen snart? spurte jeg. Vi skal ikke med buss, sa de, vi bor her i byen. Da gikk jeg på politistasjonen
og klaget min nød, og så ble jeg kjørt til brakka av løperen Martin Stokken.
På hjemveien etter konkurransene fikk vi med oss matpakke med 2 skiver hver. Det var lang vei
helt til Larvik, og 2 skiver var ikke mye så jeg prøvde å få ei matpakke til. Da fikk jeg kjeft for å
prøve å snike til meg mer mat en det jeg allerede hadde fått. Vanskelig å skjønne nå, men det var
lite penger så en fikk klare seg med det lille en fikk. Resultatmessig kom jeg langt ned på lista.
På høsten var vi en tur på Eidsvoll hos bestefar. Jeg fortalte han at jeg hadde hoppet over 5 meter
i lengde, men det trudde han ikke noe på. Jeg kan vise deg, sa jeg. Vi gikk ut i haven hans. Der
hadde han et blomsterbed med myk jord. Her kan jeg lande, sa jeg. Jeg satte en strek hvor jeg
skulle hoppe fra. Så tok jeg fart på veien og hoppet så langt jeg kunne. Ved måling viste det seg at
det var over 5 meter. Der kan du se sa jeg. Jeg ser det, sa bestefar, men jeg trur det ikke!
Dette året kjøpte jeg vektstang av Karl Sletsjøe, stang og vekter veide til sammen 145 kg.
Mor hadde kjøpt hytte i Larviks fjorden, og da kunne jeg trene løfting der på sommeren. Jeg
satset hardt. Så da ble målet å klare dette over hodet en gang i framtiden. Jeg lagde meg benk til
benkpress og et knebøy stativ, slik at jeg kunne trene flere øvelser. All treninga foregikk ute i sola,
og i ettertid har jeg lest at det var veldig riktig. Det ble påstått i boka at å trene i sola var bra for
utviklingen av musklene. Jeg kjøpte meg en kajakk i seilduk som jeg hadde på hytta. Jeg måtte betale 250 kroner for den. Jeg malte den, og jeg kalte den JOMY. Det ble mange padleturer med den,
både til Larvik, rundt Malmøya, til Stavern og jeg hadde også en tur helt til Kjærstranda. Det
ble en tøff tur, da ei bølge slo over båten så det kom en del vann inn i den. Jeg hadde vært borte
ganske lenge. Ingen redningsvest den gangen. På vinteren hoppet jeg 1,43 i høyde u.t. og 2,71 i
lengde u.t.

1962 – 16 ÅR.

Så kom året 1962 og nå ble det ganske mange konkurranser. Dette året dro jeg på et stevne helt til
Oslo for å hoppe høyde u.t. og der ble det 1,43m. På veg med toget fra Oslo, stoppet jeg i
Tønsberg for å være med i KM for junior, det var klasse 15 til 20 år. Jeg hoppet 1,40 m og ble nr.4
på det resultatet, samme resultat som bronsen gikk på.
Det var også KM for høyere skole, der ble det også 1,40 m og her ble det sølv. I KM for gutter
dette året ble det bare 1,35 m, samme som året før, likevel holdt det til gullmedalje. I lengde u.t.
hoppet jeg 2,72 m, og det ble bronse som året før. Besteresultatene denne vinteren ble 1,46m
og 2,79 m. Jeg trente vekttrening tre ganger i uka hele vinteren, men sa nei til konkurranser. Så
hadde Atletklubben klubbkonkurranse i mars, og da stilte jeg opp for det var ikke trening når det
var konkurranse. Jeg hadde også lyst til å klare bronsemerket i vektløfting. På en kroppsvekt på
67,5 kg løftet jeg 55 kg i press, 65 kg i rykk og 85 kg i støt. Dette gav 205kg sammenlagt, og det ble
bronsemerke med god margin.
På sommeren dette året i 16 årsklassen ble det mange konkurranser. Under KM for gutter var jeg
veldig forkjølet, men jeg stilte opp. I lengde hoppet jeg likevel bra, det ble 5,81 m, men det gav
bare sølv. I høyde fikk jeg 1,60 m og med kule 4 kg ble det tilbakegang fra i fjor, det ble 12,97 m.
Sølv i begge disse også. KM for høyere skole ble det bare 2 bronsemedaljer, disse kom i lengde
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med 5,71 m og i kule 5,5 kg med 11,26 m. Dette året ble det bare et gull (høyde u.t. i vinter). Dette
bør forbedres neste år.
Jeg håpet på å klare seks meter i lengde i år. Jeg hadde 15 konkurranser, og i oktober var det en
5-kamp i Drammen. Jeg dro dit, men jeg var ikke påmeldt. Etter noe masing skulle jeg få lov til
å starte dersom noen påmeldte i klassen ikke stilte opp. Heldigvis for meg var det noe forfall, så
jeg startet. Det ble personlige rekorder i 4 av øvelsene og jeg vant hele 5-kampen. I lengde fikk jeg
6,00 m og klarte målet mitt. Dette resultatet ble viktig, noe jeg kommer tilbake til. I høyde ble det
1,65 m. I løpet av året fikk jeg 11,92 m i tresteg. I løp oppnådde jeg 7,7 s på 60 m og 12,3 s på 100
m. I kast er det flere vekter og i kule støtte jeg 15,28 m med 4 kg, mens det ble 11,79 m med 5,5
kg. Jeg prøvde også senior kula på 7,26 kg. Her fikk jeg 9,88 m.
Så oppdaget jeg diskos og fikk et stevne med 1,5 kg og en konkurranse med senior diskosen, den
veier 2 kg. Det ble henholdsvis 29,62 m og 28,53 m. Jeg prøvde også slegge, her hadde klubben
bare senior vekt, samme som i kule 7,26 kg. Jeg kastet 23,65 m med diskosteknikk. Ingen hadde
vist meg hvordan en kastet slegge. Jeg var forresten selvlært i diskos også, prøvde meg fram. Lærte
ikke å stå med begge beina i enden av ringen før jeg ble tatt ut på junior trening av friidrettsforbundet i Oslo når jeg var 18 år.
I Drammen var siste øvelse spyd, det var også en ny øvelse for meg. Jeg hadde problemer med å
kaste liten ball, så det var spennende å prøve spydet. Jeg kastet 36,89 m med damespydet, det veier
600 gram. Jeg likte godt å prøve diskos, så nå ble det mye kasting utøver høsten. Banemann på
Lovisenlund skjønte ikke hvorfor jeg fortsatte å trene etter at sesongen var over, men han låste ut
diskosen og jeg fikk trent i øverste halvskalk på banen. Jeg økte jevnt og trutt, og når jeg gav med
hadde jeg økt resultatet til 33meter. Dette var lovende.
På høsten var det tre konkurranser i hopp u.t. og jeg hoppet 1,51m og 2,78 m. I høyde u.t. økte jeg
persen med 5 cm, i lengde u.t. ingen økning. Nå var jeg bare en cm fra klubbrekorden for senior i
høyde u.t., den hadde det vært moro å ta.

1963 – 17 ÅR.

Dette året ble det stor framgang, og nå begynte karrieren å ta av, synes jeg. Nå ble jeg med på en
vektløfterkonkurranse på Slagen ved Tønsberg. Jeg begynte å bli ganske sterk, og motivasjonen til
å konkurrere endret seg. På en kroppsvekt på 74 kg klarte jeg nå 72,5 kg i press, 75 kg i rykk og
105 kg i støt. Sammenlagt ble det 252,5 kg og det var nesten 20 kg mer en året før.
Det ble en del hopp u.t. og i junior KM hoppet jeg 1,53 m og satte ny klubbrekord for senior med
en cm. Jeg fikk sølv for dette hoppet. Uka etterpå var det klubbmesterskap og da ble det 1,55 m,
og også ny pers i lengde u.t. med 2,95 m. Neste uke var det KM for gutter og da ble det 1,56 m
og gull godt foran nestemann på lista. I KM for høyere skole ble det også gull i høyde u.t. med
1,55 m, og bronse i lengde u.t. med 2,85 m. Etter all denne hoppingen var det klubbmesterskap i
vektløfting. Nå veide jeg 76,5 kg og løftet 80 kg i press, 75 kg igjen i rykk og 107,5 kg i støt. Dette
gav 262,5 kg sammenlagt og ny pers igjen. All løftetreninga på hytta på sommeren hadde gitt
resultater.
Så kom første alvorlige skaden. Etter løftetrening på Rombegggata skole, og deretter trening på
høyde u.t. fikk jeg en smell i kneet, slik at det ble helt stivt. Vanskelig å trå på, så jeg måtte ta det
med ro flere uker.
Jeg var også på flere leirer på Knattholmen. Her var det både friidrett og fotball. Jeg ble Knattholmen mester to år på rad i friidrett. Det var her jeg hoppet over 6 meter for første gangen, men vi
hoppet nok i litt nedoverbakke, så jeg regnet ikke dette som godkjent og pers.
Resultatene i friidrett ble sammenlignet med alle tilsvarende konkurranser på alle leirene til
KFUM i hele Norden. Så viste det seg at jeg hadde de beste resultatene av alle, så jeg ble utpekt
som Nordisk KFUM mester i friidrett. Jeg fikk en flott skiløper i premie. Den hentet jeg i Jotunhallen rett etter at jeg hadde blitt kretsmester i høyde u.t.
Ute ble det mange konkurranser dette året. I lengde hadde jeg 17 starter og alle var over 6 meter
unntatt i en konkurranse. Klubben hadde hvert år mange med på Tyrvinglekene i Sandvika på
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Kadettangen. Siden ble det flyttet til Nadderud stadion. Jeg hadde vært med flere år uten å hevde
meg. Det jeg husker best var at jeg var veldig nervøs foran alle mine starter.
Løfting på hytta. Rykk, støt og knebøyning. I knebøy bruker jeg det jeg har av vekter, 145 kg.
Mange av mine konkurrenter var veldig dyktige og jeg var langt bak de beste. Husker at vi støtte
kule. Jeg hadde lært at en skulle holde 4 fingre bak kula for å få best mulig trykk fra fingrene. De
to beste hadde bare 2 fingre bak, og begge kastet 4-5 meter lengre en meg. Men i lengde hoppet
jeg 6,11 og i diskos kastet jeg litt over 30 meter. Begge resultatene holdt til 5.plass.
Denne våren var vi 4 gutter som ønsket å prøve å ro firer på Farris. Vi viste om roklubben, for
vektløfterne trente der hver sommer, så der hadde jeg vært mye. Vi kjente også formann, for han
trente også en del på vektløftinga på vinteren. Vi var alle ganske sterke, for alle dreiv med idrett.
Vi kom opp, traff formann og sa hva vi ønsket. Han så på oss og så sa han at han trudde ikke vi
kom til å satse på roing, så vi fikk ikke prøvd.
Jeg hadde også noen kjedelige episoder på Lovisenlund dette året. Friidrettsutøvere fra andre steder som har hytte i distriktet kommer ofte på idrettsbanen for å trene i sommerferien. En kveld
på friidrettstrening kom det en fra bryteklubben i Larvik Turn på besøk. Han ønsket at noen av
oss også kunne begynne med bryting. Jeg var interessert og møtte opp på neste brytetrening. Jeg
så på, men ingen av lederne tok kontakt med meg, så det ble med den ene gangen. På sommeren
hadde vi ofte besøk av friidrettsutøvere som bodde på hytte i området. Norges beste kvinnelige
lengdehopper kom på besøk. Hun hadde med et lite barn på et halvt år, og henne plasserte de i en
liggestol på gresset, mellom fotballbanen og løpebanen.
Så hørte vi et brøl fra inngangen: Se til h…… å få den ungen bort fra gresset!! Vi kikket oss rundt,
det var ingen på gresset. Så mente han barnet i stolen. Da var det flaut å være Turnmedlem.
Første KM ute var for junior i starten av sommeren. Her ble det sølv med diskosen på 2 kg med
pers 35,04 m og stor idrettsglede. Dette var jeg svært fornøyd med, både resultatet og plasseringa.
I lengde fikk jeg bronse på 6,18 m og i slegge 7,26 kg ble det bronse med et kast på 24,03 m. Ny
pers, men det var bare tre med i slegge, så det var lett å komme på pallen.
KM for gutter gikk på høsten, og her ble det mange medaljer. 3 gull, og disse kom i diskos 2 kg
med ny pers på 37,65 m, i kule 7,26 kg også med ny pers på 11,90 m, og i lengde på 6,02 m.
I diskos kastet vi mot de som var et år eldre enn oss. Det ble sølv i både høyde (1,50 m) og i
tresteg (12,31 m). I tresteg ledet jeg lenge, men jeg gav Bjørn Pettersen et godt tips før de siste
hoppene, og dermed hoppet han forbi meg og tok gullet.
Så var det landsidrettsstevne på Gjøvik for gymnaset. Jeg hoppet 6,21 m i lengde, men kom langt
bak de beste. I kule 5,5 kg ble det 13,03 m, og ingen finaleplass. Så var det diskos 1,5 kg, og her
øynet jeg en liten mulighet til å komme blant de beste. Så stilte arrangøren med bare nye glatte
diskoser. Alle mine kast gikk ut til siden, utenfor sektor og dermed ingen resultat. Så skuffet etter
en konkurranse har jeg aldri vert verken før eller siden. Jeg lurte faktisk på om jeg skulle slutte
med all idrett.
Men så var det KM for gymnaset like etterpå, og jeg var tatt ut for å representere min skole. Jeg
vant kule 5,5 kg med et støt på 13,54 m, det ble sølv i lengde med 6,10 m og bronse på 100 m med
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12,1 s. Så var det diskos 1,5 kg til slutt. Jeg hadde friskt i minnet hvordan det hadde gått forrige
gang, men nå satt kastet perfekt, og det ble sølv på 45,80 m. Dette var en meter lengre en de hadde
vunnet landsidrettsstevnet på like før. Her ble det ikke seier, for vi konkurrerte med gutter som
var to år eldre. Da var det klart at jeg måtte fortsette med idrett, har aldri vært i tvil om det etter
dette KM.
Mine beste resultater dette året var 6,38 m i lengde, 12,76 m i tresteg, men bare 1,60 m i høyde.
I løp ble det 7,5 s på 60 m og 11,9 s på 100 m. I tillegg til de kasta jeg har nevnt kastet jeg også
spyd, og her ble det 39,70 m med seniorspydet på 800 gram.
Jeg trente mye på loftet hjemme. Jeg fyrte i ovnen, slik at det ble ganske varmt, mellom 25 og 30
grader. Det var godt for musklene at det var varmt, og da kom også framgangen lettere, det var i
hvert fall noe jeg hadde tru på. Jeg svetta mye, så jeg måtte skifte overdel i hvert fall en gang under
treninga. En gang jeg hadde 105 kg på stanga og trente benkpress, klarte jeg ikke den siste repetisjonen. Der lå jeg da med stanga på brystet og fikk den ikke opp. Så måtte jeg rulle den nedover
magen, slik at jeg fikk reist meg opp og lagt den på plass på stativet.
Jeg hadde laget et stativ til knebøyning og benkpress. I tillegg hadde jeg laget en benk til å ligge
på når jeg trente benkpress. Knebøystativet var delt i to, slik at jeg kunne ha stanga på det både i
benkpress og i knebøyninger.
En annen gang da jeg trente knebøyninger hadde jeg 145kg på stanga, det var det jeg hadde av
vekter. Jeg hadde stanga foran på brystet. Nå kom jeg ikke opp på siste repetisjonen her heller.
Der satt jeg og måtte slippe den foran meg. Jeg var litt redd for gulvet, så jeg slapp den ned på låra
like foran knærne. Så tippet jeg forover og stanga gikk i gulvet med et brak. Gulvet holdt, men
murpussen på pipa løsna noen steder.
Braket ble hørt i hele huset. Jeg fikk to kuler på låra over knærne. Da sluttet jeg treninga den
dagen. Øystein Smith Larsen og jeg trente noe ganger sammen på loftet. Det var der jeg satte
persen i benkpress på 135
kg. Det som er morsomt å
tenke på i ettertid er at begge guttene mine også har
pers i benkpress på samme
resultat. Vi er like sterke!
Jeg trente flere dager i uka
på loftet. Nå behersket jeg
teknikken ganske bra. Da
det var mye å gjøre både i
butikken og på skolen. Derfor sparte jeg mye tid på å
trene hjemme. Dersom jeg
skulle på Atletklubben hver
gang ville det gå en time
ekstra. Etter trening, særlig
på lørdagene spiste jeg en god kveldsmat etter trening. Så la jeg meg og sov veldig godt.
Da var jeg opplagt på søndags morgen. Noen ganger trente jeg så hardt
på beina, at jeg måtte henge på rekkverket i trappa når jeg skulle ned,
ellers ville beina gi etter. Mange av
kameratene mine var på byen lørdagskveld, men jeg synes ikke det var noen
stas å sitte på en restaurant eller gå på
kino, det gav meg mer å trene.
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Etter utesesongen skulle Torhild Seemann Pettersen og jeg få Tor Torgersen som vår trener. Han
var løper (maraton) mens Torhild var lengde hopper og sprinter, jeg var hopper og kaster i tillegg
til at jeg løp korte distanser. Jeg satset også på vektløfting. Det ble mye løping på oss, noe som tok
noe av gleden med trening fra oss. Torhild gav etter hvert opp da denne harde treningen ble for
lite lystbetont.
På høstet ble det noen hopp u.t. og i høyde ble det ny klubbrekord igjen med 1,58 m, bare 2 cm
bak det jeg hadde hoppet på sommeren i høyde med fart. Det ble også vekttrening tre ganger pr.
uke hele vinteren. Jeg husker at min far en gang kom og hentet meg på vektløft treningen. Han
hadde hentet 1500 kg frosne lam og måtte ha hjelp med å få det inn på fryseriet. Etter jobben, var
det rett opp på loftet for å trene det jeg hadde gått glipp av, for jeg ville ikke miste noe av treningen. Denne høsten dro jeg til Halden for å konkurrere i vektløfting. Nå var jeg mer motivert på å
stille i konkurranser, da styrken hadde blitt ganske bra. Jeg veide nå 81,5 kg og presset og rykket
82,5kg. I støt ble det 115kg og dette gav til sammen 280 kg. Alle resultatene var nye perser. Det ble
en annen plass, slått av en løfter fra Tønsberg.
Etter en konkurranse i hopp u.t. ble Tor Andreas Wiersdalen igjen, slik at vi kunne trene styrke
sammen. Han kjørte på noe veldig, men jeg holdt følge med han. Min tanke etter en slik tøff
trening er at det var ikke noe rart i at han var bedre enn meg i hopp. Mange år senere nevnte jeg
denne treningen for han. Den husket han veldig godt, sa han. Slik hard trening gjorde han ikke,
bare den gangen. Det er mye lærdom i dette, ikke tru på alt som blir gjort eller sagt! Likevel ble
jeg nok motivert til å trene hardt, slik at det kunne bli gode resultater på sikt.

1964 – 18 ÅR.

Dette året begynte med en løftekonkurranse i Tønsberg. På en kroppsvekt på 81,9 kg ble de 90 kg
i press. I rykk fikk jeg 80 kg og i støt ble det 115 kg. Til sammen ny pers med 285 kg.
Det ble mange hopp stevner denne vinteren, men jeg klarte ikke å hoppe høyere en det jeg gjorde
like før nyttår. Rett før KM junior hadde jeg et fall på ski og fikk en skade i beinet. Jeg stilte opp,
men hoppet bare 1,45 m, det ble bare bronse, og dette var svakt. Mulig skaden ødela litt av teknikken, jeg reiv med låra når jeg roterte rundt lista.
Så var jeg påmeldt til NM junior i Trondheim uka etterpå, og det ble jo en utfordring. Før jeg
skulle dra til Trondheim, sa trener Torgersen at jeg ikke burde dra. Han mente at det ville være
bedre for meg å være hjemme og heller bruke energi på en langtur på beine i skogen. Året før
hadde jeg fått spørsmål fra klubben om NM deltagelse i Oslo. Jeg hadde ikke så mye tru på meg
selv, så jeg sa nei, noe jeg angret veldig på etterpå. Der ble bronsen delt ut på 1,50 m. Dagen etterpå hoppet jeg 1,55m 10 ganger på trening, og da bestemte jeg meg for å stille dette året.
I Trondheim begynte jeg på 1,50 m, altså 5 cm høyere en jeg klarte i KM. Jeg var så nervøs når jeg
skulle hoppe, så nervøs har jeg aldri vært verken før eller siden. Her hadde klubben betalt reise
helt til Trondheim så det var viktig å levere. Reglementet den gangen var at det var en fordel med
få forsøk, dersom to eller flere stoppet på samme resultat. Da jeg sto ved lista følte jeg at jeg sto og
skalv, vet ikke om noen så det. Jeg gikk greit over, og nervøsiteten forsvant sakte, men sikkert ut
av kroppen, og når det var min tur på 1,55 m var jeg helt rolig. Dette hoppet gikk også greit. Og
det holdt til BRONSE, samme resultat som sølv. Han som fikk sølv hadde begynt på den høyden
og fikk plassen foran meg på det. Den idrettsgleden som jeg følte da kan ikke beskrives, det må
oppleves for å skjønne det. Etter dette NM har jeg ikke vært så nervøs på store stevner som jeg
hadde vært tidligere. Dette ble et stort vendepunkt for meg, så denne NM starten er det viktigste
jeg har gjort som idrettsmann. Da sa jeg takk for meg til Torgersen, jeg ville heller klare meg på
egenhand.
I KM for gutter ble det gull på 1,51m, svakere en året før, men likevel god margin til neste på lista.
Bronse i lengde u.t. på ny pers, 2,96 m. I KM gymnas ble det sølv på 1,55 m og bronse på 2,96 m
igjen. Denne vinteren var det veldig mye snø, og den lå lenge. Jeg var hissig på å begynne med
kasting, men det var nesten en meter snø over alt. Nå var det brøytet en plass utenfor hovedbaSide - 10
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nen, og jeg kastet litt diskos der. Så bestemte jeg meg for å grave fram kuleringen. Jeg viste jo hvor
den lå, men likevel ble det flere små hull i snøen før jeg fant den. Ringen ble gravd fram og jeg
gravde også en sti på ca 10 meter før jeg gravde en ny åpning i snøen. Der skulle kula lande. Det
ble en del treninger der før snøen forsvant.
Denne sommeren dro jeg til Ytre Arna utenfor Bergen for å stille i NM 5-kamp. I første øvelse
som var lengde ble det 6,18 m. I andre øvelse diskos 2 kg kastet jeg bare 36,19 m. Det var svakt da
jeg hadde kastet 41,07 m i en pokalkamp i Lillesand like før. På 200 m løp jeg på 24,7 s. I spyd ble
det ny pers på 44,87 m. Så var det 1500 meter igjen, det hadde jeg ikke løpt tidligere. Det var verre
en jeg hadde tenkt, tiden ble 5,12,0. Poengsummen ble 2741 og jeg kom et godt stykke ned på
lista. Jeg burde ha ventet med NM start i 5-kamp et år.
Så var det KM junior. Her startet jeg i mange øvelser. Beste øvelse ble lengde med et hopp på 6,42
m, ny pers og gull. Så ble det sølv i både diskos med 40,94 m og slegge med 27,18 m. Det ble 3
bronse, i kule med 12,16m, i tresteg med et hopp på 12,66m og i 1000meter stafett for klubben
med tiden 2,16,4. Så var det ny tur til Bergen, nå kjørte vi bil. Jeg fikk sitte på med faren til Jan
Brunsell, det ble en hyggelig tur over fjellet.
I forsøket på morgenen ble jeg nr.3 med et kast på 38,02m. Jeg hadde liten erfaring og jeg ble lokket ut på en løpetur før kvaliken for at kroppen skulle være opplagt og ikke morgentrøtt. Det var
dumt, for når finalen gikk på kvelden var jeg sliten i beina og hadde mistet noe av eksplosjonen i
beina. Det ble likevel 39,16 m og en 6.plass, en cm bak Jan Brunsell. Det var ikke mer en litt over
en meter til sølv, kanskje dette hadde vært mulig uten den løpeturen? Alle de 5 som var foran meg
var 20 år, så de var for gamle neste år. Da tenkte jeg at det skulle bli mye trening, neste år var det
min tur til å stå øverst på pallen.
Dette året ble jeg med i KM for senior for første gangen. Jeg hoppet bra i lengde, fikk opp et hopp
på 6,49 m, ny pers og sølv. Det ble også
sølv i diskos med 38,73 m. I kule med
12,54 m og tresteg med 12,00 m kom
jeg ikke på pallen, men jeg var veldig
fornøyd med debuten i seniorklassen.
Avisbilder: Peker på 40 metersirkelen
etter kastet på 40,15 m.
Uka etter var det KM gutter, 18 år
og siste år i gutteklassen. Jeg stilte i 7
øvelser. Det ble tre gull, og disse kom i
diskos med 40,15 m, i kule med 12,21
m og på 1000 m stafett med tiden
2,25,8. Det ble sølv i lengde med 6,20 m
og tresteg med 12,43 m. Bronse kom i
både høyde med 1,60 m og i spyd med
43,73 m. Summen av medaljer i KM for
gutter disse åra ble da: 14 gull, 10 sølv
og 8 bronse.
I høyde hadde utviklingen gått tregt, og
jeg fant ut at saksestilen ikke var riktig
teknikk. Derfor begynte jeg å hoppe
dykk. Det var ikke matter å lande i
den gangen, vi landet i en grushaug. Da måtte vi lande med magen ned så vi kunne ta imot med
hendene. Etter noe trening klarte jeg 1,70m, så det lønte seg med ny teknikk.
På slutten av året var det ligakamp på Lovisenlund. Dette var en konkurranse mellom de beste
lagene i Vestfold. Jeg ville prøve 400 m, noe jeg ikke hadde gjort før. Jeg kom inn på 58,0 s, men
det var heller ingen øvelse for meg. Da var det ikke mye spenst igjen til lengde og høyde. Det ble
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Lengde, start på 60m og spyd,
diskos, kule og høyde
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6,01m og 1,65 m.
Etter utesesongen var det løfting igjen. Denne sommeren hadde jeg trent veldig godt i sola på hytta, de på Atletklubben hadde ikke sett meg på flere måneder. Jeg ville starte på en konkurranse på
Veitvedt i Oslo, men de trudde ikke at jeg var trent, da de ikke hadde sett meg. Men jeg fikk starte
etter å ha fortalt at jeg hadde trent godt. Nå veide jeg 84,2 kg og startet i mellomtungvekt.
Det ble 95 kg i press, 90 kg i rykk og hele 130 kg i støt. Sammenlagt 315 kg og første gang over
300 kg. Alle resultatene var nye perser, så dette lovet bra. På trening litt etterpå presset jeg 100
kg for første gangen. Etter at jeg hadde tatt stanga ned på brystet igjen, presset jeg 100 kg en gang
til. Det var artig å klare den to ganger etter hverandre første gangen jeg klarte den vekta. I neste
konkurranser ble det 100 kg i press for første gang på stevne. I rykk klarte jeg også ny pers på 92,5
kg. Ny pers også i støt med 135 kg. Til sammen 327,5 og en solid ny pers.
På høsten ble jeg innkalt fra friidrettsforbundet til treningssamling i Oslo. Det var lovende ungdommer fra Sør og Østlandet. Vi hadde mye teknisk trening og det var der jeg lærte å stå med
beine ved siden av hverandre i diskos, treneren het Olaf Evjent. Vi hadde også styrketest. Jeg tok
110 kg i benkpress tre ganger etter hverandre. Ingen av de andre var i nærheten av dette.
I knebøyning klarte jeg 170 kg, dette også mye mer en noen av de andre klarte. Evjent hadde
uttalt at jeg nok kunne bli en bedre vektløfter enn en diskoskaster.
I desember var det også tre konkurranser i hopp u.t. Nå kom framgangen her også, noe jeg ikke
hadde hatt før sommeren. Det ble 1,62 m i høyde og3,05 m i lengde. Ny klubbrekord i høyde u.t.
og første gangen over 3 meter i lengde u.t. Alle tre stevnene var over 1,60 m, og alle var over 3 meter, så stabiliteten var god. Spennende å se om framgangen kunne fortsette.

1965 – 19 ÅR.

Nå var jeg blitt junior og dette året ble det veldig mange konkurranser og mange bra plasseringer.
Første konkurranse dette året var allerede 9. januar. KM i vektløfting, det gikk i Larvik og det var
min første KM start i løfting. Nå var det en regel i løfting som bestemte at en var junior helt til
en hadde vunnet junior NM. ( Derfor ble politi Jacobsen norsk juniormester i en alder av 47 år)
Jeg veide 84 kg og løftet i mellomtungvekt. Jeg løftet serien: 105 kg i press, 95 kg i rykk, 137,5 kg i
støt og dette gav gull med 337,5 kg sammenlagt. Alle resultatene var nye personlige rekorder. Min
sterkeste konkurrent som var en del år elder enn meg klarte 330 kg. Dette gav mersmak, og nå
ville jeg konkurrere en del i løfting også.
Dagen etterpå var det hoppstevne på handelsskolen i Larvik. Her hoppet jeg bedre en noen gang
og fikk 1,66 m i høyde u.t. Dette var kretsrekord i senior klassen. Likevel ble jeg slått av Tor Andreas Wiersdalen som hoppet 1,72 m, og dette var ny norsk juniorrekord.

Side - 13

Jostein Myrvang - Min idrettshistorie

Jeg hadde vrikket foten to uker tidligere, så jeg prøvde ikke lengde. Landinga ville gjøre vondt.
I høyde lander jeg på ryggen så det gikk bra, kjente ingen ting til skaden der.
Noen uker etterpå var det nytt stevne i Tjølling. Her bad jeg om 1,67 m og klarte å komme over.
Så skulle det kontrollmåles. Dette var nytt, det hadde jeg ikke opplevd før, det var jo målt før jeg
hoppet. Så ble det målt til 1,66,9 m og dermed fikk jeg 1,66 m i protokollen. Så var det KM, og
her ble det gull på 1,59 m. Harald Halvorsen hadde også 1,59 m, men han hadde flere riv enn meg
og han kom da på sølv. Senior klassen ble vunnet på 1,53 m. I lengde hoppet jeg 3,10 m og fikk
sølv.
Larvik Morgenavis hadde begynt å dele ut LM-statuetten hver måned til beste idrettsprestasjon i
Larvik. Alle gode resultater ble registrert, og på slutten

av måneden ble de beste tatt ut til en slags finale. Jeg hadde vært i finalen tidligere, men ikke nådd
opp. Det var spenning hver måned og det motiverte meg. Etter mitt gode høydehopp fikk jeg den
for januar dette året. Det var en stor overraskelse, da det var mange gode resultater som var nominert. Jeg satte stor pris på denne hederen, og det motiverte meg videre.
Bildene: Mottok Larvik Morgenavis statuetten, og høyde u.t. på 1,66 m som gav meg statuetten.
Så kom NM i hopp u.t. i Farrishallen med Fram som arrangør. Det var mange deltakere og hele
9 mann hoppet over 1,55 m. På 1,60 m gikk Fram’s Harald Halvorsen over som førstemann. Så
hopper Tor Andreas over. Dommerne mente at han hadde flyttet på det ene beinet i satsen og
dømte derfor hoppet ugyldig. Så hoppet jeg over 1,60 m. Dommerne sa at når de hadde underkjent hoppet til Tor Andreas, måtte de også underkjenne mitt. Ingen av oss hadde blitt underkjent
før, så dette var litt rart. Dermed ledet Fram’s egen Harald da alle de andre hadde riv.
Tor Andreas tenkte mer på beinet i de neste hoppa og reiv begge gangene og var ute av konkurransen. Jeg tenkte bare på å hoppe over, så fikk dommerne si hva de synes. Jeg gikk over, men da
var jeg på andre plass pga. det underkjente hoppet. På 1,63 m reiv Harald alle forsøkene. Jeg følte
meg i veldig god form, og når jeg gikk fram til lista, viste jeg at denne skulle jeg klare. Jeg gikk
over i første forsøk, og da var seieren min. Etterpå klarte jeg også 1,66 m. Gleden fra bronse året
før, ble nå forsterket mange ganger. Det var det største jeg hadde opplevd så langt på idrettsbanen.
I tillegg til gullmedalje fikk jeg en flott krystallvase av Larvik kommune for seieren. Jeg fikk også
gratis tur med Petter Wessel til Danmark. Den fikk jeg bruk når vi dro på russetur med bil til Paris noen måneder senere. Min far lå hjemme og sov under dette mesterskapet. Men han tok meg
i handa og gratulerte meg når jeg kom hjem med seieren, og han var nok litt stolt også. Denne
gullmedalja kan du takke vektstanga di for, sa han.
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Så var det KM for gymnaset i Horten. Jeg var ikke helt i form, men klarte 1,60 m. Det klarte
Harald også, han hadde færre riv enn meg så da måtte jeg ta til takke med sølv. Litt ergerlig å
vinne NM, men ikke KM. Dagen etterpå var jeg syk, det forklarte noe. Jeg hadde ”svevd” hele
uka, kanskje greit å komme ned på bakken igjen? I KM for høyere skole (realskole og gymnas) ble
medaljesamlingen totalt: 4 gull, 8 sølv og 8 bronse.
10 dager etter KM var det NM i vektløfting. Min klasse gikk i Namsos, og det synes jeg var en
lang reise. Jeg skulle opp til eksamen artium like etterpå, og ville spare tid, slik at jeg gikk ned et
par kilo, og kom ned i lett tungvekt, den klassen gikk i Tønsberg. Grensa var 82,5 kg, og jeg veide
inn på 82,4 kg. Det ble 105 kg i press, 9 kg i rykk og 135 kg i støt. Sammenlagt ble det 335 kg og
bronse til meg.
Min sterkeste konkurrent til bronsen, begynte så høyt i støt at han bommet tre ganger, og var
derfor ute av konkurransen. Begge foran meg var fra Larvik Atletklubb, så det ble tredobbelt til
klubben i denne klassen. Vinneren av min klasse i Namsos ble samme mann som jeg hadde slått i
KM to måneder tidligere. Hadde jeg vunnet dette året hadde jeg blitt senior.
Etter denne sesongen ble reglene gjort om, slik at en nå var junior ut det året en fylte 21 år. Flott
for meg, da fikk jeg to år til som junior, med muligheter for å sette norske juniorrekorder, og
kanskje bli juniormester i vektløfting. Det hadde jo vert moro å bli norsk mester i to forskjellige
idretter.
I tillegg til alle disse resultatene hoppet jeg også 3,17 m i lengde u.t. og satte dermed klubbrekord i
denne øvelsen også for Larvik Turn. Den gamle rekorden tilhørte Odd Arne Gulvik og var på 3,13
m. Jeg klarte også 140 kg over hodet i støt denne vinteren. Nå var jeg bare 2,5 kg fra den norske
junior rekorden i min klasse. Kanskje neste vinter?
I slutten av mai stilte jeg i kule i Tjølling. Her ble det en pen ny pers med et støt på 13,88 m, det
var over en meter forbedring fra året før. Formen var fortsatt god, og i KM 5-kamp fikk jeg gull
etter en ganske bra serie. Særlig i lengde der jeg satte ny pers med 6,55 m. I diskos ble det bare
38,95 m, mens jeg fikk 45,02 m i spyd. I diskos hadde jeg bare klar 40,26 m tidligere i år. Fikk ikke
diskoskastinga mi til, hadde vært bedre året før. På 200 løp jeg på 24,6 s. På siste øvelse, 1500 m
tok jeg det litt med ro. Seieren var sikret bare jeg fullførte og jeg kom inn på 5,32,8 m.
Jeg hadde et håp om å få junior landskamp i diskos, da alle de som var bedre en meg forrige året
nå var blitt senior. Men jeg hadde mange treningskast og flere konkurranser, men kom ikke over
40 meter, utenom en gang. Heldigvis for meg var det bare 2 andre i Norge som hadde vært over
40 meter, en hadde nærmet seg 45 meter, den andre hadde kastet som meg. Da jeg hadde kastet
over 41 meter året før ble jeg valgt. Larvik Turn hadde en pokalkamp mot Aalborg Fotsportklubb
i Danmark, og på båtturen hjemover fikk jeg beskjed om at jeg var tatt ut, og det ble ny tur til
Danmark uka etter.
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I Danmark fikk klubben en flott diskos etter seieren i klubbkampen. Det likte jeg svært godt, det
var jo min øvelse og det var bra å få en god diskos, så jeg spurte selvfølgelig om jeg kunne ha den
å trene med. NEI, denne skulle spares på! Siden har ingen sett denne diskosen, den havnet vel i en
skuff hos en eller annen som skulle passe på den. Men jeg hadde to treningsdiskoser, så jeg fikk
trent mye. Nå kaster vi diskosen med samme siden ned hver gang, så den blir slitt mest på den
ene siden. Det resulterte i at slitasjen ble så stor at siden som den gangen var av tre, gikk i stykker.
Da satte jeg sammen de to beste sidene fra begge diskosene og fikk en ny som fungerte. Jeg fikk
faktisk kjeft av en i LT for at jeg hadde ”ødelagt” en diskos. Trudde det var viktig å trene mye, jeg.
Jeg burde da fått den nye diskosen vi fikk i Danmark, vi burde i hvert fall brukt den i de konkurransene som vi hadde.
Så var det et nasjonalt stevne i Tønsberg, og der traff jeg Tormod Lislerud, en av Norges beste
diskos kastere. Jeg sa til han at jeg skulle på juniorlandskamp, men at jeg ikke fikk til kastinga mi.
Han så på kastinga mi, og rettet på en stor feil som jeg gjorde. Jeg hadde ikke tyngden på venstre
bein når jeg startet rotasjonen. Da kom jeg på ryggen i utkastet, og fikk ikke kraften igjennom
diskosen.

Jeg tenkte mye på dette, men fikk ikke trent på det da avreise til Danmark var like etter. Jeg husker
at jeg sov veldig bra på båten nedover, og det samme gjorde jeg første natta der nede også. Det
var nesten rart, for jeg er ingen god sover, i hvert fall ikke på nye steder. Jeg hadde jobbet mye hos
min far rett før avreise, og jeg var sliten. Kanskje derfor jeg sov så bra disse nettene? Jeg følte at jeg
hadde fått et veldig overskudd disse dagene og kjente at formen var god. Nå regnet alle med at jeg
kom for å ta siste plassen og sikre det ene poenget, da begge danskene hadde kastet ca 45 meter,
det samme hadde Bjørn Heggelund fra Norge.
Som sagt var jeg i god form, jeg hadde tenkt mye på teknikken, og jeg kjente på første kastet at det
fungerte bedre enn tidligere i år. Så fikk jeg solid ny pers, 43,12 m og økte min gamle med over 2
meter. Dette resultatet var også ny junior kretsrekord i Vestfold, og det holdt også til seier i landskampen.
Beste danske fikk 42,86 m, Bjørn Heggelund kastet 41,22 m og siste danske hadde 39,32 m.
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Dette var til da absolutt det største jeg hadde opplevd på idrettsbanen, det var et hellig øyeblikk
for meg. Mange var fornøyd, og jeg fikk premie for lagets største positive overraskelse. Så la de
inn diskos den andre dagen også, da kastet jeg 42,05 m, lenger en min gamle pers det også, men
da vant Bjørn. Denne konkurransen var selvfølgelig ikke med i landskampen.
Det passet bra at Bjørn vant, som jeg sa til han, for da var det min tur neste gang. Uka etterpå var
det junior NM i Askim. Jeg hadde hatt dette NM i hodet helt siden i fjor. Det var mange med,
så det ble kvalifisering på morgenen, som i fjor. Dersom en kastet over 40 meter, var en klar for
finalen. Mitt første kast målte 40,78, og jeg kunne gå i dusjen. Så satt jeg på tribunen å så på resten
av kvaliken, og det var bare Bjørn som klarte over 40 m. De 12 beste møttes til ny konkurranse
på ettermiddagen. Etter tre omganger får de 8 beste 3 kast til. Jeg kastet bra og etter 2. kastet mitt
ledet jeg, men Bjørn lurte bak. Jeg hadde ca 41,50 m helt til siste kastet, da økte jeg til 42,22 m. Så
fikk Bjørn opp et bra kast i sitt siste kast, og jeg var redd at det var lengre en mitt. Så ble det målt
til 42,16 m og bare 6 cm bak mitt resultat. Bronsa gikk på 40,36 m. Stor glede igjen, jeg hadde
oppnådd det jeg hadde tenkt på helt siden NM i fjor. Jeg var i bra form denne uka, så ble kastinga
svakere igjen, men jeg hadde oppnådd to store seire og var meget fornøyd.
Vi var 4 gutter fra Larvik som skulle til NM i Askim, og vi leide en bil, jeg var sjåfør. Vi bodde på
en skole, flere i hvert klasserom. Jeg er en dårlig sover, så jeg fant meg en plass øverst i trappa mot
loftet, og natta ble ganske bra. De fleste Norgesmesterne bodde på hotell, men klubben ville ikke
betale dette. Selv hadde vi ikke så mye penger på den tiden, så det ble på billigste måte.
Uka etter NM var det KM junior. Her skulle 10 kampen gå på lørdag og søndag, mens enkeltøvelser var mandag og tirsdag, altså 19 øvelser på meg i løpet av 4 dager. Det var min første 10 kamp
og den begynte bra med 11,9 s på 100 m og 6,55 m i lengde. I kule ble det 12,95m, i høyde ny pers
med 1,77 m. På 400 m tok jeg det litt med ro og fikk 64,3 s. Jeg tenkte på at det ble 4 dager på rad,
og lange løp tok masse krefter. Neste dag starter 10 kampen med 110 m hekk.
En smidighetsøvelse, og en er litt stiv og sliten etter dagen før, særlig tar 400 m krefter. Jeg fikk
17,7 s på hekken, i diskos ble det 39,35 m. Så var det stav, en helt ny øvelse for meg. Jeg hadde
aldri prøvd stav før, den så farlig ut, spesielt for den gangen hadde en ikke store myke matter å
lande i. Vi hadde ei sandgrop som vi landet i, så her var det en fordel å lande på beina. Jeg husker
at jeg hang på staven, dro beina opp under meg, landet stående og kom over 2,30 m. I spyd ble
det 44,87 m. Så var det 1500 m igjen. Jeg hadde allerede gullet i lomma uten siste øvelse. Nå sier
reglene at dersom en starter på en øvelse og bryter får en 0 poeng, men mangekampen blir godkjent. Men på Fram sa de at dersom en ikke fullførte så ble det disk, så jeg kunne ikke gi meg nå
etter 9 øvelser. Jeg jogget litt og jeg gikk litt, det var jo 2 dager til med KM. Jeg fikk tiden 6,40,0,
og det gav 0 poeng den gangen. I Dagbladet sto det at Vestfoldmester i 10 kampen var uten poeng
på 1500 m.
Mandagen kjente jeg 10 kampen litt i kroppen, men jeg vant likevel lengde på 6,25 m, svakere en
i 10 kampen. I diskos derimot fikk jeg 40,68m og ny gull. Jeg hadde også meldt meg på i slegge,
men den øvelsen startet en time før selve konkurransen. Det hadde ingen i klubben sagt til meg,
så den øvelsen var ferdig når jeg kom, så der mister jeg antakelig en seier. Klubben hadde lag på
1000 m stafett og vi fikk sølv på 2,13,8. Neste dag ble det sølv på 110 m hekk med tiden 17,6 s,
gull i kule med 13,08 m, bronse i høyde med 1,70 m og bronse i tresteg med 12,64 m. I spyd kom
jeg ikke på pallen, her med et kast på 42,57 m. Mange av resultatene kunne nok vært bedre dersom ikke 10 kampen hadde gått i forkant.
Like etterpå var det junior landskamp i Gimo i Sverige, nå mot Sverige og Finland. Her møtte jeg
Richard Bruch for første gangen. En stor ”kjempe” både i størrelse og resultatmessig. Han kastet
over 50 meter. Jeg følte meg liten i dette selskapet, formen hadde falt etter NM og her ble jeg sist
med svake 40,16 m. Men turen var bra, jeg traff igjen mange fra tidligere konkurranser. En morsom historie herfra var at alle på laget fikk 30 kroner i lommepenger. Vi måtte forsikre oss om at
det var greit, og at vi ikke ble stemplet som proff med denne betalinga. Det var veldig strengt å ta
imot penger på idretten den gangen. Her har det også blitt stor forandring etter hvert.
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Formann i Larvik Turn overrekker et flott tinnkrus for mine 2 NM gull i junior, mens Tor Buaas
ser på.
Uka etter landskampen var det senior KM i Tønsberg. Jeg stilte i 4 øvelser og klarte medalje i alle.
Det ble sølv i lengde med 6,53 m. Så ble det bronse i de andre øvelsene, kule med 12,88 m, diskos
med 39,51 m og på 1000 m stafett med tiden 2,05,6.
Så hadde de beste juniorene i hver krets blitt tatt ut av friidrettsforbundet til å kaste diskos på
Bislett under Bislett Games. Jeg skulle kjøre med faren til Tor Buaas, men bilen stoppet etter litt
kjøring, så det så dårlig ut. Jeg tenkte på å haike, men faren var god til å reparere gamle biler, så
han fikk bilen i orden igjen. Vi rakk akkurat konkurransen, og det var jeg godt fornøyd med. Vi
kastet mens publikum ankom. Jeg fikk ikke til de første kastene, men fikk tilslutt 40,80 m og ble
nr.2 på det. Bjørn Heggelund vant. Premieutdelingen var etter at Bislet Games hadde begynt, så
da var det kommet 25000 tilskuere. En fin opplevelse med så mange på tribunen. Det ble siste
gangen over 40 meter denne sesongen enda jeg hadde 5 konkurranser til.
Nå var Larvik Turn 100 år
dette året, og utøvere som
hadde vært på landslaget
eller blitt norgesmestere ble
innbudt til fest på Grand
Hotel. Der fikk jeg overrakt
en flott premie for mine 2
norgesmesterskap i junior.

Øystein Smith Larsen,
Vlasov og meg.
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Før inne sesongen begynte fikk Atletklubben besøk av verdens sterkeste mann, Jury Vlasov fra
Russland. En stor og sterk mann som veide ca 135 kg. Han hadde vært verdensmester 6 ganger,
hadde gull og sølv fra OL, og hadde satt verdensrekord 36 ganger. Han skulle ha oppvisning i
Farrishallen, og så fikk Øystein Smith Larsen og jeg lov til å løfte sammen med han. Han hadde
gitt beskjed om at han skulle støte 180 kg. Nå løftet jeg 140kg og Øystein klarte hele 160 kg opp på
brystet, men bommet i overstøtet. Nå var vi bare juniorer, og små både i alder og størrelse ved siden av Vlasov, og Vlasov synes at vi kom ganske nær, så han løftet 190 kg i støt, for å ha litt bedre
avstand til oss. Han slapp stanga etter løftet, og det ble faktisk slått hull i gulvet i Farrishallen, selv
om vi løftet på en platting. Den gangen var det ingen som hadde løftet så nye på Norsk jord.
Det kom over 250 tilskuere som så på løftinga. Dette var et stort øyeblikk for oss. Vi fikk også et
bilde av Vlasov med autografen hans.

Øystein og jeg hadde blitt tatt ut av Vektløfter forbundet til å representere Norge i Nordisk junior
mesterskap i vektløfting. Konkurransen gikk i Stockholm i november. Vi bodde på et herberge, og
det var ikke noe frokost å få på morgenen. Vi fant en automat med noen skiver i som vi fikk kjøpt.
Jeg var påmeldt i mellomtungvekt, (mellom82,5 kg og 90 kg), mens Øystein skulle løfte i klassen
under. Jeg veide 82,8 kg så vekta holdt akkurat. Jeg fikk godkjent 105 kg i press.
Så satte jeg pers i rykk med 100 kg, første gangen jeg klarte tresifret i rykk. Så måtte jeg støte
137,5 kg for å klare sølv. Da ville jeg få samme resultatet som Dansken (342,5 kg)og vinne over
han på lavere kroppsvekt. Vekta gikk opp uten problemer. Stort med sølv i Nordisk mesterskap.
Her opplevde vi å løfte med gummiskiver. Disse kan slippes etter løftet. Da sparer en krefter til
de neste løfta. Kanskje ikke så rart at Svenskene hadde slikt utstyr, dette utstyret ble jo produsert i
Sverige. Det var en fra Finland som vant og han løftet en del mer en meg. Serien hans var 120 kg i
press, 120 kg i rykk, men i støt var han bare 2,5 kg foran meg med 140 kg.
Jeg avsluttet sesongen med 2 konkurranser på nesten samme resultat som i Nordisk, samme i
press og rykk, litt svakere i støt.
Bildet: Jeg setter norsk rekord i støt med 145 kg.

1966 – 20 ÅR.

Året begynte med KM i vektløfting i Holmestrand. Der møtte jeg Per Marstad som hadde den
norske junior rekorden på 142,5 kg i støt. Mulig at han var redd jeg skulle ta den, for det eneste
han sa til meg før start var: Den rekorden tar du aldri! Jeg fikk 105 kg i press, i rykk ble det 102,5
kg og ny pers. Så var det støt. Etter å ha tatt 135 kg og 140 kg, bad jeg om 143 kg på stanga.
Denne gikk også opp. Vi slipper ikke stanga, da vi løfter med jernskiver, men det høres likevel
godt når vi setter den ned. Dette løftet satte jeg rolig ned uten en lyd, for å vise Per at det ikke var
så tungt. Per sa ingen ting etter det løftet.
I KM for junior hoppet jeg 1,60 m i høyde u.t. og det holdt til gull igjen. I lengde u.t. ble det 3,12
m og sølv. Nå var Harald blitt senior, han var et år eldre en meg. Han vant på 1,55 m i senior.
I lengde u.t. ble gullet delt ut på 3,08 m i senior, så resultatene i junior var bedre en i senior i
begge øvelsene.
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Så var det nytt løfte stevne i løfting i Tønsberg. Straks
jeg kom inn i lokalet fikk jeg høre at Ole Hagen hadde
gått opp i min klasse. Underforstått i dag vinner du
ikke. Lenger inn i lokalet hørte jeg det igjen. Så møtte
jeg Ole og han sa det samme. Da for det en liten djevel
i meg, og jeg sa at det var dumt av han, for jeg var i veldig god form. Da trakk han seg og sa at han ikke var i
spesielt god form. Han hadde bedre resultater enn meg
sammenlagt, men jeg var bedre en han i støt. Nå måtte
jeg virkelig skjerpe meg, flaut å tape etter en slik uttalelse. I press fikk jeg opp 110 kg, mot Ole’s 105 kg. En
god start, men i rykk ble det 97,5 kg på meg og det var
5kg under persen, mot Oles 105kg. Så kom støt og her
måtte jeg slå Ole med 5 kg, da jeg veide mer enn han.
Ole klarte
140 kg, så
da måtte
jeg sette ny
norsk rekord på 145 kg for å vinne. Jeg var veldig tent, spesielt i
forhold til det jeg hadde sagt. Motivasjonen var helt på
topp, konsentrasjonen god, og jeg fikk opp stanga. Ny
norsk rekord og seier over Ole. På neste konkurranse
stilte Ole i sin vanlige klasse igjen. Nå hadde jeg klart
like mange kg som jeg hadde kjøpt av Karl Sletsjøe
tidligere.
Nå ble det viktig å kunne klare150 kg en gang, så det
ble neste mål.
Vi hadde kretskamp mot Oslo. Her stilte Johan Evandt (norsk rekord i lengde og høyde u.t.) i
senior og Oddrun Hokland (norsk rekord i lengde u.t.) Jeg vant høyde i junior med 1,59 m, foran
Tor Andreas.
Uka etterpå var det NM i hopp u.t. i Sandnes. Jeg hadde bare 1,60 m dette året, og det var bra
deltagelse. Jeg klarte års beste på 1,63 m, men det holdt bare til delt bronse med Tor Andreas.
Vinnerresultatet var 1,66 m, det samme som jeg hadde vunnet på året før. Resultatet til sølv var
også på 1,63 m, men jeg hadde flere forsøk og kom en plass lenger ned på lista.
I lengde u.t. fikk jeg en 5.plass på 3,09 m. Så var det NM junior i vektløfting på Gjøvik, og nå
håpet jeg på seier. Min serie ble 110 kg i press, 105 kg i rykk som var ny pers, og 145 kg igjen i
støt. Her fikk jeg et ekstra forsøk på 150 kg for å forbedre rekorden i støt. Det ble for tungt denne
gangen, men moro å ha prøvd på denne vekta for første gang.
Dersom jeg hadde klart 150 kg, ville det blitt ny rekord, men det hadde ikke blitt lagt til sammenlagt resultatet. 360k g sammenlagt, det var norsk rekord og gull. Sølv kom på 350 kg og bronse på
345kg. Dette ble det beste jeg gjorde denne vinteren.
Frontruta på bilen var knust når vi skulle hente den på morgenen. Jeg fikk tak en mann som satte
inn ny rute på søndag. Det var flott gjort, ikke moro å kjøre hjem fra Gjøvik uten frontrute på
bilen. Vi hadde kjørt min far til Hønefoss denne helgen, så vi reiste innom der og hentet han på
veien hjem. Han var på besøkte hos sin bror, Edvard Myrvang.
Når jeg tenker tilbake husker jeg to treningsopplegg jeg brukte når jeg var ganske ung. Jeg fikk
beskjed om at det var viktig med sterke magemuskler. Hver kveld fra jeg var 14 til 16 år tok jeg
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30 situps før jeg la meg på kvelden, uansett hvor seint det var. Jeg tok 10 stykker hvor jeg løftet
beina, så 10 stykker hvor jeg løftet overkroppen. Til sist 10 stykker hvor jeg løftet både beina og
overkroppen samtidig. Når jeg gikk på gymnasiet kom det en isometrisk treningsform. Da skulle
en trykke alt en kunne uten bevegelse. Jeg kjøpte to jernstenger og kjetting. Kjøttkroker hadde vi i
butikken. Jeg sto på ei jernstang og dro i den andre med kjetting imellom. Så hadde jeg forskjellig
avstand mellom jernstengene. Tyngste øvelsen var knebøyning. Jeg sto på ei stang og hadde den
andre på ryggen. Dette holdt jeg på med rett etter skolen i ca et år. Trur det hadde virkning, men
det var absolutt ikke lystbetont.
Etter noen små stevner var det junior KM i 5-kamp på Frambanen. I første øvelse smalt jeg til
med hele 6,74 m i lengde og ny klubbrekord i Larvik Turn. I spyd kastet jeg 47,62 m, det nest
lengste jeg hadde klart. På 200 m løp jeg på ny pers 24,3s . Så var det diskos, min beste øvelse.
Her holdt det på å gå veldig dårlig, da de to første kasta var mislykket. Her lå jeg så godt an til
god poengsum, og nå hadde jeg bare et kast igjen. I mangekamp er det bare 3 forsøk. Nå hadde
jeg ikke vært over 40 meter i år, og det siste kastet målte 39,65 m, så jeg var passe fornøyd med
kastet. Så var det 1500 m igjen og nå var motivasjonen på topp. I denne 5-kampen kunne jeg nå
få en god poengsum. Jeg løp på 5,04,0, ny pers det også. Med drahjelp kunne jeg nok klart enda
bedre tid. Men poengsummen ble 3048 og det viste seg at dette også var ny klubbrekord. Jeg var
13 poeng foran den gamle klubbrekorden til Ragnar Skautvedt, det fikk jeg greie på lenge etterpå.
Det ble også gull med god margin, jeg var over 300 poeng foran vinner i seniorklassen.
Atletklubben hadde flyttet fra Romberggata skole til Farrishallen. Her hadde løfterne to egne
rom, slik at vi slapp å flytte alt utstyret etter trening. Det måtte vi gjøre på skolen, alt måtte bæres
inn i et lavt kott etter hver trening, og selvfølgelig ut før hver trening. Det gikk jo greit, vi var sterke, men likevel var det greit å slippe å flytte alt. Det hendte jo at en var aleine på trening. Så var
det NM junior i Namsos hvor jeg skulle forsvare tittelen fra i fjor. Enda hadde jeg ikke vært over
40 meter i år, så dette så ikke så bra ut. Samme opplegg som sist, først tre forsøk på alle.
Etter to omganger lå jeg langt bak, og jeg måtte øke til over 36 meter for å komme blant de 12 beste. Jeg fikk 36,37 og var nr 12, og kvalifisert til finale senere på dagen. I finalen gikk det på akkurat
samme måten, de to første forsøka ble mislykket, og igjen måtte jeg over 36 meter for å komme
blant de 8 beste som fikk tre kast til. Det klarte jeg med et nødskrik, og jeg hadde 3 muligheter til.
De to beste fikk landskamp. Så det var viktig å lykkes. Så i femte kastet traff jeg og fikk 40,28 m,
noe som holdt til sølv og landskamp. Det var første kastet over 40 meter dette året. Jeg fikk beskjed like etter kastinga at jeg var tatt ut til landskamp i Kristiansand uka etterpå. Her traff jeg de
samme kasterne fra landskampen året før. Nå stemte kastinga bedre og jeg fikk 41,90 m, årsbeste
og en 2. plass etter Bjørn Heggelund. Begge danskene kastet også svakere en året før. Norge hadde
et bra lag og vi slo Danskene klart. Poengsummene ble 111 til Norge og 82 til Danmark.
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Så var det inter kretskamp i Saffle i Sverige. Vi hadde hørt om den gode kastvinden i Sverige,
Richard Bruch hadde mange lange kast. På hans kastbane var det ring i alle hjørner. I diskos er
det best med motvind, så han valgte den ringen med best vind. Vi måtte ha fått den gode vinden
for to av mine kast fløyt veldig langt. Det så ut som diskosen ikke ville lande. Jeg husker at jeg fikk
en lang arm på kastet og to kast var over 46,50 meter, det lengste målte 46,86 m. Ny kretsrekord i
Vestfold og en solid seier. Jeg trur nok at vinden gav meg 2-3 meter gratis, jeg har ikke vært på de
lengdene siden. Det hadde løsnet litt i diskos, for de 7 siste konkurransene denne sesongen var
over 41 meter. Jeg var i god form i Sverige, jeg vant også kule i kretskampen på 13,84 m, i lengde
ble jeg nr. 2 med et hopp på 6,64 m.
I spyd kastet jeg 48,10 m. I tillegg stilte jeg i 110 m hekk, i tresteg og slegge samt 4x100m stafett.
Noen dager seinere var det KM 10-kamp i Tønsberg. Første dagen ble det 11,8 s på 100 meter,
6,45 m i lengde, 12,91m i kule, pers med 1,78 m i høyde og 61,0 s på 400m.
Neste dag åpnet jeg med 18,1 s på 110 m hekk, 41,18 m i diskos, 2,50 m i stav og 45,46 m i spyd.
Da var seieren sikret, så jeg brøyt på 1500 m, det hadde vært mange øvelser og jeg ville spare litt
på kruttet. Jeg vant med over 300 poeng på nestemann, min poengsum var også over 100 poeng
bedre enn vinner i senior. Like etterpå var det KM senior i Sandefjord.
Det var innvielse av ny bane i Bugården. Jeg var i god form, og i lengde hoppet jeg hele 6,83 m,
gull og ny klubbrekord igjen. Det ble også gull i diskos med et kast på 42,32 m. I kule ble det sølv
med et støt på 13,59m. Her ledet jeg helt til siste omgang, da gikk Jan Brusell forbi. Det ble bronse i tresteg med 12,99m.
Så var det ny landskamp mot Sverige og Finland, denne gangen i Kokkola i Finland. Her stilte
Richard Brusch igjen, og han kastet 52,11m. De andre var også gode, så Bjørn og jeg måtte ta
til takke med de to siste plassene. Jeg kastet 41,97 m og jeg var 77 cm bak Bjørn. Dette var min
4. landskamp i friidrett, og nå hadde jeg vært på landskamp i friidrett i alle de 4 nordiske landa.

Bjørn og jeg hvor vi peker på våre plasseringer. Meg i diskos.
Uka etter landskampen var det KM for junior i Tjølling. Nå kom jeg tidsnok til slegge, og vant
denne øvelsen med ny pers 33,95 m. Det var første gangen over 30 meter. God form også i diskos,
her ble det gull med 43,08 m, gull også i kule med 13,84 m. Jeg fikk også gull i lengde med et hopp
på 6,68 m. På 1000 m stafett fikk klubben vår gull på tiden2,07,7. Jeg måtte løpe 3. etappe på 300
m denne gangen. Så ble det sølv i tresteg med 13,23 m og bronse i høyde med 1,76 m.
Klubben hadde en utøver som hadde vært et år i Amerika, og han kom hjem som en meget god
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hekkeløper, ifølge han selv. Han mente at han hadde løpt raskere en den
norske rekorden på 200 m hekk. Jeg
prøvde å få han med i KM senior, men
det ville han ikke. Her vant Per Christiansen fra Fram på 15,5 s. Det hadde
jeg klart bedre, sa vår nye hekkeløper.
Da melder du deg på i junior KM, sa
jeg, og det gjorde han. Vi var tre som
løp, og igjen vant Per Christiansen på
15,5 s.
Jeg kjempet hardt om andreplassen
og kom i mål på 17,6 s, mens vår nye
hekkeløper fikk 17,7 s. Jeg var bedre
en deg, sa han etter målpassering, for
han sa at han var tre meter bak meg i
starten og bare en meter bak i mål. Jeg
har hele tiden trudd at starten var en
del av løpet!
Vi har ikke sett vår nye hekkeløper
på noe friidrettsstevne siden. Denne
”seieren” gav meg nesten størst idrettsglede på dette KM, enda så mange bra
resultater jeg gjorde.
Enda var det et junior KM igjen, og det
var 4x100 m stafett i oktober. LT hadde et godt lag og vi vant gull på 45,1 s, dette er fortsatt klubbrekord i junior. Dette var siste junior KM for meg i friidrett, og fasiten i junior KM ble: 16 gull,
10 sølv og 10 bronse.
Jeg jaktet flere klubbrekorder for Larvik Turn. På en konkurranse i
Horten var det høyde, og jeg var bare 2 cm fra rekorden tidligere i år.
Denne rekorden hadde stått i 45 år, så den hadde det værtmoro å ta.
Jeg hoppet dykk, vi landet fortsatt i en haug med grus så det var viktig å ta imot med armene. Jeg hoppet 1,81m (min egen høyde) denne
dagen og nå var også denne rekorden min. For noen år siden var jeg
i svømmehallen og der snakket jeg med en mann som hadde passert
80 år. Han så at jeg hadde Turn merket i kjede rundt halsen. Da sa
han at faren hans hadde vært medlem av Larvik Turn og hoppet bra
i høyde. Det var faktisk han som hadde klubbrekorden før meg. Vet
du hvem som tok rekorden fra din far? spurte jeg. Det viste han ikke,
og da var det moro å si at det var meg.
Jeg byttet igjen teknikk, nå til Flopp og forbedret rekorden først til
1,82 m (1972) og så til 1,83 m (1974) de neste åra. Nå er rekorden
på 2,14 m. Uka etterpå var det konkurranser i Tønsberg og da var
det tresteg. Her var rekorden 13,56 m, og jeg mente at det skulle gå
an å forbedre den også. Jeg hadde pers på 13,37 m og nå hoppet jeg
hoppet 13,79 m og hadde dermed en rekord til.
Kvelden før hadde vi vært hos en av friidrettsjentene som hadde giftet seg, og flyttet inn i nytt hus på veien til Stavern. Det ble seint og vi
begynte å gå hjemover. Heldigvis fikk vi haik, men jeg husker at jeg
var sliten i beina når jeg la meg. Heldigvis var tresteg første øvelse,
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for når jeg skulle hoppe lengde var det ingen overskudd igjen. Jeg hoppet så vidt over 6 meter. Da
var en lang og spennende utendørssesong over, men nå begynte vektløftinga. Jeg var med på et
seriestevne og gjorde 350 kg sammenlagt. (112,5 i press, 100 kg i rykk og 137.5 kg i støt.)
Så var det Nordisk mesterskap for junior i København. Vi fikk fly nedover, det var min første flytur. Nå var det tykk tåke over København, så vi måtte sirkle rundt noen ganger. Vi så ut av vinduet
at tåka lå tykk som en grøt, men et sted var det åpent, og der lå det et lite uthus. Det så vi flere
ganger, så tåka flyttet ikke på seg. Men etter en stund landet vi greit.
Jeg løftet i mellomtungvekt og jeg presset 110 kg,
rykket 105 kg og satte ny norsk rekord i støt med
147,5 kg. Sammenlagt 262,5 kg, dette var også ny
norsk juniorrekord og det ble sølv igjen. Vinner var
samme mann som
hadde vunnet året
før, han hadde 390 kg
sammenlagt.
Neste år var han for
gammel for junior,
kanskje jeg kunne
klare å vinne da? På
denne turen var både
Leif Jensen og Eivind
Rekustad med. Begge
var 2 år yngre en meg. Leif klarte ikke begynnerløftet og ble uten
resultat og plassering. Eivind fikk 370 kg sammenlagt i tungvekt.
Nå var junior tiden min ute, jeg ble senior i friidrett. Oppsummering av mine klubbrekorder: Høyde u.t. med 1,66m, Lengde u.t.
med 3,17 m, Lengde 6,83 m, Tresteg med 13,79 m, Høyde med 1,81
m, Diskos med 46,86 m, og 5-kamp med 3048 poeng. I tillegg var
jeg med på laget på 4x100 m stafett med 45,1 s.

1967 - 21 ÅR.

Første års senior i friidrett, men fortsatt et år igjen som junior i vektløfting, så jeg tenkte på å satse
mest løfting dette året. Men jeg var uheldig med skader denne vinteren. Først fikk jeg mye vondt i
ryggen, når det var bra etter flere uker uten trening, fikk jeg halsbyll. Nye uker uten trening, legen
måtte skjære opp byllen hver dag uten bedøvelse helt til det kom bare blod. Så etter å ha trent meg
opp igjen så ødela jeg kneet og gikk med stivt kne i noen uker. Det var andre gangen kneet var
stivt. Selv om jeg satset mest på vektløfting, skulle jeg konkurrere i friidrett også.
Året begynte med to konkurranser i løfting. KM junior gikk i Tønsberg og her løftet jeg 112,5 kg
i press, 105 kg i rykk og 140 kg i støt, dette på en kroppsvekt på 83,8 kg. Sammenlagt 357,5 kg og
gullmedalje.
Så var det KM senior i hopp u.t. Her ble det gull i høyde med 1,62 m og bronse på 3,04 m i lengde. På en interkretskamp mot Oslo hoppet jeg 1,63 m og det ble det beste denne vinteren.
Så var det NM junior i vektløfting i Haugesund. Dette var samme helga som NM i hopp u.t. var i
Kodal, så dette fikk jeg ikke med meg.
Vi dro 4 utøvere fra LAK til Haugesund, Leif Jensen (senere OL vinner), Eivind Rekustad (senere
innehaver av junior verdensrekord i press), Terje Grimstad og meg.
Det ble tre gull og et sølv på oss. Terje fikk sølvet i bantam med 195 kg sammenlagt. Leif klarte
317,5 kg i lettvekt, jeg fikk 355 kg i mellomtungvekt og Eivind stoppet på 362,5 kg i tungvekt.
Poeng summene som regnes ut i forhold til kroppsvekta viste at Leif ble beste løfter med meg på
2.plass. Vi fikk hver vår pokal for de plasseringene. Alle fikk blomster med hjem, og på toget ble
Side - 24

Jostein Myrvang - Min idrettshistorie

vi tatt for å være musikere. Vi var ganske forskjellige
i størrelse,
Terje som veide under 56 kg og Eivind som veide
over 130 kg, med Leif og meg imellom der.
Nå nærmet jeg med elitemerket i vektløfting, det
resultatet jeg hadde oppnådd var nok dersom jeg
løftet det i lett tungvekt, altså med kroppsvekt under
82,5kg. Jeg dro til Skien og bantet meg ned til under
82,5kg. Der løftet jeg det samme som i NM og da
hadde jeg elite merket, i tillegg gav klubben en flott
premie til alle juniorene som klarte dette merket.
Så var det NM senior i Oslo. Jeg gikk opp i mellom
tungvekt igjen. Klubben hadde med 8 løftere i dette
mesterskapet, og klubben fikk 2 gull, 2 sølv og 3
bronse. I press begynte jeg på 110 kg, jeg presset den
opp men fikk den underkjent. Antagelig hadde jeg
en bevegelse i knærne. Jeg løftet som vanlig, men nå
skulle dommeren være ekstra strenge. Nytt forsøk,
samme dømminga.
I siste forsøk fikk jeg løftet godkjent med 2 hvite og
ei rød lampe, så da var det i orden.
Rykk begynte på samme måten. Jeg begynte på 100
kg, men fikk stanga litt foran og den kom ned igjen.
Nytt forsøk med samme resultat. En mulighet igjen,
og da fikk jeg tyngden riktig, og da var jeg med
videre. I støt begynte jeg på 135 kg, og det gikk greit.
Med 142,5 kg ville jeg få bronse på samme resultat
som 4. mann. Det gikk også greit. Så prøvde jeg
på 150 kg, men det ble for tungt. Jeg var strålende
fornøyd med bronse, særlig etter alle de mislykkete
forsøkene.
På hjemveien stoppet vi hos min søster i Holmestrand for å se på sportsrevyen. Vi så noen av oss på
TV og det var stort på den tiden.
Da var sesongen inne over og nå var det friidretten
som begynte. Egentlig var jeg skuffet over resultatene i vinter, men med alle skadene så var jeg fornøyd
med at jeg kunne starte i alle disse viktige konkurransene. Vi hadde lag i Holmenkollstafetten og jeg
ble spurt om å løpe korteste etappe, ca 350 m. Laget
løp bra, vi ble premiert. Jeg nøyde meg med denne
ene starten i Holmenkollstafetten, men det var moro
å ha vært med på den.
Det ble selvfølgelig færre konkurranser når en ikke
var junior i friidrett mer. Første stevne av betydning
var senior KM i 5-kamp. Det begynte meget bra med
6,72 m i lengde. Så ble det 40,08 m i diskos, før vi løp
200 m. Her kom jeg inn på 24,8 s.
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Så var det spyd. Jeg hadde skadet meg i høyre skulder, så det var vondt å kaste. Jeg kastet med
ganske strak arm og fikk bare 38,14 m, så her tapte jeg nesten 10 meter. Jeg ledet likevel på Jan
Brunsell med noen få poeng, og det var viktig. Jan sa at han skulle løpe hardt på 1500 meter, så
her skulle jeg få kjørt meg. Taktikken min var å ligge bak Jan under hele løpet, for da ville jeg
vinne sammenlagt. I starten la Fred Lotherington seg mellom meg og Jan, og så var taktikken at
han skulle la Jan løpe fra oss. Jeg så det og smatt forbi Fred og la meg i ryggen på Jan. Det gikk
fort (i mine øyne) men jeg presset meg for å holde følge. Jeg kom i mål på 4,56,1 og det var en
forbedring av persen med 8 sekunder. Jan var like foran, så gullet var mitt. Jeg var støl i beina flere
dager etterpå.
På sommeren var det KM senior i enkeltøvelsen. Det begynte med lengde og her hoppet jeg 6,66
m og her hadde jeg en halv meter foran sølv. I diskos ble det også gull med et kast på 41,28 m,
nesten en meter foran nestemann. Samme plassering i tresteg med et hopp på 13,57 m, 10 cm
foran sølvplass.
I kule ble det 12,92 m, bare 2 cm fra bronse, men den fikk jeg med klubben i 1000 m stafett. Jeg
hadde nå søkt gymnastikkskolen i Oslo.
Etter 2 flotte år som lærer hadde jeg funnet ut at jeg ville satse på lærergjerningen. Jeg hadde vært
på opptaksprøve i vinter, en hel dag med mange forskjellige tester, og de 25 beste der kom inn
bare de hadde gymnaset. En av prøvene var å stå på hendene i 10 sekunder for å få best poeng i
den øvelsen. Jeg har klart det bare en gang og det var på denne prøven. Vi skulle hinke 4 hink
etter hverandre, og her var kravet til beste poeng 12 meter. Det klarte jeg også med et nødskrik.
En annen øvelse var å ta 50 kg i benkpress 20 ganger. Han som kontrollerte gikk etter at jeg hadde
tatt 17 ganger, da så han at jeg ikke hadde problemer med den testen. Vi skulle også trekke oss
opp etter armene i ei stang. Jeg klarte 13 ganger, her var kravet til beste poeng 17 ganger, det klarte jeg ikke. Det var 350 stykker til sammen som ble innkalt til opptaksprøve dette året, og jeg fikk
høre etter at skolen hadde begynt at jeg var nr. 5 av alle.
Skolen begynte 8. august, Så jeg feiret min myndighetsdag i Oslo. Jeg bodde på et pensjonat med
all kosten inkludert dette året. Så var et 10-kampen på Fram. Jeg fikk 11,7s på 100 m, 6,64 m i
lengde, bare 12,57 m i kule, og 1,70 m i høyde. På 400 m løp jeg på 59,3 s. Neste dag åpnet jeg
med 18,4 s på 110 m hekk, fortsatte med 40,26 m i diskos. Så var det stav, en vanskelig øvelse jeg
ikke trente på da vi ikke hadde utstyr i klubben. Nå klarte jeg ikke begynner høyden, jeg hadde
for stor fart og reiv med staven. Hadde jeg holdt litt høyere på staven kunne jeg klart det. Ingen
poeng her. Spyd 42,64 m og 1500 m på 5,33,8. Nå hadde jeg ikke mulighet på seier, men det ble
sølv på 5130 poeng. Svein Hytten fra Tønsberg slo meg med ca 800 poeng, så med stavresultat og
en bedre 1500m hadde det likevel blitt sølv.
På gymnastikkskolen hadde vi eksamen i alle idretter, både skriftlig og praktisk, det var eksamen
nesten hver uke. Friidretts eksamen i forskjellige øvelser kom i slutten av september.
Her fikk jeg 11,8s på 100m, 6,27m i lengde, 1,75m i høyde, 12,55m i kule og 40,11m i diskos.
Men så måtte vi også løpe 800 meter. Det hadde jeg aldri gjort. Jeg åpnet på 65 sekunder på første
runde, det var selvfølgelig for raskt, for på oppløpet var jeg stokk stiv i beina. Tiden ble 2,16,9,
ikke så mye å skryte av, men jeg var ingen løper. Jeg hadde jo tenkt vektløfting i år, og den viktigste konkurransen var Nordisk mesterskap i Finland på høsten. Nå hadde vi over 20 timer i uka
med forskjellige idretter, og i tillegg trente jeg styrke. Det ble selvfølgelig alt for mye, så formen
dalte og jeg trur at jeg nærmet meg det å være overtrent.
I november dro løfterne til Valkeakoski i Finland. Jeg fikk 110 kg i press, 100 kg i rykk og bare
135 kg i støt. Det ble bronse på 345 kg sammenlagt og langt under persen, så det var langt unna
noen seier. Det ble noen flere konkurranser på høsten uten de store resultatene, bla. et elitestevne
i Fredrikstad hos Leif og Eivind. Etter det la jeg løftinga på hylla foreløpig. Hadde nok med all
idretten på skolen. Jeg likte meg veldig godt på skolen, alt vi lærte her ville jeg få brukt for som
lærer i kroppsøving. Vi hadde også en del teori, anatomi, fysiologi, helselære, treningslære,
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Bilder fra Nordisk mesterskap i Finland. Meg sammen med Leif Jensen, så press, rykk og støt.
pedagogikk og også andre fag. Jeg bodde et godt stykke fra skolen, men noen ganger syklet jeg, på
vinteren gikk jeg på ski. Jeg delte rom med Ole Johan Høybakk fra Larvik. Han hadde bil, så noen
ganger kjørte jeg med han.

1968-1969 – 22 og 23 ÅR.

I begynnelsen av året fikk jeg en prolaps i ryggen. Vet ikke hvordan den kom, for det var ingen
spesiell hendelse som skulle tilsi en så alvorlig skade. Ingen mer løfting, og en måtte være forsiktig med idrett fikk jeg beskjed om. Jeg gikk på gymnastikkskolen for å bli gymnastikk lærer,
og så skulle jeg være forsiktig resten av livet! Nå er det flere forskjellige måter å få prolaps på.
Ryggraden kan forskyve seg, det er den verste muligheten, den kan en ble lam i beine av, dersom
forskyvningen blir for stor. Så kan mellomvirvelskiva sprekke og innholdet kan legge seg rundt
hovednerven i ryggraden, Siste mulighet er at noe fra mellomvirvelskiva tyter ut uten at den
sprekker. Så trekker den seg tilbake igjen, og jeg trur at det var det som hadde skjedd med meg.
De første dagene kunne jeg ikke få høyre bein forbi venstre når jeg gikk, men etter hvert ble det
bedre. Så begynte jeg å trene ryggen, jeg mente at dette måtte det gå an å trene opp. Etter noe tid
fungerte ryggen bra, og jeg fortsatte forsiktig med noe sport.
Det ble lite idrett denne vinteren. Skolen tok mesteparten av overskuddet med veldig mange timer
i uka med forskjellige idretter. Vi hadde også skole 6 dager i uka, så helgene hjemme ble ganske
korte. Jeg stilte i to konkurranser og klarte 1,61 m i høyde og 3,05 m i lengde. Nå var også tresteg
uten tilløp satt opp, det var første gangen jeg prøvde denne øvelsen, og jeg fikk 8,60 m. Det ble
også eneste gangen jeg prøvde denne øvelsen. Jeg klarte bronsemerket i turn. Var igjennom alle 6
apparatene, og fikk over 5,5 i karakter. Læreren sa: Det er ikke så grasiøst, du brekker deg rundt
med styrken din.
Før skolen sluttet rakk jeg en Ligakamp på Lovisenlund. Her fikk jeg 1,76 m i høyde og 13,23 m i
kule. Jeg fikk med meg KM i 4x100 m stafett, vi løp på 47,2 s, men kom ikke på pallen. Jeg kastet
også diskos denne dagen og fikk årsbeste med 41,78 m. Nå var det tid for KM i enkeltøvelser, og
jeg hadde fått langperm fra militæret så jeg kunne dra hjem på fredag. Så kom invasjonen i Tsjekkoslovakia like før, og etter noen dager ble permen inndratt. Istedenfor å være med i KM måtte vi
gå hele natta å passe på noen tømmerstokker?? Jeg har satt KM ganske høyt i alle år og mener at
alle som driver med friidrett bør stille, slik at nivået blir så høyt som mulig.
Så i september var det KM i 10-kamp, det også i Tønsberg. Det hadde ikke blitt så mye trening i
militæret, for det var lite muligheter, men det ble noe løping. Resultatene mine ble: 12,1 på 100m,
6,32 m i lengde, 12,35 m i kule, 1,70 m i høyde og 61,2 s på 400 m. Neste dag ble resultatene:
18,7 s på 110 m hekk og 40,72 m i diskos. I stav hadde mattene kommet, så nå var det ikke så
farlig hvordan en landet. Da satte jeg pers med 3,00 m, og var veldig fornøyd med det.
I spyd ble det 41,38 m og på 1500 meter løp (jogget) jeg på 5,39,3. Dette gav meg bronse på ny
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pers med 5332 poeng, ca 900 poeng bak Svein og ca 300 poeng fra sølv. Dette ble eneste KM medaljen så langt i år. Jeg haiket direkte fra 10-kampen tilbake til Sessvollmoen.
Når vi skulle gå til marsmerket ble vi kjørt tre mil fra leiren. Så måtte vi gå hjem. Det var litt snø
på veien, og litt glatt. Nå fant jeg en god teknikk, jeg vekslet på å gå og på å gli. Det virket flott,
og jeg kom i mål på noen sekunder under 4 timer. Det var jeg godt fornøyd med. Det var bare 5
stykker som gikk raskere enn meg. Vi fikk tre ukers juleperm fra militæret, og etter nyttår skulle
vi fortsette militærtjenesten i Harstad. Juleferien ble benyttet godt, jeg hoppet 1,59 i høyde u.t.
og 2,93m i lengde u.t. Det ble også to konkurranser i vektløfting. Nå hadde jeg ikke konkurrert i
løfting på et helt år, men fikk beskjed om at NM skulle gå i Skien uka før påske neste år. I KM var
formen upåklagelig, for jeg klarte pers i press med 117,5kg. Så ble det 100kg i rykk og 140kg i støt,
og en ny gullmedalje, det eneste mesterskapet jeg tok dette året.
Jeg dro til Harstad i begynnelsen av januar. I Harstad meldte jeg overgang til Hind friidrettsklubb, slik at jeg kunne stille i KM i hopp u.t. der oppe. Jeg hoppet litt i gymnastikksalen i militæret. Og i KM som var i Narvik hoppet jeg 1,59 m og 3,02 m. Det gav gull og bronse. Nå var det
løfting som jeg prioriterte. Heldigvis var det ei stang og mange kilo der, så det var greit å få trent.
Utgangspunktet var bra etter KM, så motivasjonen var på topp. Jeg var blitt sjåfør på Volvo jeep,
og tjenesten var slik at jeg ventet på brakka til det ble noen kjøreoppdrag. Uten kjøreoppdrag
spurte jeg om det var greit at jeg trente, og det var i orden. På dagen var jeg mye aleine i vektrommet, da ble jeg ikke forstyrret av andre.
Jeg fikk trent bra, mye øvelser som styrket rygg (viktig etter prolapsen) og bein. Først søkte jeg en
ukes idrettsperm pga. NM i løfting og den fikk jeg innvilget. NM gikk lørdagen før påske, så jeg
søkte påskeperm slik som flere av guttene gjorde. Den ble også innvilget, og da den var i forlengelsen av idrettspermen ble det to uker hjemme. Jeg hadde trent bra, selv om det ble noen opphold når vi var på øvelse.
Nå fikk jeg beskjed om at jeg hadde kommet inn på idrettshøyskolen, og der var det opptaksprøve, bla. 3000 meter på under 12 minutter, noe som hørtes veldig tøft ut for meg.
Det var to 1500 meter etter hverandre uten pause på 6 minutter hver. Jeg måtte ta grep, etter all
løftinga. Mye styrketrening går utover kondisjonen, da en har mye muskler å dra på. Jeg startet å
trene løping med en gang jeg kom tilbake til Harstad etter påske, bare løping og ingen styrketrening. Kroppsvekta ble redusert fra 91,0 kg til 85 kg. Jeg prøvde etter hvert å løpe 10 km hver gang,
det gikk etter hvert, men jeg likte det ikke noe særlig. Men det var viktig for meg å komme inn på
NIH, slik at jeg kunne få fast jobb som gymnastikklærer.
30. mars stilte Øystein Smith Larsen og jeg i NM i Skien. Vekta mi hadde gått opp i militæret, og
da Øystein skulle løfte i mellomtungvekt, passet det bra at jeg veide 91,0 kg, slik at jeg da startet
i tungvekt. Presset startet akkurat som i NM for to år siden. 110 kg gikk opp, men det ble underkjent. Nytt forsøk som fikk samme skjebnen. Nå hadde jeg kjørt buss og tog i et døgn helt fra
Harstad, og så skulle jeg kanskje gå ut etter press? Siste forsøket kom også opp, og nå fikk jeg 2
hvite og ei rød lampe, altså godkjent. Jeg pustet lettet ut og gjorde meg klar for rykk. Både 100 kg
og 105 kg gikk greit, men 107,5 kg ble for tungt. I støt begynte jeg på 140 kg og det gikk greit.
I militæret hadde jeg tenkt på 150 kg i støt hele tiden, så jeg høynet 10 kg. På første forsøk bommet jeg i vendinga. Nå er det 2 minutter pause før neste forsøk, slik at en kan samle krefter igjen,
men nå ble jeg så sint på meg selv, at jeg tenkte at det var lurt å løfte før sinnet forsvant. Jeg gikk
raskt på siste forsøk, og dro det jeg kunne. Jeg fikk stanga på brystet, med en dyp splitt. De fleste
som løfter setter seg under stanga, men jeg hadde problemer med å bøye knærne så mye, så jeg
hadde alltid splittet. Jeg har høyre bein fram og venstre bein tilbake, helst strakt bakover. Nå var
jeg så langt nede med venstre at jeg kjente at de små hårene på kneet var i plattingen, men kneet
var ikke nær. Dersom kneet er nær blir løftet underkjent. Jeg kom opp med stanga, men den var
tung. Eneste tanken var å slå så hardt som mulig, og det klarte jeg, og løftet ble godkjent. Ny pers
både i støt (endelig 150 kg) og sammenlagt (365 kg), og enda bedre, dette holdt til sølv.
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Jeg hadde vært meget konsentrert, og jeg spurte de andre om jeg hadde laget noe bråk under løftet. Det fikk jeg bekreftet, men jeg hadde ikke merket noe selv.
Etter NM hadde jeg fri enda ei uke, og det var deilig. Tilbake i leiren ble 14 kuler av dimmelenket
tatt bort!
På høsten begynte jeg på Norges Idrettshøyskole. Denne skolen hadde startet året før, så vi var
siste kull på Gymnastikkskolen. Fordi jeg hadde tatt dette året på Gym skolen, begynte jeg nå i 2.
klasse på NIH. Dette året var annerledes en Gym skolen, her var det ikke så mye forskjellige idretter, men mer egentrening. Vi skulle velge en hovedidrett, og da valgte jeg friidrett og 10-kamp.
Tanken var at jeg skulle ta klubbrekorden til Odd Arne Gulvik. Han hadde vært norsk mester, så
rekorden var god, hele 6151 poeng, jeg måtte forbedre persen med over 800 poeng. Men først var
det å løpe 3000 meter på opptaksprøven. Kravet var bedre enn 12 minutter. Dagen var varm, +30
grader og ikke de beste forholdene. Jeg løp første 1500 meter bra, men så forsvant både kondisjonen og viljen, og tiden ble 12 minutter og 18 sekunder. Altså 18 sekunder for langsomt. Jeg gikk
til rektor Volla og fortalte at jeg var vektløfter, hva jeg hadde gjort og at det var vanskelig for en
vektløfter å løpe så raskt. Han så på meg, hørte på det jeg sa, men han sa ikke noe. Neste dag kom
det opp et skriv på veggen. Alle som hadde løpt svakere en 12,18 måtte løpe om igjen. Da begynte
spesialtreninga for 10-kampen.
I løpet av denne høsten ønsket friidrettsforbundet å ansette 4 kast trenere, en i hvert kast. Tidligere hadde Evjent vært trener i alle kasta. Det var han som var trener da jeg ble innkalt til samling
som 18 åring. Jeg ble spurt om å ta slegge, den øvelsen som jeg var dårligst i. Jeg sa hvordan det lå
an, men jeg hadde god greie på styrketrening, noe som er viktig i kastene. Jeg fikk, og tok jobben,
og det var jo en utfordring. Da begynte jeg å trene teknikk i slegge i tillegg til 10-kampen. Denne
sommeren ble det bare noen konkurranser, men jeg ønsket å prøve alle øvelsene. I KM 5-kamp
ble jeg skadet i lengde, ikke noe alvorlig, men det var vondt å løpe, så jeg brøyt etter lengde, som
for øvrig ble på 6,22 m. Jeg var bra til KM enkeltøvelser og her stilte jeg i tre øvelser. Resultatene
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ble svake, 37,84 m i diskos og 12,56 m i kule, begge utenfor pallen.
Det ble bronse på meg i tresteg med 12,69 m, dette også et svakt resultat. Så var det KM i 10kamp, dette var jo hovedøvelsen min neste år. Det ble12,4 s på 100 m, 6,19 m i lengde, 12,09 m i
kule, 1,60 m i høyde og 59,9 s på 400 meter. Her var det vel bare 400 m som jeg synes var bra nok.
Neste dag snublet jeg i en hekk og falt, tiden ble 21,7s. Diskos 39,34 m, stav 2,75 m spyd 41,08 m
og 1500 meter på 5,33,2. Svake resultater dette også. Sølv sammenlagt på 4913 poeng.
Tydelig at mye styrketrening før NM i løfting og mye lang løping etterpå ødela noe av resultatene i andre øvelser. Men jeg hadde nå et år på å prøve å komme tilbake til gode resultater. Første
gangen under 5000 poeng, men uten fall på hekken og mer innsats på 1500m ville jeg fått noe
over 5000 poeng, så da var det ”bare”1000 poeng opp til rekorden. Nå er jeg optimist hele tiden,
så dette tok ikke fra meg håpet om å klare rekorden. På idrettshøyskolen ble det arrangert slegge 4
ganger denne høsten, så det passet bra. Jeg begynte på 33,30 m økte til 35,28 m og ny pers.
På neste konkurranse ble det 35,38 m, og økning med 10 cm. Siste stevne sluttet jeg på 34,04 m.
Ikke noe hopp eller løfting denne høsten.

1970 – 24 ÅR.

Etter god trening i spenst, hurtighet, styrke og kondisjon, var det bare å trene videre når skolen
begynte igjen etter nyttår. Nå skulle NM i høyde u.t. gå i Eidanger, så der ville jeg være med.
Det var flere gode med, så jeg tok en sjanse og begynte på 1,60 m, så høyt hadde jeg aldri startet
før. De fleste begynte på 1,55 m. På 1,60 m var det 6 stykker som kom over, men bare to i første
forsøk. I andre forsøk, følte jeg at jeg var så vidt nær lista på vei opp, jeg var hårfint over på toppen, og jeg trur at jeg berørte så vidt på vei ned, men lista lå. Jeg kunne ikke hoppet en mm høyere. De tre andre kom også over i andre forsøk. Nå var reglene den gang slik at dersom en hadde
klart siste høyde på samme forsøk, vant den med færrest forsøk totalt. Da bare de to som hadde
kommet over i første omgang hoppet enda høyere, men ingen av oss andre, så fikk jeg bronsemedalje, min første senior medalje i friidrett. Taktikken gikk inn. Men det var så vidt.
I april var det senior landskamp i Spania, og da jeg var trener for sleggekasterne ble jeg med.
Jeg hadde hatt kontakt flere ganger med landslaget i slegge, så vi var godt kjent. Det ble lagt inn
et sleggestevne før landskampen og da fikk jeg være med, og det ble pers på 36,04 m. Vi kastet
også diskos og her fikk jeg opp et kast på 44,78 m, det nest beste jeg hadde kastet. Vi var i Spania
en uke. På slutten av skoleåret i Oslo hadde vi eksamen i friidrett, vi måtte gå en 8-kamp. Jeg fikk
resultatene: 100m 11,7 s, ny pers, høyde 1,70 m, kule 12,83 m og diskos 42,52 m.
Vi løp også 400 m hekk, en ny øvelse for meg, og her fikk jeg 63,4 s. Neste dag fortsatte vi med
lengde hvor jeg hoppet 6,49 m, spyd med 46,52 og 1500 m på 5,10,9.
Så var skolen slutt, jeg hadde bestått alle eksamenene og var klar for arbeidslivet. Jeg var fornøyd
med disse åra, og ønsket å bli trener i både Larvik Turn og Atletklubben. Så ville jeg drive med
idrett selv også. Jeg meldte meg på NM i 10-kamp på Lillestrøm i begynnelsen av juli.
Første prøven om treninga mot 10-kampen hadde gitt resultater. 11,9 s på 100 m, bare 6,11m i
lengde, 12,98 m i kule, 1,65 m i høyde og pers på 400 meter meg 55,8 s. Svak første dag, jeg hadde
mer inne. Andre dagen åpnet med 110m hekk og tiden ble 18,0s.
Fortsatte med diskos og kastet ble bare 39,62 m. I stav hoppet vi inne i en hall, da det begynte å
regne, men det ble bare 2,80 m. I spyd fikk jeg 47,32 m og på 1500 meter ble tiden 5,04,5.
Jeg var ikke helt fornøyd, men poengsummen ble 5712 og det var pers med 380 poeng. Poengsummen holdt til en 7.plass i NM. I høyde og stav var det tilløpsmatter, og jeg hadde for lange
pigger, det ødela litt. Jeg hadde tatt inn ca halvparten av det jeg måtte for å slette den gamle
klubb- rekorden, men manglet fortsatt 440 poeng for å gå forbi. Jeg hadde trent bra i slegge også,
og nå begynte teknikken å sitte. I slegge roterer en tre ganger rundt i ringen (de beste bruker 4
rotasjoner) og en prøver å øke farten på hver rotasjon.
Nå økte jeg persen til 41,80 m, over 5 meter økning fra sist. Så var det KM i Tønsberg. Gull i
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diskos med 42,06 m og gull på 1000 m stafett på 2,03,8, det var ny klubbrekord i LT. Det ble sølv i
lengde på 6,42 m og bronse i tresteg med 13,59 m.
I kule støtte jeg 13,22 m, men var utenfor pallen. I slegge ble det ny pers igjen nå med 42,18m,
likevel ble jeg bare nr.4 Jeg hadde begynt som trener for Larvik Turn, og det var flere utøvere som
hadde store muligheter til å bli gode. Kjetil Fevik, Tore Hetty og Haakon Hellenes og etter hvert
kom Bjørn Odberg også med. Så var det Wenche Hellenes og Marry-Ann Svindal. Alle trente
kast, og da er det viktig med mange konkurranser. Det var lett å få arrangert mange konkurranser, da alle hadde ivrige fedre. Jeg kastet også på disse konkurransene. Målet var at alle etter hvert
skulle kaste lenger en meg, og at jeg skulle bli bedre i slegge.

(Bilder fra KM i 10-kampen. Svein Hytten og meg, høyden jeg hoppet, meg i stav og fra seierspallen.)
Så var det KM i 10-kamp og siste sjanse i år for rekord. Det skulle også mye til å holde fokus et
år til, så nå gjaldt det. 100 m gikk på 11,9 s, det samme som rekorden. I lengde hoppet jeg 6,32 m
mot 6,48 m og nå var jeg allerede litt etter. Men i kule støtte jeg 13,00 m mot 11,71 m, jeg tok inn
noe og nå lå jeg 24 poeng bak. Etter høyde var jeg 59 poeng foran etter å ha hoppet 1,80 m mot
1,71 m. På 400m hadde rekordholder 53,8 s mot mitt løp på ny pers 55,4 s. Så etter første dagen lå
jeg ett poeng bak. Neste dag fikk jeg 18,0 s i 110 m hekk, mot 16,5 s og så var jeg hele 122 poeng
bak. Men i diskos kastet jeg veldig bra, 43,02 m og opp mot mitt beste. Her hadde rekordholderen
37,14 m så nå var jeg bare 6 poeng bak.
Så var det stav, her hadde rekordholderen 3,00 m, det samme som min pers. Her overgikk jeg meg
selv og hoppet først ny pers med 3,10 m, så 3,20 m og tilslutt 3,30 m. Da ledet jeg med 81 poeng.
I spyd økte jeg ledelsen da jeg kastet 45,54 m mot 40,40 m. Nå var ledelsen kommet opp i 155 poeng, noe jeg trengte før 1500 meteren for her hadde rekordholderen 4,30,7. Min pers på 4,56,1 fra
1967 ville ikke holde. Jeg måtte sette pers på den siste øvelsen, og nå var jeg sliten etter to dager og
9 øvelser. Morten Wist som også var med i 10-kampen, hadde ikke sjanse på medalje. Han ofret
seg og skulle dra meg fram til 4,50, noe som skulle holde til rekord.
Morten var god for under 4,30 på 1500 meter. Første runden gikk litt for raskt, så jeg gav beskjed
om litt roligere tempo. Neste runde gikk passe bra etter skjema, det samme på tredje runden. Når
det var 200 meter bad jeg Morten om å dra på. Jeg prøvde å følge, men han dro fra, men jeg klarte
å øke tempo litt.
I mål viste klokka ny solid pers på 4,48,3 og rekorden var min. HURRA. Jeg var så sliten så det
var det rett ned på ryggen i gresset, og der ble jeg ei stund. Jeg fikk 6195 poeng mot 6151poeng.
Det var så slitsomt at jeg pleier å si at det løpet har jeg vondt av enda. Svein Hytten fikk sølv på
6062 poeng og bronsen gikk til Torbjørn Hassum med 5564 poeng, så det var sterk konkurranse.
Morten fikk 5088 poeng og 4.plass.
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1971 – 25 ÅR.

Nå hadde jeg trent bra forrige året, og nå ønsket jeg å beholde det nivået som jeg hadde oppnådd.
Jeg hadde ikke konkurrert i vektløfting siden mars 1969, så ville jeg prøve litt igjen.
Men først var det KM i hopp u.t. I dette mesterskapet bommet jeg nok litt i teknikken, så jeg fikk
bare 1,55 m og sølv. I lengde u.t. ble det 3,02 m og utenfor pallen.
I klubbmesterskapet hoppet jeg 1,62 m og 3,06 m, så det var like bra som året før. Nå hadde jeg
startet opp som trener for Larvik Atletklubb også, så det ble mange treningsoppdrag i uka.
Tre ganger på Atletklubben og en gang i friidrett om vinteren og to ganger om sommeren. Men
om sommeren ble det mindre for Atletklubben. Jeg fortsatte et år til som forbundstrener i slegge,
men der hadde jeg oppdrag bare i noen helger, både i Bergen og i Trondheim. Så prøvde jeg vektløfting igjen. Klubbmesterskap for LAK. Serien ble 117,5 kg i press (tangering), 105 kg i rykk og
142,5 kg i støt. 365 kg sammenlagt og det var også tangering av pers. Jeg trente bra, og neste mål
nå ble ny klubbrekord i slegge. Den var fra 1950, pålydende 46,21 meter.
Da friidrettslandslaget skulle ha en landskamp i Romania, ble jeg med som trener for sleggekasterne. Jeg søkte om en uke fri med lønn av Sandefjord kommune, og det fikk jeg innvilget.
En morsom episode fra turen. Mange sleggekastere liker tørr ring. Nå hadde det regnet noe før
start, så Romanias sleggekastere helte bensin i ringen og tente på. Da ble ringen tørr.
Så kom Magne Føleide som var en av kasterne. Han gikk bort til ringen, men var ikke helt fornøyd. Nå sto det ei bøtte der med vann i. Den var beregnet på å duppe slegga i dersom det var
jord på slegga etter kastinga. Nå tok Magne og helte alt vannet i ringen. Enda husker jeg brølet fra
de Rumenske sleggekasterne.
Jeg kom hjem natt til 18. mai, så jeg gikk glipp av 17. mai. I et stevne i Sandefjord ble det ny pers i
slegge med 43,06 m. Det beste jeg klarte på våren var 13,41 m i kule, 43,92 m i diskos og 45,82 m i
slegge. Dette resultatet var bare 40 cm fra klubbrekorden. Jeg hadde mange forsøk dette året, men
økte ikke noen av disse resultatene fra vårsesongen. Første KM ute i år var 10-kampen. Serien ble
11,8 s, 6,32 m, 13,23 m, 1,76 m og
58,4 s. Andre dagen ble serien 17,6
s, 41,52 m,
3,00 m 46,02 m, og 5,47,4.
Nå var flere resultater bedre en i 10
kampen året før, men motivasjonen
til å løpe 1500m var svak, så der tok
jeg det med ro, noe resultatet også
viste. Et minutt svakere tid en året
før, for jeg hadde fortsatt den 1500
meteren i friskt minne. Her ”mistet”
jeg nesten 300 poeng i forhold til i
fjor likevel ble poengsummen 5727,
den nest beste jeg hadde gjort, og et
nytt gull.
Som en ser av bildet til høyre,
var det fortsatt krefter igjen etter
10-kampen. Her løfter jeg Morten
Wist (til venstre) og Arne Eikenes,
de andre fra pallen.
På et nasjonalt stevne traff jeg Iver Hole fra Spikkestad. Han var en av Norges beste diskos kastere
med norsk rekord på 59,55 m.
I KM dette året hadde jeg god uttelling. Det ble gull i både i lengde på 6,56 m og i slegge med
44,56 m. I slegge ledet Reidar Leifson (som nærmet seg 50 år) på meg i de tre første omgangene.
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I 4. omgang stoppet jeg da jeg ikke fikk til
balansen.
Når jeg prøvde på nytt fikk jeg bra klaff og
gikk forbi han med noen cm, og dermed
var gullet mitt. Etter konkurransen sa
Leifson: Dette var min siste sjanse til gull,
du får mange flere sjanser. Jeg stilte også
opp i stav, hoppet 3,20 m, men var utenfor
pallen. Dagen etter fortsatte med to gull til,
nå i diskos med 42,16 m og i tresteg med
13,38 m. Så ble det sølv både i kule med
13,32 m og på 1000 m stafett med 2,04,0.
I spyd kastet jeg 44,92 m, men var her
utenfor pallen.
Etter KM var det et stevne i Eidanger hvor
tresteg sto på planen. Jeg ønsket å forbedre
rekorden min og jeg dro dit. Baneforholdene var ikke av de beste, grus i tilløpet.
Men på et av hoppene kjente jeg at jeg fikk flott flyt på hoppet, og kjente at det ble langt. Så sa
dommeren at det var dødt, men det lurte jeg på om kunne være riktig. Jeg hadde kjent at jeg var
på planka. Hvor var piggene på planka? spurte jeg. Dommeren viste meg dem og når jeg satte
piggskoen i hullene var det en cm klaring. Så hoppet ble målt, og det ble ny klubbrekord med
13,94 m.
Det ble mange kaststevner for mine utøvere og meg, men ingen forbedringer på meg denne høsten. Jeg prøvde en 60 meter og der satte jeg pers med 7,4 s. Helt på høsten var det KM i vektløfting, og jeg stilte sammen med de løfterne jeg hadde trener ansvaret for. Nå ble det 115k g i press,
107,5 kg og ny pers i rykk, 145 kg i støt. Ny pers sammenlagt med 367,5 kg, og gull igjen.

1972 – 26 ÅR.

Målet denne sesongen var ny klubbrekord i slegge, men som vanlig begynte året med hopp u.t.
I KM hoppet jeg 1,63 m i høyde og fikk et nytt gull på det. I lengde hoppet jeg 3,05 m, men det
holdt ikke til pallen. På et seriestevne i løfting satte jeg først pers i press med 120 kg. Det ble 105
kg i rykk og 145 kg i støt. Til sammen 370 kg og ny pers igjen.
Det ble mange kaststevner dette året også, både for meg og for de jeg trente for LT. Vi hadde en
nyvinning og det var Admiral cup. Der var jeg tatt ut i diskos. Nå sa jeg til min far at han måtte
komme en tur på Lovisenlund for å se på at jeg kastet. Nå hadde jeg vært med på idrett i over 15
år, og han hadde enda ikke sett på noen gang. Han kom, så på og gikk igjen. Han tråkket ned i et
lite hull i asfalten når han skulle gå igjen. Dette likte han svært dårlig, selv om han ikke ble skadet.
Dette snakket han en del om, husker ikke om han sa noe om kastinga.
Jeg kastet 40,70 m. Det ble gull i 5-kamp med 2845 poeng og uka etter ble det gull i 10-kamp med
5478 poeng. Ikke de helt store poengsummene, men jeg satset mest slegge dette året, samtidig
som jeg trente ungdommene i klubben. Som sagt ble det mange kast stevner og på 6. konkurransen som var i august lykkes jeg i slegge med et kast på 46,54 m, og en ny klubbrekord til. I KM
dette året ble det to gull, de kom i tresteg med 13,89 m, i diskos 42,54 m. Sølv ble det i slegge på
46,86 m, ny klubbrekord og identisk med rekorden min i diskos, mens det ble bronse både i lengde med et hopp på 6,35 m og i kule med 13,03 m.
På 1000 m stafett ble det også bronse med 2,04,5. Helt på tampen av sesongen løp jeg 60 meter
på ny pers med 7,3 s. Det var viktig for meg å være med i alle øvelsene hvert år. Med en så rask
60 meter var det rart at jeg bare løp på 12,0 s på 100 meter og 18,6 s på 110 meter hekk. I høyde
hoppet jeg 1,82 m og også dette var ny klubbrekord.
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Etter at vi flyttet inn i huset i Sandefjord sluttet jeg å trene vektløfterne. Jeg sa også fra meg forbundsjobben med sleggekasterne, da det ble for mange helger borte. Jeg ville heller hjelpe til i
nærområdet, så det ble treningsoppdrag for kretsen, for friidrettsklubbene STIF og Runar.
Jeg var også noen turer på Fram som trener, men hovedtrenerjobben var utøverne i min egen
klubb, Larvik Turn. I vektløfting hadde nå presset forsvunnet. Det var en del plager med ryggen,
for mange løftere la seg bakover for lettere få opp stanga. Det var også vanskeligere å dømme,
noen ganger var det streng dømming, andre ganger ikke. I KM løftet jeg 110kg i rykk og pers
igjen. Etter at presset forsvant, kunne mer av treningen konsentreres mot rykk og støt, derfor ble
det fortsatt framgang. Jeg fikk opp 145 kg i støt. Sammenlagt ble det 255 kg og gull igjen.

1973 – 27 ÅR.

Dette året trente jeg Larvik Turn’s utøvere videre. Kjetil Fevik var eldst og satte mange klubbrekorder i aldersbestemte klasser. Tore Hetty var et år yngre, og tok Kjetils rekorder ettersom han ble
eldre. Haakon Hellenes var et år yngre en Tore, og han satset på å ta Tores rekorder, noe han også
klarte de første åra.
Etter hvert ble rekordene til Kjetil for gode, så Tore hoppet også lengde, og ble ganske god der.
Haakon var minst, og jeg penset han inn på 10-kamp. Så kom Bjørn Odberg inn i gruppa, men
han nådde ikke opp til de andre, så jeg penset han inn på slegge. Målet var at de skulle ta mine rekorder etter hvert i de øvelsene som de satset på, både i aldersbestemte klasser, i junior og senior.
Jeg ville fortsatt konkurrere selv om en nabo mente at jeg bare
skulle trene andre og ikke satse noe selv. Jeg svarte at jeg kom til
å holde på lenger en de jeg trente, så jeg fortsatte med idrett selv
også. Når det gjaldt trening, så brukte jeg trimsalen på skolen
i alle fritimer, noen ganger etter skoletiden og noen ganger på
lørdager. På vinteren trente jeg sammen med mine utøvere i
spenst, hurtighet og styrke i Farrishallen.
I første løftekonkurranse dette året rykket jeg 115 kg og støtte
150 kg, og fikk ny pers på 265 kg. Jeg var kvalifisert til NM senior, men var ikke så interessert, da flere utøvere hadde begynt
med dop. Resultatene føyk i været for mange. Flere som jeg
hadde løftet bedre enn tidligere, løftet nå plutselig mange kilo
mer en meg, enda jeg også hadde litt framgang, da i rykk.
Før presset forsvant hadde noen presset like mye som de hadde
hatt i norsk rekord i støt fra tidligere. Men Oscar Jacobsen ville
ha meg med i NM på Gjøvik, kanskje for da fikk han sitte på
med bil opp dit. Jeg gav etter og stilte. Nå møtte jeg mange nye
som var blitt veldig gode på kort tid. For ikke å løfte mye mindre en dem begynte jeg på persen i rykk, 115 kg. Dette løftet
hadde jeg bare klart en gang. Jeg fikk den opp, men mistet den
bak hodet. Tre bom og ut av konkurransen. Jeg burde ha begynt
lavere. Oscar var fornøyd med turen, han var blitt ”Grand old
mann” i vektløfterkretser, alle viste hvem han var og han prøvde
å komme rundt på alle store konkurranser. Det ble siste gang
jeg stilte i senior NM.
I KM hopp u.t. gikk det bra igjen. Nå hoppet jeg 1,61 m, og
hadde en sterk konkurranse med Truls Erik Bjerklund som
også hoppet 1,61 m. Jeg hadde færre forsøk en han og kom
derfor på toppen av pallen igjen. I lengde vant Truls på 3,07 m
mens det ble sølv til meg på 3,04 m.
Dette året hadde Atletklubben satt i gang et Elitestevne som ble
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arrangert oppe i Farrishallen.
Fordi jeg nå var klubbens beste løfter fikk jeg være med der, selv om de andre innbudte var sterkere en meg. Men det var moro å representere klubben. Det var 8 løftere som startet, og plasseringa
ble regnet ut etter en tabell som tok hensyn til kroppsvekta. Jeg ble sist, men var ikke så mange
poeng bak nest siste mann. Jeg løftet opp mot mitt beste med 110 kg i rykk og 145 kg i støt.
I klubbmesterskapet en måned etter løftet jeg 112,5 kg og 150 kg.
I skolesammenheng var det nå bestemt at vi skulle ha fri hver lørdag. Det hadde de hatt i Larvik
flere år, og nå kom vi heldigvis etter. På min første frilørdag var det KM i 5-kamp. Det ble en stor
kamp mellom Morten Wist (han som hjalp meg med 1500m i 10-kampen) og Svein Hytten.
I første øvelse som bestandig er lengde fikk jeg full klaff og hoppet 6,72 m.
Da sa arrangøren at når jeg hoppet så langt var det sikkert for mye vind, (de hadde ikke vindmåler) så resultatet ble ikke godkjent som beste resultat dette året, men i 5-kampen tellet det. Svein
hoppet 6,09 m så her hadde jeg ledelse på 137 poeng, noe som skulle vise seg var viktig. I spyd
tok Svein inn alle poengene og mer til, så da ledet han med 49 poeng på meg. Jeg slo Svein på 200
meter og i diskos kastet vi nesten like langt, så før 1500 meteren ledet jeg og kunne konsentrere
meg om Svein Hyttens løping, men Morten var sterk på 1500 meter, så jeg måtte ha et øye på han
også. Jeg kom i mål på 5,14.5 og det holdt til et nytt gull.
Morten Wist løp så bra på 1500 meter, at han gikk forbi Svein Hytten med 10 poeng, og Morten
var bare 78 poeng bak meg. Uka etter var det et kaststevne på Lovisenlund og her kastet jeg slegga
46,92 m, ny pers og selvfølgelig ny klubbrekord. Så var det KM i 10-kamp.
Dette året stilte bare to deltakere til start. 10-kamp er en veldig slitsom øvelse, flere timer over to
dager, men likevel en morsom konkurranseform. Jeg synes det er moro å samle poeng etter hver
øvelse. I stav hadde vi nå begynt å hoppe i matter, men bare slike som en har i høyde. I denne
konkurransen hadde vi to matter oppå hverandre, men da jeg hoppet over 3,00m, hadde jeg så
stor fart at jeg hoppet over mattene og landet på grusen bak mattene. Jeg fikk vondt i begge anklene, men ikke verre en at jeg likevel fullførte 1500 meteren. Det ble en bra serie og poengsummen
ble 5776 poeng, det nest beste noen gang.
På et treningsstevne på Lovisenlund økte jeg sleggeresultatet igjen, nå til 47,20 m. Så var det KM
igjen, nå i enkeltøvelser. Jeg hadde fått en ny skade i ankelen, men stilte opp i de fleste øvelsene.
Resultatene ble dårligere en vanlig, noe plasseringa også ble. Det ble gull i slegge på 44,90 m og
bronse på 110 m hekk på 18,0 s. Det var første gangen jeg stilte på hekk i senior KM.
Dette ble også de medaljene jeg klarte denne gangen. I lengde med 6,10 m, i tresteg med 12,94 m,
i diskos med 39,44 m og i kule med 12,62 m var jeg utenfor pallen.
Besteresultatene mine dette året var: 1,71 m i høyde, 13,78 m i tresteg, 12,62 m i kule, 42,34 m i
diskos og 48,10 m i spyd, så KM resultatene var langt bak det jeg normalt var god for, men skaden
hemmet meg. Jeg hadde 7,4 s på 60 m, 12,0s på 100 m, 24,5 s på 200 m og 56,6 s på 400 m dette
året.
Så var det noen stevner i vektløfting. I KM ville jeg prøve meg i lett tungvekt, og gikk ned til 82,5
kg i kroppsvekt. Nå var det kjøreforbud med bil denne søndagen, pga. oljekrisa. Da ble det buss til
byen, tog til Skoppum, buss til Horten og en lang spasertur til hallen. Det tok nesten tre timer.
Vi skulle løfte i en oppblåsbar hall, denne hadde knelt pga. mye snø denne natta, men den var blitt
blåst opp igjen. Det var kaldt og vått og ikke så koselig å løfte.
Jeg gjorde 105 kg i rykk, 145 kg i støt og 250 kg sammenlagt og fikk sølv. Hadde jeg holdt meg i
min vanlige klasse hadde dette resultatet gitt gull, så det var en feilvurdering.
Hjemturen tok også ca tre timer, så bil er å foretrekke.
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1974 – 28 ÅR.

KM i hopp u.t. gikk nå på Bugården u-skole, så her var jeg på hjemmebane. Det ble 1,62 m i høyde og 3,05 m i lengde. Samme plasseringen som året før, et gull og et sølv. Gullet i lengde u.t. gikk
til rektor Kjell Børresen på skolen.
Denne vinteren gikk NM i hopp i Tønsberg og da ville jeg være med. Nå hoppet jeg bare 1,55 m
på dette NM og det gav meg en 7.plass. I klubbmesterskapet like etter hoppet jeg 1,63 m, men det
resultatet hadde heller ikke gitt meg pallplass i NM.

Så var det elitestevnet i vektløfting i Larvik, og jeg ble tatt ut i år også. Det var 9 løftere med dette
året, og selv om jeg løftet akkurat det samme som året før, (110 kg i rykk og 145 kg i støt) hadde
jeg i år to løftere bak meg. Jeg hadde 150 kg på brystet to ganger, men klarte ikke å holde den over
hodet.
En av de gamle løfterne fra klubben som hadde konkurrert i OL i 1952, kom bort til meg etterpå
og sa at han var imponert over vendingene mine. Det var jo hyggelig å høre. Utesesongen startet
med 5-kamp KM, denne gangen på Nykirke idrettsplass. Det var de samme tre som skulle kjempe
om medaljene som året før. Nå hoppet jeg 6,36 m i lengde, men kastet 46,76 m i spyd. 200 meteren løp jeg på 24,4 s og diskosen landet på 41,56 m. De tre siste resultatene var bedre en året før,
så det jeg mistet i lengde tok jeg inn her. Så var ”tortur” distansen 1500 meter igjen, og nå hadde
Morten skumle hensikter. Heldigvis var det en god spiker som holdt oss underrettet under hele
løpet, og jeg skjønte at jeg måtte gi på for å holde Morten bak meg sammenlagt.
Morten løp på 4,19,2 og jeg presset meg ned på 5,06,2. Dermed ble det samme rekkefølge som
året før. Min poengsum ble 2971 foran Mortens 2889 og Svein 2596. På sommeren hadde vi en
pokalkamp i København i Danmark.
Vi hadde buss begge veier. Nå var det slik at jeg var trener på gulltrøyeleiren i Halden for de beste
ungdommene i Norge uka før. Våre Larvik Turn ungdommer var også der, og for å få oss med
på konkurransen måtte bussen komme innom Halden for å plukke oss opp. Jeg stilte i 6 øvelser i
klubbkampen og gjorde mange brukbare resultater: Lengde 6,58 m, høyde 1,75 m, tresteg
13,55 m, kule 12,92m, diskos 41,79m og slegge 45,89m.
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Nå var det verdensmesterskapet i fotball på denne tiden og finalen skulle gå på kvelden etter stevnet. Mange ville se den, så bussturen hjem gikk på natta. Jeg var hjemme i 7- tiden på morgenen.
Mulig det var første gangen jeg så en hel fotballkamp på TV.
KM dette året gikk i Horten, og nå stilte jeg i 6 øvelser. Gullet kom i tresteg med et bra hopp på
13,72 m, det ble sølv i diskos med et kast på 42,06 m og bronse i lengde med 6,55 m.
I slegge som nå var min beste øvelse ble det også bronse med 45,86 m. Jan Brunsell som hadde
gjort comeback vant på 49,54 m mens min elev, Bjørn Odberg klarte 46,66 m og sølv. Han hadde kastet 47,60 m tidligere i år, og tatt fra meg klubbrekorden. I kule med 12,78 m og i stav med
3,00 m var jeg utenfor pallen. Kjetil hadde tatt min klubbrekord i diskos dette året med et kast på
47,18 m, så treningen begynte å gi gode resultater. Selv prøvde jeg 200 m hekk for første gangen
i år, øvelsen gikk i Eidanger. Jeg løp på 29,0 s og da jeg var første mann i klubben som løp denne
distansen ble det selvfølgelig ny klubbrekord.
Det var etter hvert vanskelig å få klubber til å arrangere KM i 10 kamp, så dette året ble det lagt til
Kragerø sammen med Telemark. På veien nedover stoppet jeg for en mann som hadde gått tom
for bensin. Jeg hadde ei 5 liters kanne i bilen, og den fikk han. Så fortalte jeg han at jeg skulle være
med i 10-kamp i Kragerø. Det skulle han også, så da fikk jeg igjen kanna der. Jeg kjente ikke han
fra før, vi var like gamle, og siden hadde vi en god del kontakt, langt opp i veteran klassene. Jeg
gjorde en passe bra konkurranse. Her ble det 1,83m i høyde, og jeg hadde flotte forsøk på 1,86 m,
men med et hårfint riv. Dette ble det høyeste jeg noen gang kom i høyde. Poengsummen ble 5607
og et nytt gull. Nå var det bare Gunnar Janshaug og meg med fra Vestfold. Jeg klarte å beholde
styrken fortsatt, og i KM i vektløfting dette året hadde jeg en veldig hard konkurranse med Jørgen
Olsen fra Grenland. Jeg hadde slått han tidligere, men nå hadde han økt styrken en del.
I rykk fikk jeg opp 112,5 kg, men han klarte 12 0kg. Nå var jeg tyngre en han, så for å vinne sammenlagt måtte jeg slå han med 10 kg i støt, og vi var omtrent like sterke.
Vi begynte begge på 140 kg og det gikk greit. Han økte til 145 kg og jeg bad om 147,5 kg, mest
for å se hvordan han løftet, og for at jeg kanskje kunne løfte på hans resultater. Så bommet han to
ganger på 145 kg. Kanskje han følte seg sikker på seier, ikke vet jeg. Jeg høynet da selvfølgelig til
150 kg, og det klarte jeg, dermed var gullet mitt. Jeg prøvde også på 152,5 kg og fikk det opp på
brystet, men overstøtet kom litt foran og da er det umulig å holde. Hadde jeg klart det dersom jeg
måtte hatt det for å ta gull??
Denne høsten fikk jeg forespørsel fra Sandefjord ballklubb om trenerjobb. Jeg skulle trene laget
i spenst, hurtighet og styrke. Treningen skulle foregå på Bugården u-skole, og der hadde jeg det
utstyret som jeg trengte. Det ble mye spenst, da det er viktig for hurtigheten og styrken. Spenst er
viktig i all idrett. Vi hoppet og hinket over hekker og vi hinket over gymnastikksalen på matter
for å avlaste litt på beina. Jeg var med hele tiden, både for å få trening selv og for å vise hvordan
øvelsen skulle utføres. Samtidig så jeg på når fotballguttene hoppet for å feilrette. Jeg hadde på
meg en vektvest på 14 kg for å få maksimalt utbytte av treningen.
Nå var det mange av utøverne som sto over flere av treningene, og en gang kjeftet hovedtreneren
veldig, og han ville vite hvorfor de ikke var på alle treningene. Da kom det fram at treningen var
så hard, at de sto over flere ganger. ”Du får ikke diamanter selv om du sliper gråstein. Du får bare
blank gråstein.” Jeg var trener i to vintere, ca 20 treninger hvert år. Noen tok seg en røyk etter
treninga, så satsinga var ikke helt på topp.

1975 – 29 ÅR.

Jeg hadde bestemt meg for å være med i stevner bare i Vestfold, så da ble det noen KM og en del
treningsstevner. Jeg satte KM høyt, og ville være med på alle dersom ikke skader eller annet skulle
ødelegge for meg. Første KM dette året gikk i Høyjord. Her hoppet jeg 1,59 m i høyde og 3,08 m
i lengde. Det gav samme plassering som året før, i tillegg var det for første gang satt opp en bestemannspremie, og den fikk jeg.
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Dette året gikk NM i hopp u.t. i Kongsberg og
jeg stilte. Det ble 1,55 m, samme høyde som
året før, men nå fikk jeg 5.plass. Jeg hadde
bestemt meg for å gå ned i vekt, og under
Østlandsmesterskapet (ØM) i vektløfting i
Ekeberghallen i Oslo veide jeg bare 79,9 kg, så
lite hadde jeg ikke veid på mange år. Det gikk
kanskje litt utover styrken, men jeg tok 100 kg
i rykk og 137,5 kg i støt og vant gull på det.
Det var første gangen ØM ble arrangert. Like
etter var det nytt elitestevne i Farrishallen og
jeg fikk starte dette året også. På en kroppsvekt på 80,9kg løftet jeg 105kg i rykk og 140kg
i støt. Det var 9 løftere og i år kom jeg på
sisteplass igjen. Det var det siste elitestevnet
klubben arrangerte.
Så begynte utesesongen med noen treningsstevner før KM i 5-kamp, som skulle arrangeres i Tønsberg. Nå var det samme uka som
jeg var trener på gulltrøyeleiren i Halden.
Jeg hadde egen bil dette året, og jeg fikk fri
fra leiren denne ettermiddagen, så jeg dro til
Tønsberg. Marry-Ann Svindal ble med for å
gå 3-kamp for damer. Jeg var i god form og
fikk serien: 6,62 m i lengde, 46,38 m i spyd,
200 m på 24,6 s og diskos på 39,54. På 1500 m
prøvde jeg å henge på de andre, det holdt ei
stund, men 4 stykker løp fra meg. Likevel fikk
jeg tiden 4,56,5 og det var tredje gangen under
5 minutter. Poengsummen ble 3017 også andre gangen over 3000 poeng.
Meget godt fornøyd med seieren. Morten fikk sølv igjen. Så direkte tilbake til Halden. Det var byttet nøkkel på redskapsbua på LT, og jeg som var trener hadde ikke fått ny nøkkel. Første gangen vi
skulle trene, kom vi oss inn uten nøkkel, en form for innbrudd, og det ble påpekt. (Det heter vel å
få kjeft.) Vi hadde et lite medlemsblad i klubben, og der skrev jeg et innlegg under ønskes byttet:
Jeg trenger nøkkel til bua, i bytte kan jeg levere mange gode resultater til serien. Jeg fikk nøkkel.
(Bildene under viser 4 av øvelsene i 5-kampen: lengde-spyd-200m og diskos.)

KM var dette året i august. Jeg merket at spensttreningen med ballklubben gav uttelling, særlig
i tresteg. Vi var flere en 8 utøvere i tresteg, så en måtte ha et bra resultat for å komme til finalen
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og få alle 6 hoppene. I første forsøk hoppet jeg dødt. Jeg la tilløpet tilbake ca 10 cm for å få neste
gyldig, likevel tråkket jeg over planka og fikk dødt igjen. Så la jeg 10 cm til tilbake igjen, men like
før jeg skulle begynne tilløpet tenkte jeg at jeg legger enda 10 cm tilbake.
Selv om jeg ikke treffer planka, regnet jeg med å komme til finalen. Dette hoppet ble gyldig, men
jeg hadde bare 1 cm klaring på planka, så det var bra jeg hadde lagt ekstra tilbake. Det tyder på
god form når en hopper dødt, for da blir alle stega litt lenger en vanlig og farten blir også bedre.
Resultatet viste også det, hoppet målte hele 14,23 m, absolutt det lengste jeg har hoppet noen
gang. Jeg kjente det også i hoppet, jeg følte at jeg fløyt bortover, et gyllent øyeblikk.
Uheldigvis var det 2,8 m/s i medvind, så resultatet ble ikke godkjent som ny klubbrekord, men det
holdt til gull i konkurransen. Det ble sølv i slegge på 44,72 m, sølv i lengde med 6,37 m, mens jeg
var utenfor pallen i diskos med 40,36 m. På 1000m stafett var jeg med og laget tok bronse på tiden
2,08,4.
10-kamp KM gikk seint på høsten i Tønsberg. Dårlig vær lørdag ødela litt på resultatene, men det
ble 12,2 s på 100m, 6,48 m i lengde, 11,90 m i kule, 1,73 m i høyde og 58,3 s på 400 m.
Søndagen var været bedre og resultatene denne dagen ble 18,0 s på 110 m hekk, 40,26 m i diskos,
3,30 m i stav. Dette var tangering av pers. Nå hadde vi begynt å hoppe med glassfiber stav, men
uten erfaring og trener hadde vi alt for stiv stav, så det ble ikke så mye forskjell fra stålstav.
På forsøket på 3,40 m landet jeg feil og fikk tråkket skikkelig over, og vrikket ankelen stygt.
Jeg satte foten rett i kaldt vann i vanngropa en stund før spydkast. Da jeg ikke klarte å løpe måtte
jeg kaste spyd uten tilløp. Det ble 38,94 m, så her mistet jeg nesten 100 poeng.
På 1500 m måtte jeg starte, men brøyt etter noen meter. Poengsummen ble 5308, men likevel
holdt det til gull, 160 poeng foran Torbjørn Thorland. Jeg prøvde 200 m hekk dette året også, ny
pers med 28,7 s, men dette året hadde Haakon løpt på 27,9 s, så det ble ikke klubbrekord.
Mine beste resultater utenom KM dette året ble 11,9 s på 100 m, 17,5 s på 110 m hekk, 1,81 m i
høyde, 13,87 m i tresteg, 12,77 m i kule, 42,14 m i diskos, 46,36 m i slegge og 48,2 0m i spyd. Haakon hadde hoppet 1,85 m i høyde, så han tok min klubbrekord der også. Han nærmet seg også
både i 5-kamp og 10-kamp.
Bjørn hadde dratt i militæret og lagt slegga på hylla, så kanskje jeg skulle prøve på å ta klubbrekorden tilbake? Kjetil forbedret stadig rekorden i diskos, mens Tore nærmet seg i lengde. Målet
var jo at de skulle ta alle mine rekorder. Nå hadde jeg trent lite vektløfting denne høsten, både
pga. vrikkinga av ankelen og jeg hadde også fått litt vondt i ryggen. Likevel stilte jeg i KM i Skien.
Der løftet jeg 105 kg i rykk og 130 kg i støt. Dette holdt til en sølvmedalje og det var jeg fornøyd
med.

1976 – 30 ÅR.

Sesongen startet som vanlig med KM i hopp u.t. Resultatene sank litt her også, det ble 1,55 m og
2,95 m. Likevel ble det gull og sølv. Resultatet i høyde holdt faktisk til bestemannspremien, en stor
pokal. Lengde resultatet ble det beste i vinter, men jeg klarte 1,58 m senere i høyde u.t.
Nytt av året var Vestfold-Cup. På tinget til kretsen hadde jeg kommet med dette forslaget: Alle
øvelser skulle arrangeres to ganger i løpet av sesongen, fordelt på 8 stevner, og konkurransene
skulle gå på banene til de små klubbene. Da fikk vi disse klubbene mere med, og vi som bare
konkurrerte i Vestfold fikk 8 flotte konkurranser. Da ville øvelser som 200 m hekk og 400 m hekk
også komme på programmet to ganger. Disse øvelsene ble nesten aldri arrangert. Det var faktisk
en del motstand for å få dette godkjent på tinget. Alle synes ideen var bra, men likevel stemte
mange mot. Heldigvis fikk forslaget likevel flertall, og jeg var veldig fornøyd.
Vi var den første idretten som arrangerte Vestfold-Cup, flere idretter kom etter. Uka etter påsken
var det treningssamling for Norges beste 10-kjempere i Spania. Jeg fikk fri fra skolen for å være
med nedover, da Haakon Hellenes hadde blitt tatt ut av friidrettsforbundet.
Jeg skulle også trene Vestfolds beste 10 kjempere dette året. Jeg fikk litt støtte av forbundet og
kretsen, men fra min egen klubb fikk jeg ingen ting, ikke svar engang. Jeg lurte på hvorfor, nå
hadde jeg trent klubbens utøvere siden 1970, og de hadde prestert mange gode resultater.
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Svaret var at når jeg lærte mer, ville jeg sikkert be om høyere lønn i klubben!?
Det var en meget lærerik uke. På KM 5-kamp måtte jeg bryte da jeg fikk vondt i beinet. Her stilte
Haakon Hellenes opp og målet var å ta min klubbrekord. Haakon var allsidig, hadde satset på
10-kamp og burde klare rekorden. Så var han uheldig i spyd og kastet over 10 meter kortere enn
han kunne klart. Dermed var han 66 poeng bak. Siden ble det ikke flere 5-kamper på han, så den
rekorden fikk jeg beholde.
Første 200 m hekk løp jeg på 30,1 s, men noe seinere når jeg ikke kjente noe i foten, ble tidene
bedre. Jeg hadde tenkt og bare konkurrere i Vestfold, men nå startet Telemark opp med en karusell, nesten lik Vestfold-Cup. Den hadde jeg også lyst til å være med på.
Det ble 4 konkurranser der dette året. Det ble premiert i løp, hopp og kast, og dess flere starter en
hadde dess flere poeng fikk en, så allsidighet var en fordel. Jeg stilte i alle 4 konkurransene. De to
siste gikk i en helg, lørdag i Åmot og søndag på Rjukan. Det var så vidt jeg rakk stevnet i Åmot da
det var dyrskue i Seljord og lang kø pga. mange biler som skulle dit.
Tiden på 110 m hekk ble deretter, svake 19,4 s. Jeg rakk ikke noe særlig oppvarming. Resten av
øvelsene gikk bra. På Rjukan kastet vi med ei gammel slegge. Håndtaket var ikke bra, for når jeg
dro til i utkastet bøyde det seg litt. Heldigvis røyk det ikke. Etter alle de 4 konkurransedagene fikk
jeg flest poeng både i hopp og kast, mens det ble 2.plass i løp. Jeg fikk tre fine glassvaser i premier.
På en konkurranse på Lovisenlund kastet vi spyd. Etter 3 forsøk kom en av lederne for fotballen
og stoppet konkurransen. Vi kunne ikke kaste spyd på gresset da det skulle være en juniorlandskamp i fotball der dagen etterpå. Nå lager spydet et lite hull der det lander. Etter å ha målt kastet
tråkker vi på hullet, og da blir det borte. Hadde vi kastet slegge kunne jeg forstått det, men spyd??
Det rare er at når fotballspillerne tar en sklitakling og drar opp masse gress, klapper de samme
lederne. Hvor er logikken?
I år ble KM i slegge arrangert i Tønsberg, mens resten av KM gikk i Horten. Sleggeringen i Horten måtte vike plass for en ishockeybane. Det ble sølv på 46,16 m etter Jan Brunsell som hadde
kommet godt opp etter at han gjorde comeback. I Horten fikk jeg gull i tresteg med 13,73 m mens
det ble bronse i lengde med 6,43 m. Her vant Lars Bredal med 6,49 m foran Haakon med 6,48 m,
så det ble en jevn og spennende konkurranse. Jeg kastet 41,96 m i diskos og 12,20 m i kule, begge
utenfor pallen.
På et hekkeløp på 110 meter på Runar banen satte jeg pers på 17,4 s, en forbedring av den gamle
fra 1964 med 1/10 sekund. På 200 m hekk løp jeg på 27,9 s og tangerte klubbrekorden til Haakon.
I slegge hadde jeg begynt å tenke på klubbrekorden igjen, og dette året fikk jeg opp et kast på
47,52 m, ny pers og bare 8 cm fra rekorden til Bjørn Odberg.
På min 30 årsdag fikk jeg et halssmykke av Liv. Det var merket til Larvik Turn i gull. Siden har jeg
hatt det rundt halsen, unntatt når jeg konkurrerer i vektløfting. Jeg er veldig Turngutt, jeg liker
smykket godt, så jeg setter stor pris på det.
10-kampen dette året gikk i Porsgrunn, men denne gangen ble Lars Bredal for god, og han tok
gull på 6080 poeng. Jeg fikk 5698 poeng, mens bronsen ble en jevn konkurranse mellom Gunnar
Janshaug og Torbjørn Thorland, hvor sistnevnte slo Gunnar med 10 poeng og fikk poengsummen
5209. Mine bestenoteringer dette året ble 7,7 s på 60 m, 11,9 s på 100 m, 56,9 s på 400 m.
I hopp 1,75 m i høyde, og ny pers i stav med 3,45 m. Nå fikk jeg litt bøy i staven som var litt mykere en den første, slik at jeg kom noe høyere. Besteresultatet i diskos ble 42,04 m, i kule 13,31 m
og i spyd 42,84 m.
I desember var det KM i vektløfting. Kroppsvekta hadde gått opp igjen til 87,5 kg. Det var lett å
komme ned noen kilo, men vanskelig å bli der, men det var forsøket verdt. Jeg løftet 107,5 kg i
rykk og 137,5 kg i støt, noe jeg var veldig godt fornøyd med. Det ble sølv denne gangen også. Men
ryggen var ikke så bra, så nå bestemte jeg meg for å legge løftinga på hylle. Fasiten for det jeg
hadde oppnådd i løfting: 2 sølv og en bronse i Nordisk mesterskap for junior, et sølv og en bronse
i NM senior. I tillegg hadde det blitt to gull og en bronse i NM junior.
Vi hadde også deltatt i NM lag senior. Her måtte 5 utøvere alle ha resultat i 4 måneder, så ble
resultatene sendt til vektløfterforbundet, og poengsummene ble regnet ut. Så ble NM lista satt opp
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etter dette, og LAK fikk gull i 1967 og sølv i 1968. I KM hadde jeg 7 gull (3 i junior og 4 i senior) i
tillegg til 4 sølv i senior. Jeg hadde også satt 5 norske juniorrekorder. En god uttelling, synes jeg.

1977 – 31 ÅR.

Nytt år med de samme mulighetene, men i år uten vektløfting. KM i hopp gikk dette året i Farris
hallen. Jeg hoppet 1,61m i høyde, og det holdt til gull i år også. I lengde ble de bare 2,88 m og kom
ikke på pallen med dette resultatet.
Jeg hadde lyst til å knytte noen tepper
til å henge på veggen, og jeg skulle lage
motivene selv. Det ene skulle være
av en diskoskaster og det andre av en
vektløfter. Jeg kjøpte materialer og satte
i gang. Jeg tegnet av en vektløfter fra en
plakat som jeg hadde fått under Nordisk Mesterskap i Stockholm i 1966 og
en diskoskaster, og jeg ble godt fornøyd
med resultatet.
(Bildene: Vektløfter og diskoskaster.
Motiv statuetten av Myron.)
Første Vestfold-Cupen gikk i Horten og her var det 200 m hekk. Jeg satte pers med 27,8 s og da
fikk jeg klubbrekorden aleine. Dette året ble det arrangert hele 9 Vestfold-Cup konkurranser. KM
5-kamp gikk i Tønsberg og vi var 5 utøvere som stilte i senior. Jeg fikk serien: 6,30 m i lengde,
42,78 m i spyd, 24,9 s på 200 m, 38,88 m i diskos og 5,17,8 på 1500 m. Poengsummen ble 2748 og
et nytt gull.
De sterkeste konkurrentene fra tidligere år hadde gitt seg, så nå holdt det med svakere poengsum
en tidligere for å vinne.
( Bildet under: Tore, Ann-Mari, Haakon og Kjetil. Wenche og Bjørn mangler.) Andre bilde: Meg i
tresteg. (Bildene fra KM senior dette året.)
I KM dette året stilte jeg bare på søndag. Vi hadde slektsstevne på Eidsvoll
etter min bestefar på lørdag, og der
var viktig å være med. Jeg var heldig
med at de beste øvelsene mine gikk
på søndag. Eneste var lengde, så jeg
stilte i høyde istedenfor. Jeg kom over
1,80 m og berget sølvmedaljen med
det hoppet. Min første KM medalje i
senior i høyde. Nytt gull i tresteg med
13,48 m.
Her lå Odd
Berg og Per
Nicolaisen like
bak og jaktet på meg, men ingen av dem hoppet lenger. Så ble det sølv i
slegge på 46,48 m og bronse i diskos med 42,08 m. KM i 10-kamp gikk
i oktober, og her ble serien min: 100 m på 11,8 s, lengde på 6,52 m, kule
11,56 m, høyde 1,65 m og 400 m på 57,7 s. Søndag oppnådde jeg: 17,8 s
på 110 m hekk, 41,84 m i diskos, hele 3,50 m og pers i stav, 42,46 m i spyd
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og 5,21,8 på 1500 m. Poengsummen ble 5773 poeng og den tredje beste mangekampen min noen
sinne, og et nytt gull. Jeg gjorde det også godt i Vestfold-Cup, og mine besteresultater dette året i
kast ble: 12,08 m i kule, 44,36 m i diskos og 46,62 m i slegge.
I slegge var jeg fortsatt en meter fra klubbrekorden. Alle de andre bestenoteringene mine kom i
KM. Ingen flere konkurranser dette året, så lang pause uten noen stevner hadde jeg ikke hatt på
mange år. Haakon Hellenes hadde sitt store gjennombrudd dette året, Han gjorde en meget sterk
10-kamp med 6597 poeng og tok min rekord med 500 poeng.
Jeg hadde fått en glassvase i NM 1970, og den hadde jeg lovet han når han tok rekorden fra meg.
Vi hadde en høytidelig overrekkelse, Haakon tok også rekorden i stav. Den gamle var på 3,90 m,
satt av Rolf Skrøen, nå hoppet Haakon 4,10 m. Tore Hetty hoppet som best 6,76 m i lengde, og var
bare 7 cm fra min rekord, men lenger kom han ikke.

1978 – 32 ÅR.

Det blir mye de samme konkurransene år etter år, men likevel skjer det noe forskjellig, og det er
fortsatt moro og spennende. Kan jeg holde fokus og fortsatt klare gode resultater?
Hvordan går det med de utøverne som jeg trener, klarer de mine klubbrekorder? Nå var jeg
ferdig med å konkurrere i vektløfting, særlig å løfte tungt over hodet var slitsomt, så jeg savnet
faktisk ikke løftinga.
Kjetil Fevik kastet bedre og bedre, og dette året kastet han hele 51,54 m i diskos, og da hadde han
økt rekorden min i diskos med nesten 5 meter. Han tok også rekorden i lengde u.t. der han hoppet 3,25 m, noe han senere forbedret til 3,30 m. Han klarte også klubbrekorden i kule med et støt
på 14,27 m, denne rekorden hadde jeg også hatt i tankene, men klarte ikke å ta den fra Ragnar
Skautvedt. Jeg stoppet på 13,88 m, Ragnar hadde 14,19 m.
Nå var jo målet at de utøverne som jeg trente skulle ta alle mine rekorder, men noen overlevde.
I gutter 17 år beholdt jeg rekorden i lengde med 6,38 m, her hoppet Haakon hellenes 6,37 m.
I tresteg overtok Haakon Hellenes rekorden med 12,77 m, min rekord var 12,76 m.
I gutter 18 år beholdt jeg rekorden i kule på 12,85 m og rekorden i tresteg på 13,08 m. Dette året
skulle det arrangeres Sør-Norsk mesterskap i 10-kamp for første gang. Det var en konkurranse
som jeg ønsket å satse mot, dermed ble det mer løping denne vinteren. Denne konkurransen
gjaldt også som KM.
Året startet som vanlig med KM hopp u.t. I år hadde jeg hoppet svakt, bare 1,51 i høyde og
2,89 m i lengde. I KM derimot ble det 1,58 m og 2,97 m. Nytt gull i høyde, men utenfor pallen i
lengde. Tydelig at jeg skjerper meg og får bedre resultater når det er en viktig konkurranse.
Fordi jeg hadde trent mer løping, ville jeg nå prøve meg på 400m hekk i det første Vestfold Cup
stevne dette året. Dette hadde jeg ikke prøvd siden eksamen på NIH i 1970. Jeg løp på ny pers,
62,9 s og var fornøyd med det. Det lovet bra før 10-kampen som var like etterpå.
Her fikk jeg 11,8 s på 100 meter, 6,54 m i lengde 12,42 m i kule, og på 400 m løp jeg på 56,2 s.
Dette løpet var det tredje beste jeg hadde løpt, det var bare i 1970 jeg hadde hatt to løp på bedre
tid. 100 m og lengde var bedre enn da jeg satte klubbrekorden min. Poengsummen etter første
dag var 3165 mot 3209 fra 1970, altså bare 44 poeng bak.
Neste dag startet med 17,6 s på hekk, det også bedre en i 1970, men i diskos ble det bare38,08 m
og 5 meter bak fra 1970. Så tangerte jeg persen i stav med 3,50 m,(mot 3,30 m i 1970) mens det
ble 41,54 m i spyd. Kasta ødela for ny pers, men 6000 poeng var innen rekkefølge, noe jeg ikke
hadde klart siden den ene gangen i 1970. Nå hadde jeg ikke drahjelp slik som sist, men jeg prøvde
å henge på de som løp bedre en meg. Jeg kom inn på 5,02,8 og da poengsummen ble lest opp, var
den akkurat 6000 poeng. Jeg fikk gull i KM og bronse i Sør-Norsk. Det var moro å komme på
6000 tallet igjen.
Noen år senere ble tabellen forandret, så nå er persen min under 6000 poeng. Det som var litt
artig var at når poengsummen ble svakere i 10-kampen, så ble poengsummen i 5-kampen bedre.
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Nå ble min beste 10-kamp 5962poeng mot 6195poeng tidligere. 5-kampen ble 3148 poeng mot
3048 poeng.

Så var det KM 5-kamp, dette også på Lovisenlund. I år ble det litt bedre poengsum enn året før.
Serien ble 6,30 m i lengde, 40,32 m i diskos, 24,9 s på 200 meter, 41,62 m i spyd og 4,55,7 på
1500 m. Fordi jeg klarte å løpe så bra på 1500 m fikk jeg poengsummen 2875 og vant med litt
over 100 poeng.
Sterkeste konkurrent, Lars Bredal var uheldig i lengde og fikk 3 ugyldige hopp, han kom derfor
sist denne gangen. Nå var KM i stafetter lagt samme dagen som mangekampen, og jeg var med på
4x100 meter laget. Vi løp på 45,2 s, bare 1/10 bak klubbrekorden og det holdt til gull. Altså 2 gull
på meg denne dagen.
Dette året ble det også arrangert Sør-Norsk i enkeltøvelser og jeg stilte i slegge og stav. I slegge
kastet jeg 45,44 m og kom et stykke ned på lista. Så prøvde jeg stav. Nå hadde det kommet ordentlige stavmatte. Den var på 4 x 5 meter og 80 cm høy, så da skulle det være trygt å lande.
Nå viste det seg at denne matta allerede hadde fått et hull i trekket, og jeg landet stående med
beinet akkurat i dette hullet. Her var det en skjøt mellom to skumgummimatter, beinet forsvant
ned i skjøten og det resulterte i at jeg vrikket ankelen, og da var videre hopping vanskelig. Jeg fikk
3,40 m før skaden.
Det ble noen konkurranser, bla. ligakamper. Dette var klubbkamper mellom de beste laga i
Vestfold. Tønsberg har bestandig hatt mange gode utøvere, og de slo oss knepent dette året. Kanskje vi kunne tukte dem neste år? I KM på høsten var jeg i orden etter skaden i ankelen igjen, og
stilte i 4 øvelser. Det ble gull i tresteg med 13,41m, sølv i lengde med 6,46 m og bronse i diskos
med et kast på 40,30 m. I stav ble det utenfor pallen med 3,20 m.
Så var det en ny Vestfold Cup og jeg prøvde 400 m hekk igjen. Det rare med å løpe langhekk er at
en må konsentrere seg om å komme over hekkene. Det er 10 hekker som er 91,4 cm høye.
En merker ikke så godt at en blir sliten før en har passert den siste hekken. De ca 40 meterne som
er igjen av løpet da, merker en til gjengjeld veldig godt. Tiden ble ny pers igjen, nå 61,5 s. Det ble
mitt siste hekkeløp over 400 meter. I slegge ble det 45,82m denne sesongen, tilbakegang og nesten
2 meter bak klubbrekorden. Nå hadde jeg satset mer på mangekamp dette året, men jeg tenkte
fortsatt på å ta tilbake rekorden i slegge. Problemet er at det er vanskelig å holde styrken etter som
alderen øker. I tillegg hadde jeg jo sluttet med vektløfting, men jeg trente fortsatt mye styrke.

1979 – 33 ÅR.

Dette året ble det færre konkurranser, det var nye skader som ødela litt. Inne ble det bare KM
senior i hopp u.t. Samme resultat som året før i høyde med 1,58 m. I lengde ble det 2,98 m, en cm
lenger en året før og et gull og et sølv.
Nå hadde det kommet noen haller, så nå skulle det arrangeres flere friidrettsøvelser, og mindre av
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hopp u.t. Kanskje derfor det ble med det ene stevnet? I Runar hallen ble det arrangert en 3-kamp.
Jeg fikk 7,5 s på 60 m, 6,45 m i lengde og 12,24 m i kule. Lars Bredal slo meg med litt over 100 poeng. Ute var nå KM stafetter for seg selv igjen, og vi stilte i 4 x 100 m. Nå løp vi svakere enn året
før og fikk sølv på 46,8 s.
Nå hadde Larvik Turn fått tildelt NM for senior dette året, og for å få være med her måtte jeg ha
kastet 49 meter i slegge. Det ble da et mål, og jeg trente mye slegge. Men på ei kasttrening fikk jeg
en solid smell i ryggen, og den ble stiv og vond. Var dette slutten på min idrett?, jeg hadde jo hatt
store problemer for 10 år siden også. Det ble i hvert fall ingen mulighet til deltagelse i NM.
Istedenfor ble jeg hjelpespeaker under NM. Jeg fikk et flott bilde av Harald Ruud, motiv fra
Bøkeskogen.
Dette året hadde vi klubbkamp i Skottland på Medeobank stadion i Edinburgh. Et stor flott
stadion, bedre en noen i Norge. Ryggen var blitt bedre og her ble løpet mitt på 100 m for første
gang tatt elektronisk, og jeg fikk tiden 12,22 s. I diskos kastet jeg 40,06 m, men jeg hadde fortsatt
litt problemer med ryggen, og den hindret meg noe. Vi skulle bo på et ungdomsherberge, men
hun som styrte den, var ei stor myndig dame, som forlangte mye vask etter ei natt, så vi trakk oss
ut derfra. Vi blei nesten redd dama. Første natta bodde noen på Bed&Breakfast, mens jeg og Roar
Eikenes sov i Volvoen til Oscar Næss.
Den Opelen jeg satt på med, ble kjørt noe hardt, så den trengte en del olje etter hvert, men vi
kom greit hjem igjen. Han som kjørte taklet venstrekjøring bra, men når vi kom tilbake til Norge
forsatte han med venstre kjøring. Da fikk han raskt beskjed. Ryggen var etter hvert blitt bra igjen,
så nå var det å stå på igjen med de konkurransene jeg likte best.
KM dette året ble arrangert i Sandefjord, men der hadde de ikke stavmatte, så den øvelsen ble
utsatt. Det ble gull igjen i tresteg med et hopp på 13,35 m, sølv i slegge bak Jan Brunsell igjen på
45,80 m, ny sølv i lengde med 6,21 m og bronse i diskos med 39,90 m. I kule var jeg utenfor pallen
med et støt på 11,95 m.
I ligakampen i Tønsberg hoppet jeg stav mot Svein Hytten og Thorbjørn Hassum. Vi hoppet alle
3,50 m. Torbjørn vant, Svein på andre plass og jeg ble nr.3, fordi jeg hadde flest forsøk. Nå hadde
vi flere gode resultater i andre øvelser, og i år slo vi Tønsberg og vant ligaen. Det var moro, da
Tønsberg nesten hadde klippekort på seier. KM i stav som var utsatt gikk på Lovisenlund uka
etter, og det ble en ny fight mellom oss tre igjen. Nå hadde jeg og Thorbjørn også 3,50 m, mens
Svein stoppet på 3,40 m. Nå hadde jeg færrest forsøk, så da vant jeg. Min første KM medalje i stav
begynte med gull.
(Bildene: Stav på forskjellige konkurranser og forskjellige år.
Til høyre var første gangen over 3,00 m.)

På en Vestfold-Cup kastet jeg ny pers i slegge, nå ble resultatet 47,76 m, og ny klubbrekord med
16 cm. Jeg hadde klart å ta tilbake rekorden fra Bjørn. Dette året ble det ingen mangekamp av
forskjellige årsaker, håper på bedre tider neste år!
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1980 – 34 ÅR.

Nå hadde alle de jeg trente på Lovisenlund blitt voksne og flyttet fra byen for studier, så nå sluttet
jeg som trener etter 10 år. Dette hadde vært 10 flotte år, med mange gode resultater og plasseringer for ”mine” utøvere. Noen av mine klubbrekorder hadde til og med overlevd: Lengde 6,83,
tresteg 13,94 m, høyde u.t. 1,66 m og 5-kamp 3048 p. I tillegg ny sleggerekord på 47,76 m.
Eneste konkurransen inne dette året ble KM i hopp. Det ble et nytt gull med 1,56 m.
I lengde hoppet jeg 2,88 m og kom langt ned på lista. Det var heller ingen konkurranse inne i
andre friidrettsøvelser.
Utesesongen begynte med Vestfold Cup og liga. Så var det KM i 10-kamp, og dette året stilte jeg
opp. Resultatene var etter hvert blitt svakere, og nå fikk jeg 12,6 s på 100 m, 6,17 m i lengde, 11,61
m i kule, men hele 1,81 m i høyde. På 400 m løp jeg på 58,4 s.
Neste dag ble det 18,4 s på 110m hekk, 38,52 m i diskos og 3,30 m i stav. I spyd må spydet lande
med spissen først, dersom det er flatt blir det ikke gyldig. Nå fikk jeg de to førte kasta underkjent
for dommeren mente at de var flate. Dersom jeg ikke fikk resultat i spyd ville jeg tape gullet. Så nå
kastet jeg bevisst høyt, for da kommer det oftest med spissen først. Det gjorde det, men resultatet
ble bare 31,83 m, jeg mistet altså ca 8-10 meter og over 100 poeng. 1500 meteren gikk på 5,23,4,
og da var seieren sikret. Poengsummen 5327 og ca 130 poeng foran sølvet. Det ble min siste KM
start i 10-kamp. På mine 15 starter hadde jeg fått 11 gull, tre sølv og en bronse i 10-kampene disse
åra.
Dette året hadde vi en meget god friidrettsgruppe med mange gode utøvere og de oppnådde mange gode resultater. Vi var blant de 10 beste klubbene i landet og kom på 9.plass i serien. Det er en
serie hvor alle klubber sender inn sine beste resultater, og så ser en hvilke klubber som får mest
poeng. Dess bedre resultat en har, dess bedre poengsum. Jeg var den utøveren som scoret mest
poeng. Jeg hadde 4832 poeng på mine 7 beste resultater. Det var bestemt hvor mange resultater
en kunne ha med, men det måtte være både korte og lange løp, hopp og kast, slik at allsidighet i
klubben var viktig.
Det var flere Vestfold Cup stevner, før et nytt Sør-Norsk mesterskap i Porsgrunn. Her fikk jeg
noen tips om teknikken i slegge og økte til 47,00 m og fikk bronse. Det ble det lengste dette året.
I KM like etterpå ble det gull i slegge på 45,66 m. Nå hadde Jan Brunsell gitt seg, han var noe eldre
enn meg og orket ikke all treningen mere. Jeg fikk også gull både i lengde med 6,32 m og i tresteg med 13,35 m. I diskos med 40,52 m, (det eneste kastet dette året over 40 meter) og kule med
12,20m var jeg utenfor pallen. I stav hoppet jeg 3,30 m, ingen forsvaring av gullet fra i fjor, nå var
jeg utenfor pallen her også.
Nå så jeg fram til neste år, for da ble jeg veteran, og der var det mange flotte konkurranser. Det
ville bli mange nye og spennende utfordringer som jeg gledet meg til. Vi gjentok bedriften fra
året før og vant ligaen i år også. Det ble siste året vi vant ligaen. Noen år senere ble ligaen lagt
ned. Det ble etter hvert vanskelig å få med utøverne. Dette året fant jeg ut at det hadde vært fint
å samle oss som konkurrerte i 10-kamp også utenfor idrettsbanen. Derfor bad jeg med meg 4-5
idrettsvenner på hytta på Skrim. Det ble en meget hyggelig helg med mye mimring. Vi satte også
opp de resultatene vi ønsket neste sesong.
Året etterpå kunne vi se om vi hadde klart måla våre. Nå er de fleste av oss store optimister, så
måla ble ofte for sterke, men det var likevel moro å se hvordan det hadde gått. Etter hvert som
flere av oss fikk hytte og hyttene var også større enn min, utvidet vi gjengen til 10 utøvere og var
på forskjellige hytter. Vi hadde også noen år hvor vi hadde to hytteturer, en om høsten og en på
vinteren. 8 av utøverne var 10-kjempere, en løp maraton og en var sprinter.

1981-35 ÅR og veteran.

Sesongen begynte på samme måte som tidligere år med KM hopp i Tønsberg. Det ble 1,56 m i
høyde og 2,91 m i lengde. Nytt gull i høyde, utenfor pallen i lengde. På et treningsstevne i Sandefjord hoppet jeg igjen 1,60 m i høyde u.t. Det var kretsrekord i veteranklassen, samtidig var det
siste gangen jeg klarte så stor høyde. Jeg hadde vært over 1,60 m på 35 konkurranser fordelt over
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12 forskjellige år.
Nå ble det flere veteranstevner inne i forskjellige øvelser. Jeg dro til Kristiansand hvor det var
åpent Sør-Norsk mesterskap for veteraner i Gimlehallen. Her ble det 4 gull: 7,5 s på 60 m, 6,07 m i
lengde, 13,00 m i tresteg og 12,03 m i kule. I høyde hoppet jeg 1,75 m og fikk sølv.
Så var det NM i hopp u.t. i Ås i Østfold. Dette var første gang NM i hopp u.t. ble arrangert, så det
passet meg bra at det kom akkurat da jeg var gammel nok. Jeg hadde et riv på 1,50 m, mens min
beste konkurrent gikk over i første forsøk. Da måtte jeg over 1,55 m for å ha sjanse på gull.
Det gikk greit og jeg klarte også 1,58m. Da jeg var i yngste klasse, ble jeg den første norgesmesteren i veteran i denne øvelsen. I lengde hoppet jeg 2,98 m og fikk bronse på det.
Så var det en 5-kamp i Runar hallen. Her ble serien min: 7,5 s på 60 m, 6,40 m i lengde, 1,65 m i
høyde, 12,40 m i kule og 9,5 s på 60 m hekk med høye hekker (106,7) Jeg fikk 2.plass etter Vidar
Årdal blant 6 utøvere.
Litt etter var det et nasjonalt veteranstevne i Drammenshallen. Her var første øvelse 110 m hekk
på 106,7 cm høye hekker. Jeg var aleine i løpet, tangerte persen min på 17,4 s og var veldig fornøyd med det. I ettertid har det vist seg at dette var eneste gangen denne øvelsen ble arrangert
inne, siden ble det bare løpt 60 m hekk.
Jeg er den eneste veteranen i Norge som har resultat på denne øvelsen inne. Jeg løp 100 m på
12,1s, hoppet 6,10 m i lengde, klarte 1,70 m i høyde og støtte kula 12,67 m. Dette kule resultatet
ble det lengste jeg gjort som veteran med senior kule på 7,26 kg.
På skolen likte jeg meg fortsatt veldig bra. Jeg fortsatte å lære bort vektløfting, og flere av mine
elever konkurrerte i løfting. De måtte løfte for Larvik Atletklubb, da det ikke er klubb i Sandefjord. Flere av elevene hadde blitt Norske mestere, og to utøvere hadde klart å vinne NM gull i
ungdom (ut det året en fyller 17 år), i junior og til og med i seniorklassen. Nå var det gutter som
veide under 56 kg, og det er ikke så mange seniorer som veier så lite. Men de var sterke og løftet
godt. Det var moro å oppdage talenter og få de inn på en idrett. Jeg prøvde også å finne talenter i
friidrett, men det er vanskelig å begynne med friidrett når en er 14-15 år, da mange som en treffer
der har holdt på lenge. I løfting begynner en vanligvis ikke før en er 14 år så her møter de likesinnede. Så begynte ute sesongen med Vestfold Cup i Tønsberg. I år hadde jeg ende ikke fått trent
noe på slegge, jeg hadde en dårlig ring på en grusbane i Sandefjord. Den ble brøytet hver vinter,
slik at fotball kunne trene der. Så ble all snøen lagt rundt banen og under snølaget lå ringen. Da
tok det tid før ringen kom fram på våren. Nå kastet jeg hele 47,80m og forbedret min klubbrekord
med 4 cm.
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Det ble noen flere Vestfold Cup konkurranser og noen stevner i Porsgrunn. Så var det repetisjonsøvelse i militæret i Kongsberg. Denne var heldigvis på bare 12 dager. Den forrige rep. øvelsen jeg hadde vært på var i 1974 og varte i tre uker. Vi lå i telt på Heistadmoen, og hver natt var
det bråk fra noen telt, så det ble veldig dårlig med søvn.
Nå hadde jeg heldigvis hytte på Skrim, så da sov jeg der. I 1974 var øvelsen på vinteren og ingen
konkurranser, nå var den i juni, og det var to konkurranser som jeg søkte fri til. En ligakamp i
Tønsberg og NM i 5-kamp i Hønefoss. Like før NM var vi på en liten øvelse og bodde i telt. Det
var en som snorket så høyt at jeg hadde ikke sjanse til å sove. Da tok jeg soveposen og gikk innover i skogen. Jeg gikk helt til jeg ikke hørte noe og la med i lyngen. Jeg fikk noen timer søvn. Natta
før NM sov jeg hjemme, så da tok jeg meg godt inn igjen.
I NM var det sterk konkurranse, med hele 9 mann med i yngste klasse 35-39 år. Jeg konkurrerte
bla. mot Ivar Bredholt, en meget god 10-kjemper. I lengde hoppet jeg 6,43 m. Ivar hoppet 6,26 m.
I spyd kastet Ivar 47,06 m mot mine 43,02 m. Da hadde han 30 poeng ledelse på meg. På 200 m
løp Ivar på 24,3s mot mine 25,5. Da ledet Ivar med 150 poeng mens 3. mann var bare 49 poeng
bak meg. Så var det min beste øvelse, diskos og her fikk jeg opp et veldig bra kast på 40,66 m. Ivar
fikk bare 28,68 m (hans svakeste øvelse) og Helge Kolbergsrud som var på 3.plass fikk 35,16 m.
Da ledet jeg heldigvis med 203 poeng foran Helge og 185 poeng på Ivar, men Helge var en meget
god 1500 meter løper. Nå øynet jeg muligheter for å vinne, jeg prøvde å henge på. Helge hadde
bra heng på den beste løperen, mens Ivar hadde også en å henge på. Jeg holdt også følge en stund,
men de 5 beste dro langsomt fra. I mål fikk Helge 4,40,2, Ivar fikk 4,49,1 og jeg kom i mål på
4,56,8. En solid tid til meg å være. Jeg var så sliten at det var rett ned på ryggen på gressbanen.
Nå løp vi i pausen av en fotballkamp og plutselig sto det en svart mann over meg. Du er for tidlig
ute sa jeg, jeg er bare 35 år! Så var det dommeren i fotball kampen som sto der og sa at jeg lå på
banen og at jeg måtte flytte meg. Orker ikke sa jeg, men jeg kan prøve å rulle meg utenfor banen,
og det klarte jeg. Å løpe så raskt på 1500m er farlig, og jeg lovet meg selv at dette var siste gangen
med et så raskt løp. Jeg fikk gull med 3435 poeng. Helge gikk forbi Ivar og fikk sølv med 3332
poeng. Ivar måtte nøye seg med bronse på 3297 poeng. I tillegg fikk jeg bestemannspremien for
høyeste poengsum av alle de totalt 26 utøverne som stilte opp i de forskjellige klassene.
Jeg hadde kjøpt ny høydehopp sko denne sesongen, med pigger på hælen da jeg hadde tendens til
å gli litt med hælen når jeg satset. På ei trening sto skoen fast, det var jo det som var meningen,
foten vrei seg litt, og det resulterte i en skade i ankelen. Det passer aldri å skade seg, og jeg hadde
mange flotte konkurranser igjen dette året.Så var det veteran NM i Steinkjær. Jeg kjørte bil oppover, og jeg hadde med meg Kåre Tanum. Jeg hadde meldt meg på i 8 øvelser. Første var 110m
hekk, og her løp jeg på 17,6 s og fikk bronse. Jeg hadde trent spenst på den friske foten pga. skaden i det høyre beinet. I høydekonkurransen måtte jeg satse på feil fot og hoppe fra andre siden.
Jeg fikk resultatet 1,65 m (hadde 1,75 m med den høyre foten dette året) og ny bronse. Så var det
min beste øvelse diskos, og her overgikk jeg nesten meg selv med et kast på 43,88 m og en solid
gullmedalje. Siste øvelse denne dagen var tresteg. Her ble det 13,22 m og en ny bronse. Søndag
begynte med slegge, og her hadde jeg en stor fight med en fra Østfold. Han vant tilslutt.
Jeg kastet 44,72 m og fikk sølv 20 cm bak. De siste øvelsene var kule på 12,08 m, lengde med 6,17
m og stav med 3,40 m. Alle disse øvelsene gav bronse, så etter 2 dager hadde jeg et gull, et sølv
og 6 bronse. Jeg hadde kjørt kroppen hardt, og i det beinet som hadde vært skadet kjente jeg det
veldig. Jeg var så støl, at jeg faktisk haltet i flere dager etterpå.
Jeg hadde meldt meg på i Nordisk mesterskap som skulle gå på hjemmebanen min i de samme
øvelsene. Like før dette mesterskapet var vi på en kanotur i Kjerringvik og vi padlet til Martaholmen. Jeg svømte brystsvømming og ville prøve slyngbeinspark. Da smalt det i kneet, og det ble
vondt med etter hvert mye vann i kneet. Det ble tur til fysioterapeut, men vannet var vanskelig å
få bort. Kneet virket likevel ganske bra, men jeg hoppet ikke lengde, eller løp hekk som var øvelSide - 47
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ser første dagen.
Jeg kastet 41,22 m i diskos første dagen, men det ble bare 4.plass. I slegge dagen etter kastet jeg
45,48 m og lå på 2.plass til Østfoldkaren som slo meg i NM økte litt og gikk forbi i sitt siste kast.
Da det ble bronse. Så hoppet jeg 1,65 m i høyde. Fortsatt hoppet jeg på det svakeste beinet, nå
pga. vann i kneet, men det ble likevel en bronsemedalje. I tresteg som gikk sist hoppet jeg 13,17 m
og fikk enda en bronse.
I høyde får en litt vridning i kneet, men i tresteg hopper en rett fram, så her gikk det bra å hoppe
selv med litt vann i kneet. Det var mange med i dette mesterskapet fra alle de nordiske landa.
Det var andre gangen dette mesterskapet ble arrangert, og det var jo flaks for meg at det gikk på
min hjemmebane. Det var godt driv i klubben som kunne ta på seg et slikt stort arrangement.
Nordisk mesterskap ble arrangert hvert annet år, og det gikk på rundgang mellom de nordiske
landa.

(Bilde av Larviks medaljer i Nordisk, to sølv til Astri fra Brunlanes og tre bronse til meg. Så er det
bilder av slegge, diskos og tresteg tatt andre steder.)
I veteran KM ble det sølv på både 100 m med 12,1 s og i 110 m hekk på 18,2 s. Så tok jeg gull i 6
øvelser, og det var lengde 6,25 m, i stav 3,30 m, i høyde 1,70 m, (nå på det riktige benet), i slegge
45,76 m, i diskos 41,36 m og i kule 11,46 m.
Det neste mesterskapet var veteran NM i 10-kamp på Elverum. Jeg var bra av alle skadene, så
nå var det bare å stå på. Jeg møtte Helge Kolbeinsrud igjen, men Ivar Bredholt hadde ikke tatt
turen hit. Jeg fikk 12,3 s på 100 m, 6,12 m i lengde, 11,64 m i kule, 1,75 m i høyde og 59,8s på
400 meter. Da ledet jeg med nesten 200 poeng på Helge og håpet på ny seier. Andre dagen slo jeg
Helge både i 110 m hekk på tiden 17,8 s, og i diskos hvor jeg kastet 39,08 m. Så kastet vi spyd før
vi hoppet stav, og det er utenfor reglementet, alle øvelsene har sin faste plass i 10-kampen.
Helge slo meg her med ca 2 meter, enda jeg kastet 42,72 m. I stav hoppet jeg 3,30 m og hoppet
90cm høyere en Helge. Men her hadde arrangøren ikke ordentlig stavmatte. De hadde 2 høydematter som var lagt som et kors oppå hverandre. I mitt forsøk på 3,40 m kom jeg skeivt ut og
landet på siden av matta. Den hadde ikke støtte under, så den gav etter. Jeg fikk et solid vrikk i
ankelen, og den hovnet veldig opp. Da måtte jeg bryte 1500 meteren, noe som resulterte i at Helge
vant 10-kampen med litt over 100 poeng foran meg. Jeg var ca 100 poeng foran bronsen, så det
ble sølv. Med en litt rolig 1500 m ville jeg vunnet både gullet og bestemannspremien, så det var
ergerlig. Hadde stav kommet før spyd, hadde jeg heller ikke klart sølvet. Mer ergerlig var at jeg
hadde vondt i ankelen lenge, kunne ikke hoppe høyde på den foten i et helt år.
Kjøreturen hjem ble lang, det var høyre foten som var skadet, så jeg prøvde å gi gass med venstre.
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(Ikke bra!) Jeg måtte til lege og til røntgen dagen etterpå, så da måtte jeg ta fri fra skolen.
Heldigvis var det ikke brudd, noe jeg faktisk var ganske sikker på. Det var første gangen jeg ikke
var på jobb pga. skade eller sykdom siden jeg startet som lærer i 1970. Tirsdag var jeg på jobb,
men det ble å drive gymnastikktimene sittende på scenekanten. Jeg gikk med skadetape på ankelen i nesten 4 måneder, men jeg kunne begynne å trene litt forsiktig uka etterpå. Jeg stilte faktisk
i KM senior i slegge og kastet 43,80 m og fikk sølv på det. Det går an å kaste slegge uten å belaste
høyre fot så mye. Det går kortere, men det gjorde ikke vondt. Dette året var spesielt med mange
flotte veterankonkurranser, men det ble også et år med mye skader, noe som satte meg stadig
tilbake. På høsten hjalp jeg min far med modernisering av uthuset i Larvik. Vi fikk besøk av onkel
Edvard, pappas bror. Han så at jeg hadde problemer med foten etter skaden jeg fikk i 10-kampen.
Da han spurte hvordan det hadde skjedd, fortalte jeg at jeg hadde hoppet stav. Da forsvant all
omsorg, og han sa: Når du er så dum å hoppe stav i din alder, så kan det kvitte!

1982 – 36 ÅR.

Mye trening av foten for å få den i orden igjen, samtidig som jeg trente videre som vanlig. Det ble
bare tre konkurranser i hopp u.t. denne våren. I veteran NM fikk jeg samme resultat som året før,
1,58 m og et nytt gull. I lengde ble det 2,90 m og sølv.
I KM senior ble det 1,59 m i høyde og 2,90 m igjen i lengde. Dette gav sølv i høyde og utenfor
pallen i lengde. Vinnerresultatet i år ble 1,62 m. Første store konkurranse dette året ble Sør-Norsk
mesterskap på Lovisenlund. Jeg kasta slegga 45,56 m og fikk bronse som sist. I diskos ble det
40,00 m og her var jeg utenfor pallen.
Så var det NM veteraner, som dette året gikk i Stavanger. Jeg tok bilen, og i år kjørte jeg aleine,
ingen andre fra distriktet dro dit. Jeg bodde hos familie i Sandnes. Nytt gull i diskos, nå med et
kast på 40,28 m. Så ble det 4 sølv, og disse kom i lengde på 6,16 m, i tresteg på 12,84 m, i kule
med 11,95 m og i slegge med et kast på 44,28 m. Nå var det Svein Husby fra Vestre Slidre som slo
meg i slegge. I veteran KM ble det 4 gull og 4 sølv. Seirene kom i: diskos 40,20 m, i kule 11,95 m, i
tresteg 12,70 m og i lengde 6,06 m. Sølv på 100 m 12,3 s, på 110 m hekk 18,9 s, i høyde
1,65 m og i spyd 40,64 m. Slegge og stav ble ikke arrangert dette året da banen i Tjølling ikke hadde muligheter til å arrangere disse øvelsene.
I senior KM stilte jeg bare søndag og fikk gull i slegge med 43,94m. I tresteg ble det bronse med
12,98m og i kule kom jeg utenfor pallen med et støt på 11,82m.
Min far kom med to glass på 90x62cm som han hadde fått av en som skulle kvitte seg med dem.
De hadde spor i seg, slik at en kunne skyve dem fram og tilbake i ei ramme. Jeg hadde også to
glass på 19 cm bredde og de skar jeg til slik at de også ble 62 cm høye. Med disse glassa kunne jeg
lage meg ny plate til å ha alle medaljene jeg vant. Nå var snekkeren i området og lagde skråtak på
flere hus. Jeg fikk låne saga hans. Jeg kjøpte materialer, 2 toms x 3 toms bord. Disse lagde jeg spor
i, satte dem sammen slik at glassa passet i spora. Jeg hadde ei plate bak som jeg limte skumgummi
på. Denne kledde jeg med et mørkt stoff. Da fikk jeg ei medaljeplate på 200cm x 60cm. Den plata
jeg hadde laget for mange år siden var 75x50cm, så den nye ble veldig mye større, faktisk mer enn
3 ganger så stor. Jeg hang opp de medaljene jeg hadde, og det ble litt glissent, enda jeg hadde ca
300 medaljer. Jeg plasserte denne i kjelleren, rett ned for trappa.

1983 – 37 ÅR.

Dette året dro jeg igjen til Kristiansand for å være med i veteranklassen i Sør-Norsk mesterskap
innendørs. Dette året var det bare to øvelser for meg, og jeg vant begge. 60 m 7,7 s og kule
11,84 m.
I KM senior i hopp på Bugården u-skole hadde jeg en spennende kamp mot Rolf Omar Olsen.
Jeg hoppet dårlig, bare 1,50 m, men det samme resultatet fikk også Rolf. Da han hadde flere hopp
enn meg, ble det gull på meg igjen. I lengde ble det bronse på 2,86 m.
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Like etter var det NM veteraner i hopp. Denne gangen var konkurransen på Tjodalyng skole i
Tjølling. Her møtte jeg Tor Andreas Wiersdalen igjen. Han hoppet 1,57 m og fikk revansj fra
junior NM for mange år siden, mens jeg stoppet på 1,54 m, dermed ble det sølv på meg denne
gangen.
Denne våren var jeg på gymnastikkurs ved Hurdals sjøen like ved Eidsvoll. Vi var borte i flere
idretter, og her fikk jeg endelig prøvd å ro firer for første gang. Vi var nå 4 sterke gymnastikklærere som prøvde. Det var interessant, og det var jo over 20 år siden jeg hadde ønsket å prøve i Farris.
Så stilte jeg i Larviksløpet. Jeg liker ikke å løpe langt, men tenkte at det hadde vært artig å prøve
det en gang. Jeg løp på en grei tid. Dette var første og eneste gangen jeg startet i et gateløp. Dette
løpet var på ca 8,3 kilometer. Tiden min ble ca 41 minutter, men i avisa sto det 31 minutter. Det
passet meg bra, da alle trur at en som er god i hopp og kast, også løper langt raskt. Det stemmer
jo ikke. Jeg stilte opp i KM 5-kamp igjen. Det var nå 4 år siden sist det ble arrangert. Mitt nivå
hadde gått tilbake, så nå måtte jeg se Wilfred Solberg (Han er 9 år yngre enn meg) foran meg.
Serien min ble 6,17 m i lengde, 40,40 m i spyd, 26,9 s på 200 m og 36,55 m i diskos.
Etter 4 øvelser ledet jeg på Wilfred, men ikke med så veldig mye. Han var sterk på 1500 m, det var
ikke jeg, i hvert fall ikke nå. Så slaget var tapt før siste øvelse. Jeg løp rolig på 5,47,6 og sikret sølvmedaljen på det. Wilfred løp på 4,35,2. Poengsummen ble 2407, og det var absolutt den svakeste
jeg har hatt noen gang.
Mitt på sommeren var det Sør-Norsk i Kristiansand, og jeg stilte opp der. Det ble full klaff i slegge. Jeg kastet 47,56 m og fikk bronse igjen. Det var like under rekorden min. I diskos ble det
40,08 m og utenfor pallen.
Jeg satset litt på slegge igjen denne sesongen. Lars Martin hadde funnet fram til Larviksrekordene
ved å sammenligne klubbrekordene i de 4 klubbene i Larvik. Så hadde Larvik Sparebank satt opp
en flott premie til alle som satte Larviksrekord dette året. Min eneste mulighet var slegge. Så var
det Nordisk mesterskap i København. Dette året var jeg bra i kneet, og jeg hoppet lengde første
dagen. Jeg fikk full klaff og hoppet 6,38 m, og det holdt til bronse. I slegge dagen etterpå kastet jeg
47,54 m. Her hadde jeg en stor konkurranse mot en danske, vi vekslet med å ligge på sølv, men på
slutten klarte jeg å gå forbi og berget sølvmedaljen, 40 cm foran dansken. I diskos ble det 38,80 m
og i tresteg 12,55 m, begge utenfor pallen.
Neste store oppgave var NM på Lillehammer. I høyde hoppet jeg 1,75 m, ankelen var nå helt bra
igjen og det ble sølv. I lengde fikk jeg bronse på 6,20 m, mens i kule kom jeg ikke på pallen med et
støt på 12,20 m. Dagen etterpå begynte med slegge. Mitt lengste kast målte 45,12 m, men det ble
likevel bare bronse, like foran Svein Husby som ble 4. mann. Arild Busterud vant på 51,50 m.
Sølvet gikk på 46,14 m. I stav ble det 3,00 m og utenfor pallen. Så var det tresteg, og her møtte jeg
bl.a. en tidligere landslagsmann som hadde vært veldig god. Jeg fikk full klaff, hoppet 13,31 m,
årsbeste og jeg tok gullet fra han. Det var siste gangen han stilte i NM veteraner. Diskos var siste
øvelse, her også med god deltagelse. Jeg lå på andre plassen helt til mitt siste kast, da fikk jeg full
klaff og tok seieren på 42,60 m, og en ny årsbeste. To raske gull på slutten av mesterskapet var
over all forventning.
Så var det KM senior i Tønsberg. Lørdag ble det samme resultatet i tresteg som året før, 12,98 m,
men i år gav det gull. Så ble det sølv i lengde med
6,08 m og bronse i stav med 3,30 m.
Søndag begynte med slegge i KM, her klarte jeg ny
pers og dermed ny Larviks rekord. Jeg kastet 47,84
m, så jeg økte persen med 4cm. Likevel holdt det
bare til bronse. Tønsberg hadde begynt å kjøpe
gode utøvere fra Oslo, slik at de kunne komme
høyt opp i Norges serien. Men jeg var veldig fornøyd med resultatet. I diskos ble det 40,70 m og i
kule 11,19 m, begge utenfor pallen.
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( Bildent viser premien for Larviksrekord, det er av Larvikitt med gullskrift. Bildet på neste side
viser de som satte rekord dette året.)
Siste konkurranse denne sommeren var KM veteran på Ivrigbanen. Her ble det 9 øvelser enda
slegge ikke var med. Det ble 5 gull: Diskos 39,54 m, kule 12,21 m, lengde 6,15 m, tresteg 12,71 m
og i 1000 m stafett 2,17,4. To sølv på 100 m 12,1 s og 110m hekk 17,6 s.
På hekken ledet jeg helt til siste hekken, men Per Uno Iversen tok meg på slutten. Nå har jeg aldri
slått Per på hekk, så det var vel slik det skulle være. Så ble det bronse i høyde 1,65 m og spyd
40,16 m. På årsmøtet dette året fikk jeg et bilde av baker Ruud (min første trener i kule).
Her hadde formann i friidrettsgruppa, Lars Martin Kaupang skrevet under bildet: Jostein, gjennom snart en menneskealder har du i høy grad satt farge på friidretten i klubben vår.

1984 – 38 ÅR.

To av mine tidlige elever som hadde begynt med vektløfting, møtte opp på skolen en dag for å
besøke meg. De sa at det skulle være klubbmesterskap i løfting, og de ønsket at jeg skulle være
med. Jeg dro på det, jeg hadde ikke løftet på 8 år, men jeg hadde trent mye styrke, bare ikke så
mye på vektløfting. Men jeg lovet at jeg skulle trene litt og se hva jeg gjorde. Først var det hopp
u.t. igjen, og det begynte med KM senior. Her fikk jeg mitt beste resultat dette året på 1,59 m og
et nytt gull. I lengde ble det 2,82 m og langt nede på lista. Så var det NM veteraner i Kristiansand.
Her var vi tre av 9 mann som slåss om medaljene. Jeg hoppet 1,56 m, Olav Fimland hoppet det
samme, mens Tor Andreas Wiersdalen sto over og prøvde seg på 1,59 m. Han hadde gode forsøk,
men lista datt ned alle gangene. Dermed fikk jeg gull igjen fordi jeg hadde færre forsøk enn Olav,
og jeg fikk revansj på Tor Andreas fra forrige NM. Hele familien var med og vi bodde hos broren
til Liv som nå var bosatt i Kristiansand med familien.
Nå var KM for veteraner også kommet på programmet. Her ble det 1,55 m og gull i høyde, mens
det ble 2,83 m i lengde og bronse. Så var det tid for klubbmesterskapet i vektløfting. Jeg hadde
prøvd noe løfting, men ikke så mye. Jeg dro for å se på, men jeg tok med tøy i tilfelle jeg fikk lyst
til å være med. Så er det vel så, at når en kommer på plassen, treffer gamle venner, så kommer
lysta til å prøve, tross alt. Jeg startet og løftinga gikk over all forventning. Det ble 95 kg i rykk og
125kg i støt. Hadde bare ”mistet” 12,5 kg i hvert løft, bare 25 kg sammenlagt på disse 8 åra, og
det var jo veldig positivt. Det var friidrett som fortsatt var viktig. Etter noen småstevner kom KM
5-kamp i Horten. Lengde på 5,91m, altså under 6 meter i starten lovet ikke bra. 38,73 m i spyd,
26,5 s på 200 m og 37,90 m i diskos. Likevel burde jeg klare sølv sammenlagt, dersom jeg løp ganSide - 51
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ske bra på 1500 m. Jeg lå på andreplass, så jeg kunne løpe på tidene til de som lå bak meg.
Jeg måtte beregne hvor langt jeg kunne være bak og likevel slå dem på poeng. Nå var jeg ikke nok
oppmerksom på den kanonspurten de satte opp på de siste 200 meterne. Jeg kom i mål på 5,26,0,
og så viste det seg da poengene kom, at jeg var 7 poeng bak sølvet og 5 poeng bak bronsen, så
det ble en 4.plass denne gangen. 7 poeng tilsvarer bare 1,6 sekunder på 1500 meteren. Mine 2413
poeng var likevel 6 poeng bedre en året før.
NM veteraner ble dette året arrangert i Bergen på Fana stadion. Jeg hadde 4 øvelser første dagen
og nå gikk slegge og høyde på samme tid. Slegge kastet vi utenfor hovedbanen, men det var ikke
så lang avstand. Etter noen sleggekast løp jeg opp for å se hvor høyt lista lå. Nå er lista lagt på 1,70
m og det er din tur, sa dommeren. Jeg hadde ikke ordna med tilløpet. Jeg fikk på meg piggsko,
startet et tilfeldig sted, og tilløpet stemte. Satsen og hoppet fungerte og jeg gikk over. Jeg gir meg
med det sa jeg. Jeg må tilbake til sleggeringen. Jammen du har jo akkurat kommet, sa dommeren.
Dette hoppet gav bronse, noe mer hadde jeg ikke sjanse til. Jeg lå på andre i slegge og ville prøve
å vinne der. Det ble 43,70 m og jeg måtte ta til takke med sølv. Vinner i år var han jeg slo i fjor, og
jeg var bare 60 cm bak gullet. I diskos kastet jeg 36,90m og fikk gull der, mens lengde på 6,08 m
var for svakt til pallen. Dagen etterpå vant jeg tresteg og fikk gull på 12,82 m. Her hoppet Ivar til
samme resultat i sitt siste hopp, men da jeg hadde lenger nest beste resultat ble jeg vinner. Det ble
bronse i kule med 11,42m, mens stav på 3,00m ikke holdt til pallplass.
I KM senior på Lovisenlund ble det gull i slegge med 44,96m og sølv i stav med 3,22m. I tresteg
ble det bare 12,25 m, i kule 10,75 m og i diskos 39,92 m, alle utenfor pallen.
VI løp også 1000 meter stafett på 2,07,2, det holdt heller ikke til pallen.
Jeg tok imot kjøtt og det henger på kroker som ruller inn i kjøtthallen. Vi kobler ei stang fra
hallen og inn på bilen. Hva som gikk galt vet jeg ikke, men en halv okse som jeg holdt på datt
ned og jeg fikk en solid smell i høyre skulder. Der hang armen som et slips, jeg klarte ikke å
løfte den ut til siden. Jeg klarte heller ikke å løfte et glass til munnen for å drikke, da måtte jeg
hjelpe til med venstre. Det viste seg at noe av kapselen og noe av muskelfeste hadde røket. Dette hendte like etter at Liv hadde kommet hjem med tvillingene. Nå er nok all kasting umulig, sa
fysioterapeuten jeg var hos. Jeg må finne øvelser for å styrke skulderen, sa jeg. Dersom jeg senket
armen mot gulvet klarte jeg etter hvert å løfte armen fram og rett ut, så jeg begynte å trene der.
Jeg trente mye forskjellige styrkeøvelser. Dersom jeg løftet stanga opp på brystet, gikk det greit,
en løfter med rygg og bein. Så slår en stanga over hodet, også ved hjelp av beina, så er det å holde
stanga der. Av en eller annen grunn gikk dette også greit, selv om skaden var stor.
Denne skaden økte min motivasjon til å begynne med løfting igjen. Kanskje mest for å prøve å
trene opp skaden, slik at jeg kunne fortsette med friidrett. 4 måneder etter skaden stilte jeg opp
i et seriestevne i vektløfting i slutten av desember. Her ble det 85 kg i rykk og 115 kg i støt. Jeg
hadde bare mistet 10 kg i hvert løft. Da jeg ringte til fysioterapeuten og fortalte dette, ble det stille
i den andre enden av telefonen. Nå er det ikke så lett å begynne på nytt for jeg fikk en strekk i
venstre lår i denne konkurransen. Antagelig hadde jeg blitt noe stivere i lårmuskelen etter 8 år
pause. Så var det bare tøye mye på låret etter at strekken hadde blitt bra igjen.
Jeg splittet når jeg løfter, høyre bein fram og venstre bein ganske strakt bakover. Med denne
teknikken må en løfte stanga høyere en dersom en sitter under stanga. Jeg har hatt vansker med
å sitte på huk så lenge jeg kan huske, så jeg måtte nok løfte like høyt selv om jeg satte meg under
stanga. Jeg hadde prøvd og sittevende 140 k g for 10-15 år siden.
Det gikk ikke bra, jeg fikk en solid smell i kneet, og gikk med stivt kne i mange dager. Samme
skaden jeg hadde hatt da jeg hadde gått på gymnaset.
I KM veteraner like etter skulderskaden kunne jeg kaste slegge, da en bruker venstre armen mest.
Resultatet ble 41,64 m. De andre kasta gikk ikke, men i hopp kunne jeg holde armen inn mot
brystet, så jeg prøvde det. Sølv i tresteg med 12,42 m, sølv i lengde med 5,88 m, sølv i høyde med
1,60 m og sølv på 110 m hekk med 18,9 s. På 1000 m stafett løp vi på 2,18,3 og der fikk laget gull.
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1985 - 39 ÅR.

Konkurransesesongen begynte som vanlig med KM veteraner i hopp. Her ble det 1,55 m i høyde
og 2,76 m i lengde. Gull og bronse som tidligere år.
Så var det et løfte stevne i Larvik. Motivasjonen var der, jeg ønsket å bli god i høyre skulder igjen.
Det ble 90 kg i rykk og 125 kg i støt, framgangen var ganske bra. Nå hadde Vektløfter forbundet
bestemt at de over 30 år som hadde 3 konkurranser i året, med ganske gode poengsummer, skulle
få kjøpt en flott løftestatuett etter 10 år. Dette var absolutt med på å øke min motivasjon for å satse
litt i løfting igjen. I
KM senior stilte jeg bare opp i høyde og klarte 1,53 m og da ble det sølv dette året. NM veteraner
gikk dette året i Bergen, på en skole litt utenfor sentrum. Ikke så lett å finne fram dit, så jeg ringte
en idrettsvenn som bodde i Bergen og spurte han om han skulle være med. Det skulle han, og han
hentet oss på flyplassen. Vi var sammen i Bergen by før konkurransen og han kjørte oss tilbake
til flyplassen etter konkurransen. Jeg hoppet 1,52 m og det ble sølv som jeg delte med en annen. I
lengde hoppet jeg 2,82 m og havnet på en 8.plass.
Som ung hadde jeg løpt noen etapper i Bøkeskogstafetten, men laget vårt hadde aldri kommet
særlig høyt opp på resultatlista. Nå var det blitt veteranklasser med, og klubben hadde med lag.
Jeg fikk den korteste etappen, 400 m og det gikk greit. Nå hadde vi et godt lag og vi vant veteranklassen og fikk gull. Medaljen var formet som et bøkeblad, denne hadde jeg ønsket meg tidligere,
nå fikk jeg den endelig.
NM veteraner gikk i Mo i Rana på sommeren. Nå tok jeg fly oppover, og jeg måtte hjem igjen på
søndag da jeg hadde kjøttjobben. Nå gikk flyet så tidlig som klokka 15 på søndag, og da var kanskje ikke mine øvelser ferdig, så jeg skrev et brev til arrangøren om dette problemet mitt.
Særlig slegge og tresteg var det viktig at jeg fikk vært med i. Turen til Fornebu ble også stressende, da det var lang kø ved Tønsberg. Jeg svingte nedenom Stokke og kom opp på E- 18 litt etter
Tønsberg. Tiden ble knapp, men jeg kom til Fornebu i tide. Nå var billetten lagt i et etui med SAS
utenpå, så jeg stilte med i SAS kø. Så viste det seg at jeg skulle med Bråten, og ny kø. Jeg rakk det
med et nødskrik, og det var spennende om bagasjen med alt treningsutstyret også kom fram.
Det gikk også bra. Så fikk jeg tidsskjema, og både slegge og tresteg gikk etter at jeg måtte være
på flyplassen igjen. Jeg stilte på 110 m hekk igjen, løp på 19,3 s og fikk bronse. I lengde ble det
gull med 5,89 m. I kule var vi bare 2 mann, begge var skadet. Jeg i skulderen som fortsatt var litt
plagsom. (særlig i kule og spyd). Jeg støtte bare 10,19 m, over en meter svakere en før skaden,
men likevel ble det seier. I høyde ble det 1,65 m, sølv på samme høyde som vinneren. Nå hadde
jeg snakket med stevneleder og spurt om vi kunne kaste slegge på lørdag, vi var bare 2 mann her
også. (Lang reise var nok grunnen til så få deltakere.) Stevneleder sa at det var greit dersom min
konkurrent var enig, og det var han. I fjor hadde han vunnet over meg, i år fikk jeg revansj, og tok
gull med et kast på 44,18 m. Søndag startet med diskos og her kastet jeg bare 36,32 m. Han jeg
slo i slegge kastet en snau meter lenger enn meg, så her fikk han revansj. Jeg hadde snakket med
stevneleder om tresteg og spurt han om vår klasse kunne hoppe samtidig med klasse 50-54, og
det var i orden dersom alle som hoppet i min klasse var enig. Vi var tre menn og alle synes det var
greit. Her vant jeg på 12,45 m, 21 cm foran sølv, så her hentet en ny gullmedalje. Så fikk jeg en til
å kjøre meg til flyplassen da tiden var knapp. Like før flyet startet og min klasse skulle ha hoppet
styrtregnet det, så alle var nok fornøyd med at vi hadde hoppet tidligere. Jeg var nok likevel mest
fornøyd som hadde fått med meg begge de viktigste øvelsene mine, og hadde fått gull i begge to, i
tillegg til to gull og to sølv og en bronse.
Dette året gikk Nordisk mesterskap i Helsingborg. Med 5 barn var det ikke bare å reise, men jeg
fikk min lillesøster til å bo og hjelpe Liv med de tre minste, og jeg tok med de to store. Vi skulle
innom Liseberg i Gøteborg på veien nedover. Her var vi noen timer, og det var en stasjon hvor
en skulle slå med en stor hammer og se hvor høyt en kunne få en ring til å komme. Dersom den
gikk til 100 ringte en klokke og dersom kraften i slaget var enda sterkere, løftet figuren på hatten.
Nå hadde jeg hogd mye ved, så jeg hadde fått et godt tilslag med god teknikk, så klokka ringte og
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hatten løftet seg. Dette var jo moro, så jeg slo mange ganger og flere stoppet opp for å se på.
Jeg så på Stein Joar, (8 år) som stolt pekte på seg selv og sa at det var hans far som slo.
Nordisk gikk over tre dager og første øvelse for meg var lengde. Her hoppet jeg 5,84 m og ingen
medalje. I diskos derimot kastet jeg 36,50 m, årsbeste og det holdt til gull, min første gullmedalje
i Nordisk. Neste dag var det slegge og her ble det 43,26 m. Dette gav meg bronse etter to gode
finner. Siste dag var det tresteg og her ble det 12,28 m og utenfor pallen. Vi hadde ligget i telt ved
idrettsbanen disse dagene. Etter tresteg var det strake veien hjemover, jeg skulle ta imot kjøtt på
kvelden. Vi rakk fergen til Sandefjord med god margin.
I senior KM på Borrebanen fikk jeg gull i slegge med 43,78 m og bronse i tresteg med 12,43 m.
Jeg hoppet også lengde på 6,01m og kastet diskos 35,84 m, begge øvelsene utenfor pallen. Dette
gullet i slegge var min gullmedalje nr. 100 i et KM.
Veteran KM dette året var delt i to, med halve programmet før sommeren og resten etter sommeren. Jeg stilte i 10 øvelser og kapret 8 gullmedaljer (Slegge 41,87 m, diskos 32,78 m, kule 11,09 m,
lengde 6,11 m, høyde 1,60 m, tresteg 12,54 m, 4 x 100m stafett 53,2 s og 1000 meter stafett 2,16,2)
På 1000 m stafett lå vi etter til siste øvelse som er 400m. Her løp Totto Osland veldig, han knappet
inn ledelsen hele tiden og vant tilslutt med noen cm. Hadde løpet vært en meter kortere hadde vi
ikke vunnet, spennende. Jeg fikk sølv på 110 m hekk med 18,5 s.
Jeg prøvde spyd igjen, første gangen etter skulderskaden. Tidligere når jeg tok i spydet og førte
armen framover falt armen ned når handa var litt foran skulderen. Nå begynte det å rette seg, jeg
fikk resultatet 30,52 m og bronse. Dette var siste konkurransene i klasse 35-39 år. Neste år ville
jeg bli 40 år, og da ville jeg komme i ny konkurranse klasse (40-44 år). Dette er ganske morsomt,
hvert år går de eldste over i ny klasse, mens de som er 5 år yngre kommer opp i vår klasse.
Det var en konkurranse igjen og det var KM i vektløfting. Sist jeg hadde vært med i KM løfting
var i 1976. Nå var det blitt veteran løfting også, men alle over 35 år var i samme veteran klasse.
Det var forskjellige vektklasser, men ikke 5 års klasser som i friidrett. Jeg løftet bra, fikk 95 kg i
rykk og 130 kg i støt. Dette holdt til gull. Jeg løftet det samme som vinner av senior, og da jeg veide mindre enn han, ville det blitt gull i seniorklassen, dersom det ikke hadde blitt veteranklasser.

1986 - 40 ÅR.

Vektløfterforbundet hadde nå bestemt at det skulle arrangeres veteran NM og det første skulle
arrangeres på Gjøvik, det ville gå samtidig med B-NM. I begynnelsen av januar dro vi tre mann
fra Larvik for å prøve oss. Jeg løftet over all forventning og rykket 100 kg og støtet 135 kg, sammenlagt 235 kg og en solid gullmedalje. Tydelig at skulderen hadde blitt bedre.
Jeg løftet bare 15 kg under persene fra ca 15 år tilbake i begge øvelsene.. Det måtte jeg være veldig
fornøyd med, alderen krevde vel også sitt? Jeg vant over Magnar Vardeberg fra Brummundal med
17,5 kg.
(Bildene under: Rykk på 100kg og vending og støt på 135kg.)
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Dette året var det tre mesterskap i hopp u.t. Det første var KM veteraner, her ble det 1,58 m i høyde og 2,87 m i lengde. Dette året gav det gull og sølv. I senior KM ble det samme uttellinga, gull
og sølv. Her var resultatene 1,55 m og 2,85 m, litt svakere enn i veteran.
Så var det veteran NM i Oslo. Igjen klarte jeg gull i høyde, denne gangen med 1,54 m. I lengde
hoppet jeg 2,86 m og ble nr. 5. Jeg hadde hoppet over 6 meter helt siden jeg var 16 år i 1962. Dersom jeg klarte det i år også ville jeg klare det 25 år på rad, så det ble et mål. Det var noen konkurranser, men lengde kom først på programmet under KM senior i august. Her ble det 5,95 m og
ingen medalje. Jeg fikk gull i slegge med 42,92 m og bronse i diskos på 37,38 m. I tresteg hoppet
jeg 12,77 m og i kule støtte jeg 10,98 m, begge utenfor pallen.
Tydelig at resultatene begynte å bli svakere. En morsom episode hadde vi i tresteg. Som junior
hoppet jeg mange ganger mot Henning Olsen, og som junior hadde vi begge personlige rekorder
på 13,79 m. Dette året ble jeg slått av sønnen hans. Veteran NM i slegge gikk på Frogner dette
året. Her kastet jeg 45,16 m og fikk et klart gull.
Resten av mesterskapet ble arrangert på Bislett. Her trudde jeg på over 6 meter i lengde, men det
ble 5,84 m og en sølvmedalje. Neste dag var det høyde og diskos. I høyde hoppet jeg 1,60 m, utenfor pallen og i diskos ble det bronse på 36,88 m Siste dagen ble det gull i tresteg på 12,38 m og
bronse i kule med 10,84 m. På et treningsstevne hoppet jeg 5,99 m i lengde, nå begynte det å haste
med 6 meteren, sesongen begynte å nærme seg slutten.
På et ligastevne på Sem ble det 5,91m. Nå trente jeg noe styrke øvelser i håp om at det skulle få
meg over målet i lengde. Så var det avslutnings stevne på Lovisenlund. Alle de 5 første hoppa var
mellom 5,90 m og 5,99 m. Et hopp igjen og da samlet det seg ca 20 mennesker som var til stede
rundt lengdegropa, og alle klappet i takt. (slik vi ser på store konkurranser på TV). Jeg fikk bra
fart i tilløpet, kroppen føltes lett og jeg traff planka bra. Svevet føltes også bra, det samme med
langinga, jeg synes at jeg fikk beine godt fram. Hoppet målte 6,05 m og det ble stor jubel. Jeg fikk
et flott diplom på hytteturen som vi hadde hvert år av en kamerat. Han er grafiker og han hadde
laget den selv, og på den sto det: 25 år med seks. Diplomet henger i trappa ned til kjelleren.

1987 - 41 ÅR.

Dette året ramser jeg opp alle mesterskapa jeg stilte i med plasseringer. 13 dager med mesterskap.
Det var fint og hele tiden å ha et mesterskap å se fram til og å trene mot. Da var det viktig å trene
jevnt og trutt, så formen var på topp hele året. Lett å holde det i gang når det stadig var noe å se
fram til.
17. januar: NM veteraner vektløfting i Ekeberghallen i Oslo. Sølv med 100 kg - 120 kg og 220 kg
total.
31. januar: KM veteran hopp u.t. i Tjølling. Gull i høyde u.t. 1,50 m og sølv i lengde u.t. 2,70 m.
20. februar: KM senior hopp u.t. i Horten. Gull i høyde u.t. 1,53 m og sølv i lengde u.t. 2,79 m.
28. februar: NM veteran hopp u.t. i Tjølling. Sølv i høyde u.t. 1,52 m og 5.plass lengde u.t. 2,78 m.
10. juni: KM veteran i Høyjord: Gull i kule 10,95 m, gull i lengde 5,78 m, gull i høyde 1,55 m, gull
i spyd 34,98 m og sølv 100 m 13,3 s.
1. august: KM senior Porsgrunn. Gull i slegge 42,62 m, sølv i stav 3,10 m og 4.plass i diskos 33,84
m.
7. august: NM veteran i Ålesund. Gull i slegge 42,70 m og 4.plass i lengde 5,77 m.
8. august: NM veteran i Ålesund. Sølv i diskos 36,28 m.
9. august: NM veteran i Ålesund. Bronse i tresteg 11,82m.
14. september: KM bedrift på Frambanen. Gull i høyde 1,60m og gull i kule 10,94 m.
26. september: KM veteran på Lovisenlund. Gull i diskos 34,96 m, gull i tresteg 11,81 m og gull i
slegge 39,52 m.
24. oktober: KM veteran i vektløfting i Stavern. Gull med 90 kg - 115 kg og total 205 kg.
12. desember: ØM veteran i vektløfting på Lillestrøm. Gull med 95 kg - 125 kg og total 220 kg.
Side - 55

Jostein Myrvang - Min idrettshistorie

I Ålesund bodde vi på hotell nede i byen, mens banen lå på fjellet Aksla. Det var over 400 trapper
opp dit, og det var ikke så lurt å gå opp der rett før en konkurranse. Jeg stilte meg utenfor hotellet,
og når det kom ut noen veteraner spurte jeg om de hadde bil og om det var plass. Jeg fikk raskt
haik.
I august ble Nordisk arrangert i Finland. Jeg hadde litt vondt i ryggen, så da valgte jeg å være
hjemme og heller stille i KM senior i Porsgrunn. Jeg hadde tatt en lang løpetur på høsten, og
utover kvelden ble ryggen stiv og litt skjev. Jeg mistet svaien og fikk litt skoliose. Det rettet seg
ikke av seg selv, så jeg måtte til kiropraktor. Han la meg på siden og knakk til. Dette hadde jeg
gjort flere ganger tidligere, og da hadde en behandling ofte vært nok. Nå fikk han den nesten til,
men ikke helt. Jeg jobbet og trente med vond rygg og når den ble langsomt verre, ble det ny tur til
kiropraktor.
Nå hadde jeg en idrettsvenn som behandler, så det var bare å komme når jeg trengte hjelp. Jeg var
litt plaget med ryggen i NM i januar, derfor ble det bare 120 kg i støt. Med 132,5 kg vill jeg vunnet, men begge forsøka ble for tunge slik at jeg ikke klarte å holde stanga over hodet.
Det hadde jeg kanskje klart med god rygg. Hver gang jeg var hos kiropraktor var ryggen bedre,
men det manglet litt på at den var helt i orden. Jeg dro innom han i Tønsberg når vi var på vei
til Ålesund, men den ble fortsatt ikke helt god, selv om den ble bedre. Jeg sto over noen øvelser i
dette NM.
Ryggen var fortsatt ikke i orden når jeg stilte i KM vektløfting i oktober. Da hadde jeg hatt vondt
i ryggen i nesten 11 måneder. Jeg rykket 90 kg og kjente det litt i ryggen, men ikke så mye. I støt
løftet jeg først 110 kg, det kjente jeg også litt. På 115 kg kjente jeg det så mye at jeg slapp stanga.
Nå hadde det sikkert vært fornuftig og gitt seg, men jeg ble sint og løftet på 115 kg en gang til. Nå
slo jeg stanga over hodet og holdt. Da kjentes det som om noen dro en glidelås fra baken og opp
til mitt på ryggen. Der sto jeg da med 115 kg over hodet og lurte på hva dette var?
Så fikk jeg nedsignal, slapp stanga og kjente etter i ryggen. Nå var jeg myk og fin, og jeg hadde
ingen plager med ryggen på 7 år. FANTASTISK, jeg hadde kurert ryggen selv. Derfor ble det også
bedre resultater under ØM på Lillestrøm. Jeg fikk gull på 95 kg i rykk og 125 kg i støt, 220 kg
sammenlagt. Med god rygg håpet jeg på enda bedre resultater neste år.

1988 – 42 ÅR.

Samme program som året før. Først NM i vektløfting, dette året i Stavanger. Jeg kjørte, og vi
var de samme tre som hadde dratt til Gjøvik for 2 år siden. Vi kom fra vinter i Vestfold til vår i
Stavanger, det var i hvert fall ingen snø der og gresset var grønt.
Jeg løftet godt, 100 kg i rykk og 130 kg i støt. Jeg hadde to forsøk på 130 kg i støt. I det første
forsøket bommet jeg på overstøtet, og da hadde jeg en sjanse til. Dette måtte jeg ha for å berge
bronsemedaljen, og i siste forsøk fikk jeg den på plass, og fikk den godkjent. Det kommer stadig
yngre løftere til, så dette året var det hard konkurranse. Jeg slo han som hadde løftet mer en meg i
NM i fjor, men det var 2 andre som var yngre og bedre en oss.
Så begynte mesterskapa i hopp u.t. Først var KM veteraner i Tjølling. Gull i høyde, 1,53 m og
sølv i lengde 2,81 m. Så fylte vi en 7 seter og dro til Odda for å konkurrere i NM. Her var hallen
sprengt ut i fjellet, det var interessant. Det ble en stor konkurranse, hvor jeg klarte 1,53 m. Både
sølv og bronse ble delt ut på 1,50 m.
I lengde fikk jeg god klaff og hoppet 2,92 m. Det var 4 år siden jeg hadde hoppet så bra, og det gav
meg bronse. KM senior gikk i Horten og her ble det 1,50 m og 2,83 m. Harald Halvorsen som jeg
har hatt mange harde konkurranser mot i junior fikk 1,40 m og sølv.
Tydelig at nivået synker, noen gode fra tidligere år legger opp, mens vi som holder på blir dårligere, og det er ikke så mange nye som kommer til.
Jeg hadde en morsom konkurranse i lengde med en yngre utøver, jeg stoppet på 2,83 m og han
hadde det samme resultat. Da ser en på det nest beste resultatet og her var vi også likt. Da må en
se på det tredje beste og her var jeg en cm lenger enn han, så det ble gull på meg i begge øvelsene.
MItt første gull i lengde u.t. i et senior KM. Pål Hopen (på 21 år) som fikk sølv var ikke særlig
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fornøyd, han ble slått av en som var akkurat dobbelt så gammel.
Utesesongen begynte med en kast 4-kamp på Sem, kalt Castorama. Her hadde jeg serien:
11,30 m i kule, 37,56 m i diskos, 38,10 m i spyd og 40,98 m i slegge. Spyd var nå på nivå med det
jeg hadde kastet før jeg skadet skulderen for 4 år siden, og det var oppløftende. Slegge var skuffende, mens kule og diskos var brukbart. Så var det KM senior på Lovisenlund. Her ble det gull i
slegge 42,90 m, bronse i stav 3,20 m, mens det ble 36,18 m i diskos og 10,52 m i kule. Begge disse
kasta var utenfor pallen. Så dro jeg til Trondheim på NM veteraner. Jeg stilte i 7 øvelser og første
dag gikk 3 øvelser samtidig, ikke spesielt godt tidsskjema. Slegge i den ene svingen, stav i den
andre svingen og lengde på langsiden.
Jeg begynte med 2 sleggekast før jeg byttet til piggsko og hoppet et lengdehopp. Jeg var stresset og
det hjelper på. I lengde fikk jeg full klaff og hoppet 6,02 m. Jeg ba han som målte å si det en gang
til, over 6 meter hadde jeg ikke trudd at jeg skulle klare igjen. Nå var medvinden over 2 m/s, så
resultatet ble ikke godkjent, men i konkurransen gjaldt det. Så langt ville jeg ikke klare igjen så jeg
nøyde meg med det ene hoppet. Så var det tilbake til sleggeringen for et nytt kast før jeg hoppet et
stavhopp. I stav går det ofte seint så nå ble jeg ferdig med slegge før jeg fortsatte i stav. I slegge ble
det 43,54 m og sølv. I stav stoppet jeg på 3,00 m og ble nr 4. Jeg ble veldig overasket at det gode
lengderesultatet bare holdt til en 4.plass og utenfor pallen.
Neste dag var det høyde hvor jeg hoppet 1,60 m og fikk sølv, samme resultat som bronse.
I diskos kastet jeg årsbeste med 39,26 m, likevel ble det bare 4.plass. Søndag hadde jeg en spennende konkurranse i tresteg. Jan Nystrøm (vektløfteren) og jeg kjempet til slutt om bronsen, jeg
hoppet 12,17 m og var 1 cm lenger enn han. Jan sa at det var tre millimeter i hoppet. Det var bare
15 cm opp til gull og 10 cm opp til sølv. Ingen gull på meg i dette mesterskapet, det var første NM
ute uten gull så langt.
Hjemme igjen var det KM veteraner på Borrebanen. Jeg stilte i de 5 øvelser som ble arrangert og
fikk gull i alle sammen. Lengde 5,72 m, høyde 1,55 m, kule 11,04 m, diskos 34,82 m og slegge
43,82 m.Nå var konkurransene ute ferdig, så nå ventet vektløftinga igjen.
KM i løfting er sammen med Telemark og vi løftet dette året i Porsgrunn. Jeg løftet til gull med 95
kg og 125 kg, til sammen 220 kg. ØM gikk i Tønsberg og her ble det 95 kg og 130 kg, gull igjen
på 225 kg til sammen. På skolen trente jeg løfting i flere av mine fritimer, når trimsalen ikke var
opptatt.

(Bildene fra trening i trimsalen på skolen. Knebøy, vending og overstøt. Bildene er tatt forskjellige
år.

1989 - 43 ÅR.

Hvor mange år ville jeg klare over 1,50 m i høyde uten tilløp? Både lengde over 6 meter og høyde
u.t. over 1,50 m klarte jeg første gangen i 1962, da jeg var 16 år. Nå klarte jeg ikke så langt i lengde
mer, men i høyde u.t. hoppet jeg fortsatt over 1,50 m. Starten på idretten i år var NM veteraner i
vektløfting på Lillestrøm. Jeg fikk 95 kg i første forsøk i rykk. Jeg bruker splitt teknikken når jeg
rykker, og da er det lett å gli med det beinet som jeg tar bakover.
Når en glir kommer kneet lett i gulvet, og da er løftet underkjent. Det hendte to ganger på 100 kg.
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I støt begynte jeg på 125 kg og det gikk greit. Nå viste det seg at jeg trengte 137,5 kg for å vinne,
så jeg bad om denne vekten på stanga. Jeg fikk den opp på brystet begge gangene, men den ble for
tung når jeg slo den over hodet, jeg klarte ikke å holde den der, og begge forsøka ble bom. Dermed ble det sølv etter han som jeg slo i forrige NM.

(Bildene: Rykk 95kg, støt 125kg og vending på 137,5kg.)
I NM i friidrett hadde det nå blitt bestemt at en skulle konkurrere i alle øvelser som en kunne få
til i idrettshallene. Da gikk NM over to dager. Første dagen var det hopp u.t. og igjen hoppet jeg
bra og klarte 1,53 m i høyde u.t. og gull. I lengde ble det 2,70 m, mye svakere en året før, og jeg
kom helt nede på 7.plass. Dagen etterpå møttes vi i Ekeberghallen. Jeg løp 60 meter hekk med
99,1 cm høye hekker. Det er bare plass til 5 hekker og tiden min ble 10,0 s. Det holdt til bronse.
I høyde hoppet jeg 1,55 m (bare 2 cm høyere enn uten fart), likevel ble det sølv. I kule støtte jeg
11,62 m og her ble det bronse, mens 5,80 m i lengde bare gav en 4.plass.
I senior KM i Horten ble det også 1,53 m i høyde u.t. og nytt gull. I lengde ble det 2,78 m og bronse. Nå hadde det blitt Vestfold-Cup i løfting, så det hadde jeg lyst til å være med på.
I friidrett hadde de sluttet å arrangere V-Cup. Her fikk jeg 97,5 kg i rykk og 125 kg i støt. Med
dette resultatet vant jeg veteran klassen. Jeg fikk en stor pokal i premie, den største jeg noen gang
hadde fått.
Siste konkurranse inne var KM veteraner. Her fikk jeg full klaff i høyde u.t. og vant på resultatet
1,56 m (en cm høyere enn jeg hadde med fart i NM inne.) I lengde u.t. ble det 2,80 m og sølv.
I senior KM ute dette året stilte jeg bare i slegge, og den vant jeg med et kast på 45,58 m.
Så var det en konkurranse på Lovisenlund, og her hadde jeg med Stein Joar som skulle hoppe
stav. Han var nå 12 år, og vi hoppet begge to. Jeg sa til min far at han måtte komme en tur opp
på idrettsplassen for å se barnebarnet sitt hoppe stav. Han kom og både Stein Joar og jeg hoppet
stav. Ingun stilte på 100 m og i kule. Det var andre gangen han så meg i en konkurranse og første
gangen han så Ingun og Stein Joar i aksjon. Etter dette kom han ikke på en idrettsbane og så noen
av oss igjen. Jeg kastet også diskos, fikk 36,14 m, men husker ikke om han så det.
Nordisk mesterskap skulle dette året gå i Norge, og klubben min tok på seg dette arrangementet
igjen. Jeg hadde sett fram til å komme i klasse over 40 år, for da var hekkehøyden bare 91,4 cm, og
det var mye lettere enn 106,7 cm som det var når en var yngre enn 40 år.
Men så ble det bestemt at hekkehøyden skulle opp til 99,1cm, og det var fortsatt for høyt synes
jeg, så da ble det ikke noe 110 m hekk på meg. Inne var det bare 60 m hekk med 5 hekker, ute var
det 10 hekker, og det var de siste som virket så høye. Jeg stilte i lengde, tresteg, diskos og slegge.
Jeg hadde fått vann i kneet igjen, resultatene var heller ikke så gode. Ingen medaljer, det ble tre
4.plasser og en 5.plass.
Side - 58

Jostein Myrvang - Min idrettshistorie

Veteran KM ble i år arrangert på Borrebanen ved Horten. Her ble tiden på 100 m tatt elektronisk,
og det var det 10 år siden jeg hadde opplevd det sist i Skottland. Jeg løp på 13,09 s og ble nr. 4. Det
ble gull i de 4 andre øvelsene som ble arrangert: Lengde 5,46 m, høyde 1,50 m, kule 10,76 m og i
diskos 35,70 m.
Ikke alle friidrettsbaner har mulighet til stav og slegge. Like etter var det Sør-Norsk mesterskap
for senior i Arendal. Jeg hadde med Stein Joar i
bilen nedover. Han likte å være med på tur.
Her kastet jeg 45,30 m og fikk en flott gullmedalje. Dette ble den eneste gullmedaljen jeg
oppnådde i SM for senior, så det var moro. NM
veteraner gikk i Haugesund. Gull i slegge med
43,90 m, gull i diskos 37,00 m, sølv i høyde
1,60 m og sølv i kule 10,58 m. Lengde og tresteg sto jeg over da kneet ikke var så bra. KM
i vektløfting gikk i Tønsberg, og det ble et nytt
gull på 222,5 kg sammenlagt (97,5 kg-125 kg).
ØM ble arrangert i Sarpsborg i en kald gymsal.
Ny gull med 227,5 kg sammenlagt. (97,5 kg –
130 kg). Jeg kjørte bil, og jeg hadde med to av
mine tidligere elever som også tok gull.

1990-44 ÅR.

Dette året startet med Vestfold-Cup i Tønsberg. Her klarte jeg 135kg over hodet i støt, 5 år siden
sist. Med 95 kg i rykk og 230 kg sammenlagt ble det seier i år også. Nå fikk jeg en enda større
pokal enn den jeg hadde fått forrige gang.
I NM veteraner i Kristiansand uka etter rykket jeg 97,5 kg. Her var det en som rykket 100 kg.
I støt begynte jeg på 125 kg og det gikk greit. Min sterkeste konkurrent tok 130 kg, og da jeg var
tyngst av oss måtte jeg støte 135 kg for å vinne. Jeg ville prøve det, men bommet i første forsøk.
Før siste løftet syket jeg meg opp, og sa til meg selv at dette måtte jeg ta, ellers kunne jeg ikke kalle
meg idretts- mann!! Jeg hadde jo løftet det for en uke siden. Den satt på plass og gullet var sikret.
Stor glede.
Så var det KM veteraner i hopp u.t. og her fikk jeg 1,55 m og 2,72 m, Det ble gull og sølv igjen. I
høyde holder jeg nivået bra, mens jeg hopper vesentlig dårligere i lengde. Har hatt problemer med
å sitte på huk, så dersom jeg satte beine langt fram ble det liten bøy i knærne, og da falt jeg tilbake. Dette året var NM inne lagt til Mo i Rana, og ny flytur dit. Nå fikk jeg feber på onsdagen og
valgte å bli hjemme fra jobben torsdag og fredag i håp om at jeg skulle bli bra.
Prøvde å ta temperaturen på lørdag morgen, men fikk det ikke til? Jeg dro lørdag klokka 05,00 på
morgenen sammen med en kulestøter. Jeg følte meg fin og flyturen fra Fornebu gikk greit.
Konkurransen er nok svakere når det går så langt nord. Det ble gull i de 4 øvelsene som gikk på
lørdag. 60 m hekk 10,1s, tresteg 11,57 m, stav 2,80 m og høyde u.t. 1,54 m.
Søndag begynte med høyde med tilløp, og her ble det også 1,54 m, det samme som i høyde uten
tilløp, og et nytt gull. Så vant jeg også lengde på 5,38 m. I kule støtte jeg 10,77 m og der ble det
bronse. Jeg kom hjem på søndag ettermiddag.
På kvelden når jeg skulle legge meg så jeg i speilet at hele kroppen var lyserød. Så ut som jeg var
solbrent over hele kroppen, men jeg var i fin form. Merkelig. Siste konkurranse inne var KM senior i hopp u.t. i Horten. Mitt første gull i kom i 1965 på 1,59 m, samme året som Larvik Turn var
100 år. Nå var det gått 25 år og jeg tok gull igjen med 1,52 m, samme år som Larvik Turn var 125
år. I KM disse åra hadde det blitt 21 gull, så det var en flott statistikk. Konkurransen i lengde var
svak, bare tre deltakere, så her tok jeg også gull på ordinære 2,67m.
Det ble noen færre konkurranser denne sommeren, men i KM senior fikk jeg med meg gull i
slegge på43,94 m og sølv i diskos på 36,12 m. Veteran NM gikk i Kristiansand. Det ble bronse i
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stav med 3,10m, bronse i diskos på 39,10m og sølv i slegge på
44,46m.
I løpet av disse konkurransene hovnet høyre kne opp, så jeg
sto over øvelsene som gikk på søndag. På lørdagskvelden var
det bankett på festningen med reker og tilbehør. Det var på
min 44 årsdag, så det ble markert med bursdagssang for meg,
og det var meget hyggelig. I KM for veteraner på Sem ble
det gull i diskos 36,52 m, i spyd 37,36 m, i slegge 44,06 m og i
tresteg 10,94 m.
Så ble det sølv i lengde 5,33m og i kule 10,39m. Hevelsen i
kneet fra NM hadde nå gått ned.
Like før KM i vektløfting klarte jeg å få brist i et ribbein. Da
begynte jeg på
svake 75 kg i
rykk. Det gikk
uten problemer,
men jeg kjente
litt til skaden.
Likevel tok jeg 80
kg og klarte også 85 kg. I støt begynte jeg på 100 kg
og det gikk ganske greit. I neste løft tok jeg 110 kg,
det kjente jeg og derfor gav jeg meg med det. 195 kg
sammenlagt og første gangen under 200 kg. Likevel
ble det et nytt gull.
Det som var rart var at etter å ha avsluttet konkurransen kjente jeg ikke noe til ribbeina, da var det helt
bra igjen? I ØM på Gjøvik 6 uker senere, var skaden
borte og nå var jeg tilbake på mer normale vekter.
Det ble gull på 220 sammenlagt (95 kg og 125 kg).

1991 – 45 ÅR.

I år ble det tur til Bergen for å løfte i NM. Her løftet jeg bra med 100 kg og 130 kg, sammenlagt
230 kg. I støt begynte jeg på 130 kg, men nå var det kommet en som var 10 år yngre enn meg opp
i veteran. Fortsatt var det bare en veteranklasse, alle som var over 35 år konkurrerte i samme klasse. Jeg ville vinne sammenlagt med 135 kg i støt, og jeg hadde to forsøk. Jeg fikk stanga over hodet
i begge forsøkene, men klarte ikke å holde den. Da ble det sølv på meg.
NM friidrett gikk nå i Oslo, første dagen på politihøyskolen. I høyde u.t. ble det bare 1,48 m,
under 1,50 m hadde jeg ikke vært siden jeg var 17 år. Gullet gikk på 1,52 m, mens både bronse og
4.plass hoppet det samme som meg. Neste dag fortsatte NM i Ekeberghallen. På 60 m hekk var
det nå lave hekker (91,4c m). Arrangøren gjorde feil, hekkene skulle vært 99,1 cm.
Flott å løpe på lave hekker, og jeg fikk tiden 9,99 s og tok gullet på det. I kule støtte jeg 11,50 m og
tok gull der også, bare 12 cm foran sølvet. I lengde ble det sølv på 5,34 m. Jeg var påmeldt i tresteg
også, men sto over da jeg hadde vondt i leggene.
I veteran KM ble det to gull, 1,45 m i høyde og 2,75 m i lengde. I KM senior ble det gull på 1,46
m, mens i lengde ble det 2,69m og utenfor pallen. Nå hadde jeg ikke klart 1,50 m i år, så jeg stilte
på et trenings stevne i Stavernshallen, og der klarte jeg 1,50 m.
I april kom jeg hjem etter en dag på skolen og var veldig sliten i begge knærne. Det skjønte jeg
ikke, jeg hadde ikke gjort noe annerledes enn jeg pleide. Jeg trente, og jeg sto i alle gymnastikktimene. Den ettermiddagen la jeg meg for å hvile beine, men de ble ikke noe bedre. Siden den
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dagen var jeg sliten i begge knærne. Dersom jeg trente tunge knebøyninger på 150 kg eller mer,
var knærne ganske bra et par dager, så kom slitenheten tilbake igjen. Jeg var vandt med å trene
bort skader, men dette fant jeg ikke ut av. Hvorfor knærne var bedre noen dager etter tunge knebøyninger skjønte jeg ikke heller. Det skjønte heller ikke det helsepersonalet jeg spurte.
Nytt dette året var kast 5-kamp. Vi hadde 5 forskjellige kast, hvert kast hadde poengtabell i forhold til alder, og da kunne vi få en poengsum tilslutt. Jeg hadde alltid likt mangekamp, men ikke
lange løp. Første kast 5-kampen gikk på NIH i Oslo. Det er bare tre forsøk i hvert kast i mangekamp. Første øvelse er slegge, og her kastet jeg 43,32 m. Så følger det kule, 11,12 m, diskos
34,14 m og spyd 38,46 m. Siste øvelse er vektkast. Dette er ei tung kort slegge. Slegga jeg kaster
med er 1,21 m lag og veier 7,26 kg, Vekta er bare 41 cm lang, men den veier 15,88 kg. Nå hadde
ikke arrangøren denne vekta, så jeg kastet med den som de mellom 50 år og 59 år bruker. Den
veier 11,34 kg og den kastet jeg 17,37 m. Jeg fikk ikke noen sluttsum, da jeg kastet med feil vekt,
men mangekampen var morsom. Denne konkurranseformen er den jeg liker best.
I KM senior i Tønsberg ble det gull i slegge 43,56 m og bronse i diskos 35,20 m. Så dro jeg til København på Nordisk mesterskap. Jeg tok fly fra Torp på morgenen. Buss fra flyplassen og til sentralbanestasjonen. Jeg hadde dårlig tid, men fant riktig nedgang til spor 4, og kom like før toget
som gikk ut til Glostrup ankom. Så spurte jeg om hvordan en kjøpte billett. Det var på en automat
oppe i hallen. Jeg trudde ikke at jeg hadde tid til det, så jeg kjørte uten billett. Jeg rakk fram til
banen med drosje siste stykket, akkurat i tide til første øvelse som var diskos.
Her fikk jeg 36,24 m og det ble en bronse. Jeg hadde også meldt meg på i lengde, og selv med
slitne knær hoppet jeg 5,41 m og fikk en bronse til. Etter første dag dro jeg inn til København, nå
fant jeg automaten. Jeg gjorde en feil, så den billetten jeg kjøpte var ikke helt inn til sentrum, men
jeg ble med helt inn. Hjem igjen klarte jeg å gjøre det riktig. Da kom kontrollen, jeg viste fram
billetten og alt var i orden. Dagen etterpå ble det sølv i slegge på 43,16 m. Etter diskoskonkurransen, når jeg var i dusjen hørte jeg at det begynte å blåse noe veldig. Så kom det en sterk lyd som
jeg ikke skjønte noe av. Da jeg kom ut så jeg at hele stålburet rundt diskosringen hadde kollapset.
Vinden hadde tatt tak, og rett og slett ødelagt det. Godt at ingen hadde vært inne i ringen og kastet da. Jeg overnattet på en skole like i nærheten av banen, og jeg hadde et klasserom for meg selv.
Frokost fikk vi kjøpt på banen.
NM dette året gikk på Byrkjelo. Første dag var det slegge og jeg kastet 44,16 m og fikk et nytt gull.
I lengde samme dag hoppet jeg til bronse med 5,52 m. Dagen etterpå var det diskos, og her var
det 4 mann som kjempet om seieren. Jeg kastet 35,10 m og ble sist av oss 4, bare en meter fra gull.
Søndagen var min 45 årsdag, og kule og tresteg sto på programmet. Det ble sølv i tresteg på
11,71 m og bronse i kule på 11,41 m.det var siste gangen jeg kastet lengre enn Jan Nystrøm.
Veteran KM var i Sandefjord. Det var ingen konkurransering til slegge i Sandefjord, så slegge ble
arrangert i Tønsberg noen dager tidligere. Her ble det 42,64 m og gull. I mine 7 øvelser i Sandefjord ble det 1sølv og 6 gull. Sølv i høyde 1,55 m, gull i lengde 5,26 m, stav 2,90 m, tresteg 10,93 m,
diskos 33,72 m, kule 11,10 m og spyd 33,74 m.
Jeg trente slegge i en gammel og dårlig ring uten bur, nede på en grusbane ved Bugårdsparken. En
dag jeg var der, kom Odd Berntsen forbi. Han var ansvarlig for idrettsanleggene i Sandefjord. Jeg
ropte på han og viste han ringen. Jeg fortalte han at vi trengte en konkurransering i Sandefjord.
Snakk med guttene i parkvesenet og fortell dem hvor du vil ha ringen, sa han. Jeg dro direkte dit,
og bare tre uker senere lå ringen der med det gamle buret fra Stadion. Nå er sleggeringen 2,13 m i
diameter, mens diskosringen er 2,50 m. Jeg ønsket å kunne trene begge kast der, så den nye ringen
ble 2,50 m i diameter. Så hadde vi en løs innering som kunne legges inn når en kastet slegge.
Det ble arrangert en kast 5-kamp til i Oslo, og nå hadde arrangøren også den tunge vekta. Jeg fikk
serien 43,16 m, 11,00m, 34,94 m, 37,36 m og 13,54 m. Dette gav 3402 poeng. Da både vekt og kast
5-kamp var nye øvelser, ble begge resultatene nye klubbrekorder i Larvik Turn. I KM vektløfting
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på Rjukan løftet jeg 92,5 kg og 125 kg. Ny gull med 217,5 kg sammenlagt. I ØM på Lillestrøm
møtte jeg en ny veteran som jeg ikke hadde sett før, da han var en del år yngre enn meg.
Jeg rykket 95 kg. For å vinne måtte jeg støte 132,5 kg, og det klarte jeg i siste forsøk. Det er bestandig moro å vinne når en må yte ekstra i siste løftet. Sammenlagt 227,5 kg og 10 kg mer enn
i KM. Fra neste år ble det bestemt at det skulle være to veteranklasser, veteran fra 35 til 44 år og
eldre veteran over 45 år.
Jeg mente at eldste klasse burde hete superveteran istedenfor eldre veteran, det hørtes så gammelt
ut. Jeg meldte meg på i superveteran etter dette, og da ble jeg erta litt: jasså, kommer superveteranen!

1992 – 46 ÅR.

Jeg stilte i superveteranklassen i vektløfting Trondheim i januar dette året. Jeg ringte til Jan Nystrøm, en løfter fra stedet og fikk bo hos han. Jeg klarte 100 kg i rykk, men så fikk jeg kneet ned
i plattingen og da blir det underkjent, dermed ble jeg stående med 95 kg. I støt klarte jeg 130 kg,
og summen ble 225 kg og det holdt til bestemannspremie i superveteran. Jeg var 30 kg foran nest
beste løfter.
Jeg løftet også i Vestfold-Cup og vant den igjen, nå med litt svakere resultater. I NM i hopp u.t. i
Ski kommune i Østfold ble det 1,49 m og sølv som forrige år. Vinner hoppet 1,52 m. Jeg overnattet hos en onkel som bodde i Ski. Det er meget hyggelig å komme på besøk slik.
De andre øvelsene ble arrangert i Askimhallen dagen etter. Her ble det gull på 60 m hekk (nå
99,1cmhøye)med 10,74 s, det ble sølv i stav med 2,80 m og bronse i lengde med 5,28 m. I kule
med 10,91 m kom jeg utenfor pallen på 4.plass. I tresteg hoppet jeg første hoppet litt forsiktig og
fikk 10,10 m. I andre forsøk skulle jeg dra mer til, men da fikk jeg en strekk i låret i tilløpet, ikke
noe mer hopping etter det. Flaks at det var siste øvelse. Dette ble siste gangen jeg hoppet tresteg,
Jeg sluttet også med lengde og høyde med tilløp. Med slitne knær var det best å være litt forsiktig.
Disse tre øvelsene er ganske harde med knærne. Jeg tenkte at dersom jeg var noe forsiktig med
eksplosiv belastning på knærne, holdt de lenger, slik at jeg kunne fortsette med kast. Stav og høyde u.t. var mindre belastende, så disse ville jeg fortsette med.
I KM veteraner ble det 1,51 m i høyde u.t. og 2,67 m i lengde u.t. og det gav meg gull i begge øvelsene. I senior KM i Horten ble det 1,48m i høyde. Her var vi to som hoppet like høyt og vi hadde
også like mange forsøk, så da blir det omhopping. Først et ekstra hopp til på 1,51 m, så ned på
1,48 m igjen. Nå gikk jeg over i første forsøk, mens han rev. Da ble gullet mitt. I lengde hoppet jeg
2,65 m og var ikke på pallen.
En morsom episode fra dette mesterskapet. Det kom en journalist innom. Han hadde tatt noen
bilder av meg for mange år siden og han ble overrasket når han så at jeg fortsatt var med. Han
hadde ikke noe oppdrag for Gjengangeren, men nå måtte han hjem for å hente fotoapparatet, han
ville gjerne ta et nytt bilde av meg, spesielt da jeg fikk gull i høyde igjen. Det kom et fint bilde i
avisa.
I KM senior som gikk i Tønsberg, dukket det opp en ung og god sleggekaster fra Russland. Han
hadde vært og trent litt i Tønsberg, og han fikk lov til å starte. Da ble det sølv på meg på svake
41,50 m. Siden har vi ikke sett han. Jeg stilte i stav og der var jeg aleine, alle de andre hadde gitt
seg. Jeg tenkte at under 3,00 m ville jeg ikke ha medalje på, så jeg startet på den høyden. Jeg klarte
høyden, men noe høyere ble det ikke. Jeg kastet diskos 33,04 m og støtte kule 10,28 m. En ser at
resultatene blir svakere etter hvert, og her ble det ingen pallplass.. Dette året ble Europa mesterskapet (EM)for veteraner arrangert i Kristiansand, og da tenkte jeg at jeg kunne stille i slegge,
kanskje mest for å se hvordan det var, og å kjenne på nivået. Jeg regnet ikke med at jeg hadde noe
der å gjøre. Jeg traff en gammel kamerat fra tidligere konkurranser og jeg fikk bo hos han. Det
var 17 kastere med, og de 8 beste får 6 kast. Jeg kjempet faktisk med en Svenske om 6.plassen. Vi
hadde den begge to flere ganger, jeg kastet årsbeste på 43,94m, og etter siste kastet var det jeg som
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fikk denne plassen. Det var jeg veldig fornøyd med. Kast 5-kampen i EM ble dette året arrangert
i Gøteborg. Jeg dro dit aleine i bilen og bodde i telt på idrettsbanen. Pussig nok gikk 5-kampen
over to dager og første dagen hadde vi slegge 42,74 m, kule 10,59 m og diskos 36,48 m.
I diskos holdt det på å gå galt. Første kastet målte 29,90 m, andre kastet var utenfor sektor, mens
siste kastet ble full klaff på ny årsbeste. Jeg ledet etter første dagen, men spydet ødela andre dagen.
Jeg kastet årsbeste her også, 36,44 m, men andre kastet en god del lengre. I vekt ble det 12,61 m,
poengsummen 3323 og en sølvmedalje. Det var fantastisk å få medalje i et slikt stort mesterskap,
og turen hjem var veldig lett. Arrangøren spurte om jeg ville være med på en båttur på Gøtakanal
på ettermiddagen etter kastinga første dagen. Som nordmann spurte jeg da om noen av de andre
fra Norge hadde meldt seg på, men det var det ikke. Da sa jeg også nei, men heldigvis ombestemte
jeg meg. Jeg gikk og sa at jeg ville være med likevel. Det ble en meget hyggelig tur. Vi ble kjørt til
båten og vi ble kjørt tilbake til banen etter turen. Jeg traff to fra Estland, som også ble hentet ved
idrettsbanen. Vi satt sammen ved bordet og spiste reker. I tillegg var det to tyskere og ei svensk
jente som var med som arrangør. Vi satt ved småbord under turen, og jeg fikk prøvd engelsken
min, noe jeg ikke hadde gjort på mange år. Dette var faktisk begynnelsen på et nytt kapittel i
idrettshistorien min. Nå ville jeg være med på disse mesterskapene i mange år framover.
Neste år var det verdensmesterskap (VM) i Japan, og det var forlokkende. Der ville jeg absolutt
være med. NM gikk på Bjørkelangen og der stilte jeg i 4 øvelser. Gull i slegge med et kast på 42,28
m. Her ledet Svein-Erik Husby med et kast på 42,22 m, men jeg gikk så vidt forbi i mitt 4. forsøk
med 42,28 m. Dette klarte han ikke å straffe i sine to siste kast. Så ble det bronse i stav på 2,80 m
og i diskos med 36,22 m. I kule ble det 10,07 m og sisteplass. Jeg hadde begynt å kjenne noe i
høyre kne, kjentes ut som det var en løs bit som flyttet på seg noen ganger. På Bjørkelangen bodde jeg hos en tidligere kollega fra Bugården u-skole. Hyggelig å mimre fra tidligere, det var over
15 år siden han hadde flyttet fra Sandefjord.
I veteran KM ble det bare kast. Gull i alle: i diskos 32,16 m, i slegge 41,46 m i spyd 31,22 m og i
kule 9,23 m. I kulekonkurransen var jeg veldig hemmet av kneet. Det gjorde vondt både når jeg
landet etter rotasjonen, og når jeg støtte kula. Derfor dro jeg ikke til det første NM som ble arrangert i Kast 5-kamp på Heggedal. Ikke mer friidrett denne sommeren. Jeg liker ikke å måtte stå
over mesterskap, men jeg var redd kneet kunne bli verre. I tillegg var jeg var fortsatt sliten i begge
knærne. Kneet ble langsomt bedre så jeg prøvde meg i vektløfting to måneder senere.
Først KM i oktober. Her ble det gull på 92,5 kg og 125 kg, sammenlagt 217,5 kg. I desember var
kneet enda bedre, så det ble nytt gull i ØM med 100 kg i rykk og 127,5 kg i støt, 10 kg opp fra
KM.

1993 - 47 ÅR.

Året startet bra med NM i vektløfting som ble arrangert i Tønsberg. I rykk klarte jeg 100 kg, mens
min sterkeste konkurrent stoppet på 97,5 kg. Han stoppet på 120 kg i støt, og etter å ha løftet begynnerløftet mitt på 122,5 kg, var gullet sikret. I tillegg klarte jeg 130 kg, og fikk sammenlagt 230
kg. Det var samme resultat som vinner av yngste klasse, jeg veide mindre enn han, så jeg slo han
på kroppsvekt. Jeg fikk bestemannspremien i superveteran.
I NM hoppet jeg 1,45 m i høyde u.t. og ny sølvmedalje. På 60 meter hekk løp jeg på 10,61 s og det
holdt til gull i år også, Så ble det sølv i stav på 2,90 m og sølv i kule på 10,85 m.
Både hekk og stav var bedre enn året før, så det var positivt. I veteran KM hoppet jeg 1,52 m,
gull og over 1,50 m i år også. Så ble det sølv i lengde med 2,69 m. I senior KM i Horten ble det
bare 1,45 m i høyde, og ny sølv, gullet gikk på 1,58 m av en ny ung utøver. I senior KM stilte jeg
nå bare i kast. Det ble gull i slegge med 42,66 m, sølv i kule 11,53 m, mens diskos på 35,86 m ble
utenfor pallen. Resultatet i kule var det beste på 4 år, så det var positivt.
I veteran KM ble det også bare kast, og her ble det gull i alle 4 kasta. Slegge 42,00m, diskos 36,48
m, kule 10,90 m og spyd 33,38 m. Nordisk mesterskap ble i år arrangert i Huddinge ved StockSide - 63
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holm.
I år tok jeg med Liv og de tre minste barna. Vi kombinerte det med en liten ferietur for barna. I
slegge kastet jeg bra og fikk opp et kast på 44,16 m og bronse. I diskos begynte det å regne litt, det
ble 34,34 m og langt nede på resultatlista.
NM veteraner ble i år arrangert i Overhalla. Nå gikk mesterskapet over 3 dager og jeg hadde et
kast hver dag. Første dag var det slegge og her ble det gull med 43,00 m. Dagen etterpå var det
diskos og sølv på 37,34 m bare 28 cm fra gull. I kule utenfor pallen med 10,90 m.
Vi prøvde laksefiske i Namsen. Vi fikk hjelp av en kjentmann, han hadde utstyr og båt.
Spennende, men ingen napp.
I år startet jeg i NM kast 5-kamp på Lambertseter. Her kjempet jeg med Svein-Erik Husby som
hadde vunnet året før, da jeg ikke startet pga. vondt i kneet. I slegge som er min beste øvelse
feilet jeg i de to første kastene og var under 40 meter før siste kastet. Da var jeg ganske fornøyd
med 41,50 m som kom i siste forsøk. Det var akkurat en meter foran min konkurrent. I kule ble
det 10,61 m og over en halv meter foran. Diskosen landet på 34,02 m, dette også lengst av oss. I
spyd ble jeg slått med ca to meter, hvor jeg fikk 34,56 m. I vekt ble resultatet 13,10m, og dette var
faktisk 2 meter foran konkurrenten. Poengsummen ble 3239, en sikker gull og også mesterskapsrekord.
Da var sesongen over i Norge, men VM i Japan skulle arrangeres i oktober, så nå ble det mye kasttrening fram til da. Turen til Japan var på 18 dager, heldigvis var høstferien samtidig, så jeg søkte
om fri 6 dager fra jobben. Etter å ha tatt sølv i EM året før, fikk jeg fri med lønn disse dagene, og
det var jo fantastisk. Japan var et fantastisk land, og arrangøren la ting veldig godt til rette for oss.
På flyet nedover satt jeg ved siden av en koreaner som
bodde i London. Flyturen til Seoul tok 13 timer, så jeg
synes at jeg måtte prate med han. Jeg satte i gang med min
olaengelsk, og mine Norske venner lo av mine språkforsøk. Jeg lærte mye engelsk disse timene, mye lå lagret fra
skolen og nå dukket det fram igjen. Jeg forsto mesteparten av det koreaneren sa, og mange gloser kom tilbake. I
Japan snakket jeg med mange forskjellige mennesker, og
fikk faktisk mange venner som jeg har hatt kontakt med,
både på senere konkurranser og ved e-mail. Vi hadde ei
natt i Seoul før vi dro videre til Miyasaki i Japan. De første
dagene var det regn, men så kom godværet, og vi hadde
sol og god temperatur resten av oppholdet. Det var også
bra temperatur i vannet.
Banen lå nærme havet, så vi tok noen dukkerter der.
Første uka hadde jeg ingen konkurranser, ikke trente jeg
heller, men jeg hadde mange flotte opplevelser. Vi var på
lysfest, en helt spesiell kveld. Vi skjønte lite av det som
skjedde, men vi koste oss likevel. Japanerne hadde et flott
opplegg med busstransport, alle kom hjem til sitt hotell
igjen.
En kveld var vi på et fantastisk hotell til stor middag,
hvor en demonstrerte et treningsapparat. Noen kvelder
tok jeg med noen Norske venner på karaoke. Det var
mange steder hvor en kunne synge, men de hadde bare
japanske sanger. Jeg spurte etter Engelske sanger, og det
tok ikke lang tid før de hadde hentet både Elvis og Beatles. Jeg sang mange sanger og det var veldig moro. Vi
var på samme karaokebaren flere kvelder, jeg hadde med
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etter hvert mange utøvere fra
flere land. Vi traff en Japaner
der som jeg snakket med. Så
danset vi litt rundans, jeg fikk
han inn i ringen og han koste
seg veldig. Når han gikk fikk
jeg 10.000,- yen av han, ca
700,-kroner. Det skulle dekke
våre utgifter og mer til. Så
viste det seg at han var med
og arrangerte VM, jeg traff
han igjen etterpå, og da måtte
fotoapparatet hans fram for å
ta bilder av oss to. En utøver
fra Argentina hadde spilt
piano i sine yngre år. Nå sto det et piano der, og jeg spurte om det var greit at hun spilte litt på det.
Det fikk hun lov til, hun spilte veldig bra. Siden har hun fortsatt å spille, fortalte hun når jeg traff
henne senere. Det var trommefestival i byen, menge utøvere og mange trommer. De største var
nesten like høye som meg, enda de lå på siden. Her ble det brukt store stokker å slå med. Jeg fikk
lov til å slå og det var artig. Jeg prøvde også småtrommer. Jeg er ikke så musikalsk, men det var
flere som filmet meg når jeg prøvde trommene. Det var også en kveld med musikkfestival i byen.
En stor gate var sperret av, det var satt opp en scene og mange stoler i gata for tilhørere. Så var det
lys bare på scenen og litt foran på asfalten. Etter mye forskjellig innslag kom ei japansk dame og
sang kjente sanger, og de var det fint å danse til. Jeg bad med meg en veteran jeg kjente litt fra EM
året før. Da vi danset inn i lyset så jeg opp på sangeren og hun smilte. Så begynte mange av tilhørerne å klappe, og i løpet av sangen var det noen par til som danset. På neste sang var plassen helt
full av dansende par.
Det var moro å ha startet dansen. Arrangøren legger opp til flere turer i området. Vi ønsket å ta
en busstur til fjellene med en rutebuss. På bussen var det en som sa at vi burde ta en stopp i en
park der japanere ofte hadde med mat og spiste sammen. Jeg så 10 voksne damer som satt i ring
på en blå presenning. De hadde masse mat med. Jeg spurte om å få ta ett bilde av dem og det var

greit. Så spurte di om jeg ville spise sammen med dem, og jeg var ikke vanskelig å be. De andre
som jeg reiste sammen med kom også inn i ringen og vi satt det nesten en time. En fantastisk
opplevelse. Vi fortsatte bussturen og kom til endeplassen. Vi hadde litt tid så vi tok beina fatt for å
komme opp til en utdødd vulkan. Det var en fantastisk utsikt på toppen. I vulkankrateret var det
vann, så det ble en dukkert der.
Aksel Røste hadde snakket med en annen dame da han skulle finne ut når neste buss gikk. Hun
spurte om vi ville være med på en biltur dagen etterpå. Aksel fikk telefonnummeret hennes og
han måtte ringe dersom vi ville på tur. Nå skulle Aksel løpe dagen etterpå, men det skulle ikke jeg.
Jeg ringte henne. Det er jo spesielt å ringe ei ukjent dame for meg og avtale tur. Hun hentet oss
klokka 10.00, kona til Aksel, en kjenning av oss og meg. Det ble også en uforglemmelig tur som
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varte helt til klokka 17,00 på kvelden. Mange av de stedene vi var hadde det vært umulig å komme til uten en kjent guide.
Den første uka hadde bydd på mange fantastiske opplevelser, så en glemte nesten hvorfor jeg var
der. Min første konkurranse nærmet seg, og første øvelse var diskos. Det var mange med så det
var to grupper som kastet, og de 8 beste etter 3 omganger fikk tre kast til i finalen. Jeg kastet i
første gruppe, fikk årsbeste med 37,72 m og hadde en 7.plass. I neste gruppe var det bare en som
kastet lenger enn meg så jeg kom til finalen, og det var stort. Jeg økte ikke, så jeg fikk en 8.plass
og det var jeg meget godt fornøyd med. To dager etterpå var det slegge. Her var en av Japans
beste kastere fra 70 tallet innbudt for å kaste. Han hadde vært i finalen i OL i sine glansdager og
han hadde ikke glemt kunsten å kaste. Han vant på over 64 meter. Men jeg kastet også bra, fikk
43,16m og ble nr.5. Kanskje jeg hadde muligheter til medalje i kast 5-kampen?
I Miyasaki hadde de verdens største innendørs svømmebasseng. Vi hadde lyst til å oppleve det.
Det var guider rundt i hele byen som skulle hjelpe oss, og vi spurte om hvor og hvilken buss vi
skulle ta. Bussen går fra stasjonen klokka 15,01. Ikke den som går 15,02 for den skal et annet sted.
Vi kom riktig, og etter klokka 16,00 var det
billigere å komme inn, da kostet det bare ca kr
.200,- Det var en fantastisk hall, på varme dager
kunne taket trekkes til siden så solen slapp inn.
De satte også i gang store bølger der slik at det
gikk an å surfe i bølgene. Så sprutet det vann
opp av tre bokser som kom opp fra vannet.
Det ble som et stort lerret og på det vistes en
film. Noen som var på vannet i en kano var
også med som en del av filmen. Det var noe
av det mest fantastisk jeg hadde opplevd. De
hadde også bygd en vulkan inne som hadde
utbrudd hver time. Inne i vulkanen var det
ei lang vannsklie. Den fikk jeg prøvd et par ganger. Hallen hadde en stor sandstrand med flott
sand. S
å kom dagen da kast 5-kampen skulle være.
Den begynte kl. 08.00 på morgenen, det tilsvarte midnatt hjemme. Vi måtte være på banen før
kl. 07,00,så det ble ikke noen frokost på hotellet, men det var mulig å kjøpe frokost på banen.
Øvelsesrekkefølgen var ikke som hjemme. Her
var første øvelse kule, og her fikk jeg 10,84 m.
Litt svakt, men det var tidlig på morgenen. Vi
fikk også 4 forsøk i alle kasta. Så var det diskos
og jeg kastet ny årsbeste igjen, 37,92 m og 20
cm lengre en sist. Så var det spyd, min svakeste
øvelse. Første kastet var bare litt over 30 meter.
Skal spyd ødelegge for meg igjen? Så fikk jeg
full klaff, kastet målte 38,40 m, det nest lengste
på 10 år.
Da lå jeg på 4.plass i sammendraget og mine
to beste øvelser var igjen. I slegge kastet jeg
akkurat det samme som sist 43,16 m, 7 meter foran neste på lista. Nå krabbet jeg opp på
2.plass, bare 7 poeng bak han som hadde slått
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med i EM året før. Nå hadde jeg alle muligheter på seier, er en best i slegge så bør en også vinne
vekt. Første vektkast var like under 13 meter, men det var like utenfor sektoren og ble ikke målt.
I neste kast feilet jeg, kom på ryggen og kastet var så vidt over 10 meter. To muligheter igjen og
nå kjente jeg nervene komme. Skulle jeg rote bort denne kjempesjansen på å bli verdensmester.
Kanskje den eneste muligheten jeg fikk i livet. Neste kast ble noe bedre, men bare litt over 11 meter. Nå gikk jeg bort til noen venner som sto å så på, en svenske, en danske og en fra Estland. De
roet meg ned og når jeg gikk i ringen for siste gangen var jeg rolig og konsentrert. Tre rotasjoner,
kastet virket godt, og vekta datt ned på 12,80 m. Da viste jeg at dersom jeg gikk ut i bakkant av
ringen var gullet mitt. Han som slo meg i EM fikk sølvet. For en opplevelse, dette slo alt jeg hadde
opplevd på noen idrettsbane. Jeg svevde, dette må oppleves for å forstå hvor stort dette er. 3432
poeng, ny pers og klubbrekord.
(Bildene: Fra svømmehallen, fra ei bru som i kjørte til, og meg sammen med vinner av slegge.)

Diskos, før sleggekast, jeg kaster vekt og meg og Gerald, Østerrike med medaljene.)
Dette gav absolutt mersmak, EM og VM ble arrangert annen hvert år, så det var en stor konkurranse hvert år. Jeg ville nå stille opp uansett hvor i verden det skulle arrangeres, selv om jeg ikke
kunne tru at det skulle gå like godt hvert år. Eneste problemet var at knærne mine hele tiden var
slitne. Når jeg derimot varmet opp og konkurrerte kjente jeg ikke noe. Jeg fikk det tilbake etter
konkurransene og da var de veldig slitne. Jeg måtte spare på kreftene, så nå hadde jeg med stol på
alle konkurranser, så jeg kunne sitte og hvile beina mellom hvert kast. Hvor lenge ville knærne
være på min side? Etter en kast 5-kamp var det slitsomt å gå, i hvert fall langt. Tydelig at noe var i
ferd med å skje med knærne. Likevel ønsket jeg å drive med konkurranser og trening. Etter hvert
måtte jeg ta en tablett Voltarol før trening og konkurranser, da gikk det bra. I ettertid har det vist
seg at det er bra med belastning.
”Endelig har vi fått en lærer med status”, sa en elev når jeg møtte på skolen med gullmedaljen.
KM i løfting gikk mens jeg var i Japan, men ØM gikk på Gjøvik i desember. Nå hadde Ingun begynt på folkehøyskole på Gjøvik, så da kunne jeg besøke henne før løftinga begynte.
I konkurransene veier alle seg på morgenen, men det er ofte flere puljer som løfter. Veteranene
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løfter ofte til sist, så jeg hadde noen timer å vente. Koselig å besøke Ingun og å se på skolen hennes. I konkurransen løftet jeg 90 kg i rykk og 125 kg i støt. Ny gull på 215 kg sammenlagt.
(Hjemme fikk jeg blomster av Larvik Turn. Det ble kakefest hjemme, på skolen og på årsmøtet.)

1994 – 46 ÅR.

Nå hadde vektløfterforbundet bestemt at ØM skulle gå i januar istedenfor i desember. Dermed ble
ØM første løftekonkurranse dette året, og Tønsberg var arrangør.
Jeg fikk samme plasseringa og samme totalsum som sist, men jeg rykket 5 kg mer, men løftet 5kg
mindre i støt (95 kg - 120 kg). Fordi ØM ble flyttet måtte også NM i løfting flyttes, og den ble nå
arrangert i februar i Kristiansand.
Dette året skulle OL gå på Lillehammer, og derfor ble NM i friidrett også flyttet fra mars til
februar. Så ble begge mesterskapene lagt til samme helg, så da måtte jeg velge. Nå hadde det gått
10 sesonger siden jeg hadde startet opp med løfting, så under NM skulle jeg få tildelt vektløfterstatuetten. Den kunne jeg selvfølgelig fått siden, men jeg valgte likevel å stille i vektløfting denne
helgen. Jeg løftet 90 kg og 120 kg og vant på 210 kg sammenlagt. Det var nålefilt på plattingen, og
det var ikke greit, da jeg som eneste løfter bruker splitteknikk. Det bakre beinet stoppet i for tidlig
i splitten, da blir det lett bom. Etter å ha fått denne statuetten hadde jeg bestemt meg for å slutte
med konkurranseløfting. Jeg synes det var tungt å løfte over hodet, særlig støt. Jeg var utøver nr.
22 som fikk statuetten.
(Bilde: Statuetten etter 10 år med tre konkurranser hvert år. Deretter bilde av statuetten.)
Dette året skulle EM arrangeres i Aten, og jeg ringte til sjefen på Skjeggerød for å spørre om
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sponsing. Jeg viste at jeg skulle ha bilde i avisa med statuetten, og sa at jeg ønsket ei T-skjorte med
Skjeggerød på. Han sa ja til sponsing av turen til Aten, og det var jeg meget godt fornøyd med.
Jeg fikk kr. 10.000,- og det dekte hele turen med hotell. Etter NM i løfting var det KM veteraner i
hopp u.t. Jeg hoppet 1,50 m, veldig fornøyd med å klare denne høyden i år også. I lengde ble det
2,63 m og gull i begge øvelsene.
I senior KM hoppet jeg bare høyde u.t., det ble 1,45 m og sølv.
Etter påske begynte sesongen med kast 5-kamp på NIH i Oslo.
Serien ble 40,34 m i slegge, 10,62 m i kule, 36,48 m i diskos,
32,36 m i spyd og 13,33 m i vektkast. Poengsummen ble 3255 og
nesten 200 poeng svakere enn i Japan.
Vestfold Idrettskrets fylte 75 år og i den anlegning var det en
markering i Sandefjord. Nå hadde kretsen begynt å dele ut ”Fair
play” prisen, og den fikk jeg dette året. Det var veldig stort, den
henger høyt. I tillegg til utmerkelsen fikk jeg også et flott bilde
av kunstneren Astri Skaaren Fystro. Jeg fikk også en sjekk på kr.
2.500,- da hadde jeg lommepenger under EM i Aten.
Jeg hadde søkt om fri med lønn for å reise på EM i Aten. Kanskje det var fordi jeg hadde gjort det så bra sist at jeg fikk fri 7
dager med lønn, enda det var samme skoleåret.
Det var 35 grader varmt når vi landet i Aten. Jeg hadde problemer med søvnen da det var mange hunder som bråkte om natta. I tillegg var det varmt om natta,
jeg hadde ikke kjøling på rommet.
I slegge kastet jeg bra, fikk opp 43,48 m og ble nr. 5 som i Japan. Jeg hadde kastet nesten hele
vinteren for å lære ny teknikk i slegge. Med gammel teknikk dro vi slegga etter oss, men med ny
teknikk skulle vi sende slegge forbi kroppen før vi roterte og tok den igjen. Da kan en ha lengre
armer, radiusen til slegga blir lengre, og en får da større fart på slegga. Det er vanskelig å gjøre
om en teknikk en har brukt i 20 år, særlig da den nye teknikken har mange likhetstegn med den
gamle.
Neste øvelse i EM var kast 5-kampen, og her skulle jeg forsvare tittelen fra Japan. Jeg hadde fått
til litt av den nye teknikken i sleggefinalen, men nå begynte jeg å rote. Første kastet slapp jeg for
seint, slik at slegga landet utenfor sektoren på venstre side. Neste kastet skulle jeg justere litt og
dermed slapp jeg den for tidlig og den gikk utenfor sektoren på høyre side. Et kast igjen og nå
traff jeg mitt i sektoren. Så klarte jeg ikke å holde balansen, jeg sto og vippet, men måtte sette
beinet utenfor ringen. Jeg burde ha tatt bare to rotasjoner, da hadde jeg klart å holde meg i ringen.
Alle tre kasta var ugyldige og dermed ingen poeng i slegge. Da var 5-kampen ødelagt, men jeg
fullførte de andre kasta. Det ble 11,03 m, 32,90 m, 34,78 m og 12,66 m.
Jeg ble ikke sist selv uten sleggeresultat. Tannlegen min sa at jeg måtte ta et diskosbilde når jeg
skulle til Aten. Det hadde jeg sikkert ikke tenkt på selv. Jeg hadde med en utslitt diskos hjemmefra
for å få tatt disse bildene. På Akropolis fant jeg en fin sokkel som passet bra, men den var innenfor sperringen. Jeg spurte noen av vaktene om jeg kunne bruke sokkelen, men fikk nei. Så fortalte
jeg dem at jeg hadde med diskos fra Norge og skulle ta et bilde med den.
Da fikk jeg lov, men etter at Svein Høilo hadde tatt to bilder fikk jeg ikke lov til å stå der mere. Det
var unge jenter som var vakter der, så de var nok litt engstelige for å gi meg lov. Jeg brukte dette
bilde som julehilsen til mange av de veteranene som hadde vært i Aten. De hadde ytret ønske om
å få se bildet.
I diskos kastet jeg 34,42 m og ble nr. 17 på det. Nå hadde noen sagt at det bilde måtte jeg ta uten
klær på meg, men på Akropolis var det mange mennesker, så det var utelukket. Så gikk vi ned til
den gamle olympiastadion, og her tok vi først et bilde maken til det på sokkelen.
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Så tok jeg av meg og sto i ei lita truse. Etter dette bildet tok jeg av meg trusa også. Svein Høilo tok
et bilde, så gikk klærne på igjen. Jeg hadde klart det! Jeg fikk Eva Merete Farstad til å tegne dette
motivet fra bildet.

(Bildene: Statuetten av Myron. ”Statuett” av meg! Tegning av meg på Olympiastadion. Fra byen.)
I Aten kjøpte jeg ei flott stor skinnveske. Den følger meg på alle konkurranser, og det har den
gjort i over 20 år nå. Jeg hadde kjøpt ei skinnveske i Spania 1 1970, og den var nå utslitt.
Hjemme igjen ble det tur til Stord for å være med i NM. I slegge første dagen ble det 42,12 m og
gull. Neste dag var det diskos, her kastet jeg 34,94 m og tok et nytt gull bare 44 cm foran sølv.
I kule ble det 11,10 m, 4.plass og bare 9 cm fra pallen. Så var det NM kast 5-kamp i Heggedal. Her
fikk jeg serien 43,28 m i slegge, 11,04 m i kule, 37,02 m i diskos, 33,28 m i spyd og 11,31 m i vekt.
Jeg lå an til en flott poengsum, men nå feilet jeg helt i vekt, og dermed ble det bare 3242 poeng. I
år var det satt opp Nordisk mesterskap i alle mangekampene, også kast 5-kamp. Den ble arrangert
på Bjørkelangen.
Jeg kjørte dit i et skikkelig regnvær, men kast 5-kampen ble startet litt ut på dagen, og da hadde
været roet seg en del. Jeg var innom havna i Oslo og hentet en danske som jeg hadde hatt mange
konkurranser mot. Serien ble enda svakere enn i NM, men likevel ble det gull på meg, mens dansken tok sølv. Min serie var 41,58 m, 10,92 m, 31,70 m, 33,32 m og 12,21 m, dette gav poengsummen 3127. Diskosresultatet var veldig svakt, men diskos er den vanskeligste øvelsen i regnvær. En
våt diskos blir lett glatt og da er det vanskelig å få skikkelig tilslag.
Jeg hadde fått en faks fra en konkurrent fra Estland med innbydelse til hans 50 årslag. Han ble
jeg kjent med i Japan, og jeg møtte han igjen i Aten. Jeg sa ja til dette og dro til Estland fredag
morgen. Jeg hadde fått fri på skolen. Jeg ble møtt av en veteran i Estland og kjørt til et herberge
hvor jeg lå første natta. Ants Paju som jubilanten hete, skulle feire i Poltsama, en by inne i landet.
Jeg fikk kjøre dit også. Vi kom tidlig på dagen for det skulle være en diskoskonkurranse før festen.
Der kastet jeg 37,42 m. På festen var det 110 gjester, men bare meg fra Norge. Jeg satt ved siden av
en som kunne engelsk, og jeg fikk oversatt en del av talene. Så var det en svenske der, og når han
holdt tale, var jeg og tolken de eneste som skjønte det han sa. Jeg lo av det som var morsomt, så
ble det oversatt før de andre lo. Fly til Stockholm, men streik i Danmark, så vi fikk ikke noe nytt
fly derfra. Beskjed på høytaleren: Bussene til Oslo går fra utgang B klokka 18,00. Var hjemme kl.
04,00 på natta.
I veteran KM stilte jeg bare i kast, og det ble gull i alle: Slegge 44,90 m, diskos 36,78 m, kule 10,61
m og spyd 35,42 m. Nå begynte jeg å få litt mer tak på den nye teknikken i slegge. I senior KM
kastet jeg hele 46,74 m, 1,10 m fra pers, og det lengste kastet siden 1983. Kastet ble belønnet med
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gull. Jeg hadde et håp om kanskje å forbedre rekorden min, men dette kaste ble det lengste med
ny teknikk.

(Bildene: Sammen med Ants og kona. Jeg i midtpunktet av Estland. I Surprise park og Larvikitt
stein.)

1995 – 49 ÅR.

Første konkurranse var som i fjor ØM superveteran i vektløfting på Lillestrøm. Jeg hadde jo tenkt
at jeg skulle gi meg med løfting, men dette året skulle NM gå i Tønsberg.
I ØM hadde jeg 9 gull så langt, så jeg ønsket å klare 10 stykker, så jeg ble med i år også. Jeg beholdt styrken bra, og selv med lite løftetrening klarte jeg 92,5 kg i rykk og 122.5 kg i støt. Gull
med samme resultat som året før 215 kg.
På et treningsstevne i Tønsberg fikk jeg full klaff og hoppet 1,55 m i høyde u.t. Det var nesten ikke
til å tru, jeg hadde jo slitt noen år med å klare 1,50 m. Det var 5 år siden jeg hadde hoppet så høyt.
I NM i løfting hadde jeg stilt 9 år på rad, så det var også greit å være med en gang til, så det ble 10
starter her også. Jeg løftet bra, fikk 95 kg og 125 kg. Ny gull med 225 kg og 10 kg mer enn i NM
året før. På disse 10 årene hadde det blitt 6 gull, 3 sølv og 1 bronse.
Friidrettsgruppa var 75 år, og i den forbindelse ble det markert med en stor fest på Grand Hotel.
Det ble også markert med en utstilling i banken, med bl.a. min medaljeplate og noen bilder.

(Bildene: 4 mann fra Larvik Atletklubb med i NM. LT hadde 75 års jubileum, og utstilling i banken.)
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NM i friidrett gikk i Stange idrettshall. Jeg bodde hos en onkel på Hamar under disse innendørs
mesterskapa som gikk på Stange. Jeg hadde hoppet godt i høyde u.t. dette året, og i NM klarte jeg
1,51 m. Nå var vi to på dette resultatet, så det ble omhopping. Her fikk jeg riv på 1,48 m, mens
min konkurrent klarte denne høyden. Da ble det sølv på meg. Dette var siste gangen jeg klarte
over 1,50 m. Første gangen var i 1962, så det ble 34 år på rad. I stav hoppet jeg 3,00 m, og der ble
det gull. I kule støtte jeg godt, fikk 11,69m og sølv.
Det var 10 år siden jeg hadde støtt kula så langt. Jeg hadde bra resultater dette året, kanskje det
hang sammen med at jeg dette året også hadde trent kast ute to ganger i uka hele året?
Senior KM og veteran KM gikk samme dag dette året. Jeg spurte om det gikk an å starte i begge
konkurransene, men fikk beskjed om at det ikke gikk an. Da valgte jeg senior KM. Her ble det
bare 1,45 m og 2,66 m. Det gav sølv og bronse. Året etterpå viste det seg at en kunne starte i begge
mesterskapa, dersom de gikk samme dagen.
Jeg kjente det godt i høyre kne og nå ville jeg at det ble sjekket grundig. Jeg skulle til en lege i Horten til undersøkelse, og regnet med at han skulle kikke inn i kneet for å se hvordan det så ut, og
om det var en løs bit der. Nå ønsket jeg å få det gjort før utesesongen, men jeg hørte ikke noe, så
jeg ringte til sykehuset for å høre når jeg skulle inn. Du ligger i bunken her, jeg kan legge deg fram
i køen!, fikk jeg til svar.
Så kom jeg inn noen uker etterpå. Jeg tok nye røntgenbilder og legen skulle prate med meg, så
skulle han se inn i kneet senere. Nå ventet jeg igjen og sesongen nærmet seg. Ny telefon, nytt svar
at jeg lå i bunken og at hun kunne legge meg fram. Jeg kom inn i begynnelsen av april. Legen fant
ingen løs bit, men han sa at kneet var veldig slitt, det var lite brusk igjen i kneet. Det var derfor
jeg kjente på slitenhet hele tiden. Hvorfor jeg kjente mindre etter tung styrketrening kunne han
ikke svare på. Jeg fikk beskjed om at dersom jeg var heldig, og dersom jeg var forsiktig, kunne vi
kanskje vente i 10 år før jeg måtte ha nytt kne. Da mente han at jeg måtte slutte med kasting og
løfting. Nå hadde jeg bestemt meg for å legge løftestanga på hylla igjen, men kastinga hadde jeg
lyst til å holde på med så lenge som mulig.
Ute var det kast 5-kamp på NIH i Oslo igjen og dette ville jeg være med på. Serien ble 41,86 m,
10,73 m, 38,38 m, 32,00 m og 12,69 m. Det gav en poengsum på 3293, over 100 poeng bak persen. Jeg var nok noe skuffet, jeg hadde jo så flotte resultater inn denne vinteren. Diskosen var det
eneste jeg var fornøyd med. En spydkaster som jeg kjente fra junior sa: Du skal kaste spyd, ikke
støte det!!
KM senior dette året var lagt til Skien. Det begynte å bli vanskelig å finne arrangører, så nå hadde
kretsen gått sammen med Telemark. Jeg stilte i alle 4 kastøvelsene denne gangen. Nå er konkurransen blitt svakere, det hadde ikke kommet så mange nye kastere. Mange av dem jeg hadde konkurrert med tidligere hadde sluttet. Det ble tre sølv og en bronse på meg. Sølv i slegge 43,60 m,
i kule 11,19 m og i spyd med 36,02 m. Bronse i diskos med 35,92 m. I spyd var vi tre utøvere, en
var veldig god. Jeg sa til han at målet hans måtte være å kaste lenger enn oss andre to til sammen.
Han kastet 66 meter, jeg 36 meter og sistemann 28 meter. Han klarte 2 meter lenger enn oss andre
til sammen.
Så dro jeg til Kajani i Finland på Nordisk mesterskap. Jeg klarte 44,22 m i slegge og fikk bronse.
I diskos ble det 39,22 m og i kule 11,14 m, ingen pallplass i disse kasta. I diskos var det 11 år siden
jeg hadde kastet så langt. Jeg blir stadig kjent med nye mennesker. Fra hotellet og til banen var
det tre kilometer, det er langt med tung veske og slitne knær. Jeg satt i vestibylen og håpet at noen
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hadde bil, så jeg kunne haike. Det kom tre utøvere fra Island, og de hadde bestilt drosje. Jeg fikk
sitte på med dem. Siden har jeg hatt kontakt med en av dem.
(Bildene: Kajani Finland. Fra Niagarafallene i USA.)
14 dager senere gikk turen til Buffalo i USA. Nå trudde vi at alle VM var som i Japan, så her ble
vi skuffet. Det skjedde ingen ting i regi av arrangørene, men det var satt opp noen bussturer som
vi kunne melde oss på. Vi dro til Niagarafallene og så på fossen. Et imponerende syn. Vi var der
faktisk to ganger. Vi var også med på en båttur inn mot vannfallet. Noen av oss tok også en tur
med bussen til Toronto, en flott by. Idrettslig gikk det veldig bra for meg.
I slegge som var første øvelse kastet jeg 45,94 m og fikk en 5.plass. I diskos kastet jeg 39,30 m,
lenger enn i Finland, men likevel bare 13.plass. Så var det kast 5-kampen. 44,66 m i slegge, 11,15
m i kule, 38,12 m i diskos, 34,74 m i spyd og ny pers med 13,58 m i vekt. Poengsummen ble også
ny pers med 3515. I diskos var de to første kasta mislykket, men i siste fikk jeg opp et bra kast og
var godt fornøyd med det. Nye klubbrekorder både i vekt og kast 5-kamp.
Konkurransen internasjonalt ble hardere, poengsummen min var 83 poeng bedre enn i Japan,
likevel ble det ”bare” en 5.plass. (Bildene: Slegge - diskos - spyd og vekt fra USA.)

Hjemme igjen var det først NM veteraner på Skjåk. I slegge på fredag ble det 44,14 og ny gull.
Lørdag diskos, her kastet jeg 38,20 m og kapret gullet så vidt foran Kjell Adamski fra Østfold, han
fikk 37,92 m. Han var normalt en bedre diskoskaster enn meg, og det var spenning i alle omgangene. Kjell kastet opp mot 38 meter i alle kasta, men kom ikke over. Siden har han kastet lengre
enn meg hver gang. Han er 4 år yngre enn meg, så vi konkurrerer i samme klasse bare hvert 5
år. Så var det KM veteraner i Borre. 4 gull: Slegge 43,86 m, diskos 37,18 m, kule 11,01 m og spyd
33,64 m.
Siste mesterskap var NM kast 5-kamp
som i år var i Tønsberg. Her fikk jeg
også en bra serie, kule og spyd litt bedre
enn i Buffalo, mens de andre kasta var
litt svakere. Serien ble: 43,82 m, 11,43 m,
37,42 m, 34,88 m og 13,47 m. Jeg hadde
stor konkurranse med Kjell Adamski,
og jeg slo han med 270 poeng. Jeg fikk
gull på poengsummen 3463, foran Kjell
som fikk 3194 poeng, den nest beste kast
5-kampen min så langt. Serien ble: 43,82
m 11,43m, 37,42 m, 34,88 m og 13,47 m.
Ingen flere konkurranser dette året, da
løftinga var lagt på den berømte hylla.
Neste år ville jeg bli 50 år, og da ble det
lettere redskap.

1996 – 50 ÅR.
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Etter at legen hadde vært inne i kneet mitt, virket det som jeg hadde mistet noe av spensten min.
I hvert fall ble det bare 1,46 m i et treningsstevne i høyde u.t. i vinter, og det var hele 9 cm svakere
enn for et år siden. Jeg hadde jo bare hatt 1,50 m noen år tidligere, så det var kanskje ikke så rart
at det ikke ble høyere. Jeg stilte nå i ny klasse, og i NM ble det bare 1,40 m. Det ble sølv, noe jeg
hadde fått de siste årene. I stav hoppet jeg 2,90 m og det gav også sølv. I kule var nå kula lettere, nå
veide den 6 kg mot 7,26 kg tidligere. Jeg fikk resultatet 11,63 m, 6 cm kortere enn året før, og da
var kula tyngre. Det var en skuffende konkurranse. Resultatet holdt til bronse.
I KM senior og veteran som i år også gikk samme dag, fikk jeg lov å hoppe i begge mesterskapene. Det ble 1,40 m både i senior og i veteran. Gull i begge klasser. Tydelig at nivået ble dårligere.
Vi var bare to i senior, tidligere år hadde vi vært mange, men deltagelsen hadde blitt svakere de
siste årene. Jeg hoppet akkurat det samme som første gangen jeg stilte i KM i 1962. Da ble jeg
nr. 4 på 1,40 m. Det sier litt om utviklingen. Kanskje hallene må ta noe av skylden. Nå blei andre
øvelser prioritert på bekostning av hopp u.t. Jeg prøvde også lengde u.t. Nå var kneet vanskelig å
bøye mye, noe en trenger i landinga på lengde u.t., så jeg landet med nesten strake bein. Da blir
det ikke langt, bare 2,48m. Det ble sølv og det var siste gangen jeg prøvde den øvelsen. Når jeg
hopper høyde u.t., knepper det i kneet når jeg passerer lista. Jeg har en rask bevegelse i det jeg
runder lista. Jeg var redd for at kneet skulle gå litt ut av stilling, så jeg hadde begynt å tape kneet
før hopping. Vet ikke om det hjalp noe særlig. Dette året var det også kast 5-kamp i Oslo. Slegga
veier nå 6kg (istedenfor 7,26kg tidligere) etter at en blir 50 år. Her kastet jeg 46,32 m. I kule ble
det 11,01m og det var skuffende, jeg hadde over 11 meter i alle konkurranser året før med tyngre kule. I diskos ble det 36,98 m. Ikke all verden det heller, nå veide diskosen 1,5 kg mot 2 kg
tidligere. Spydet hadde samme vekt som tidligere og her ble det 32,54 m. Vektkastet ble 16,02 m
og det var jeg fornøyd med. Vekta veide i 50 årsklassen 11,34 kg, mot 15,88 kg når en er yngre.
Poengsummen ble 3319. Jeg hadde problemer med knærne, men jeg burde vært bedre, kanskje
jeg trengte flere konkurranser med lettere redskap før framgangen kom?
I KM senior som ble arrangert på Lovisenlund, er det selvfølgelig tung kastredskap, Her kastet
jeg 43,92 m i slegge og klarte sølv. Vinner var en kaster fra Østfold, som Tønsberg hadde ”kjøpt”
inn for å skaffe flere poeng til serien. Vi kastet inne på gressmatta, det var første gangen det hadde
blitt gjort. Det var for at gressbanen skulle legges om. På det lengste kastet var det så vidt jeg ikke
traff ei måke som fløy over banen. Det kunne ikke være mer enn 10-15 cm klaring. Godt jeg ikke
traff, for da ville kastet blitt kortere. Dette kastet var det lengste jeg klarte i 50 - 54 års klassen, og
det var rekord i Vestfold med 8 cm i 50 årsklassen. I diskos ble det også sølv med 36,96 m og samme valør i kule med 10,90 m. Både diskos og kule var nesten det jeg kastet i 5-kampen med lettere
redskap. Jeg kastet også spyd og fikk 4.plass på 35,42m.
KM veteraner på Sem ble det gull i slegge på 46,70 m, i diskos med 41,28 m og i kule med 11,59
m. Det ble sølv i spyd med et kast på 34,08m. Nå begynte resultatene å bli bedre, særlig diskos var
bra.
Så dro jeg til København for å være med i Nordisk mesterskap i kast 5-kamp. Nå løsnet det i flere
av kasta. De første to kasta i slegge var veldig dårlige. Ringen var glatt og jeg mistet balansen.
I siste kastet derimot satt kastet som det skulle og det ble pers med denne slegga på 6 kg med
46,98 m. I kule ble det også full klaff med 12,58 m. Jeg hadde også et kast på 12,54 m, så det var
meget positivt. Diskosen landet på 42,10 m. Her hadde jeg også to svake kast under 40 meter før
jeg traff i siste kastet. Spydet landet på 34,76 m før jeg fikk pers i vekta på 16,59 m. Første forsøk
her var rundt 17 meter, men jeg falt ut av ringen, så det ble ikke målt. Poengsummen ble 3625, det
beste jeg noen gang hadde fått, og jeg klarte sølv i klassen, enda vi var 8 - 10 deltakere som konkurrerte.
I slutten av juli var det EM i Malmø. Nå blir jeg ikke 50 år før i august. I NM og Nordisk følger vi
året en fyller, og derfor kunne jeg konkurrere i klasse 50 - 54 år fra januar.
I EM og VM derimot, må en ha passert alderen før en rykker opp i ny klasse. Derfor måtte jeg her
starte i klasse 45-49 år, og da med tung redskap. I slegge ble jeg nr. 10 på 43,64 m. I diskos nede på
18.plass med 35,74 m. Kast 5-kampen startet klokka 08,00 på morgenen, og det er i tidligste laget.
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I tillegg sov jeg dårlig den natta, redd for å forsove meg? I slegge kom jeg over 40 meter først i
siste kastet, det målte 41,78 m. Kule ble 11,16 m, og det var jeg fornøyd med.
Diskos klarte jeg 36,84 m. Siste kastet fikk jeg stor kraft på, men den gikk i buret, det hadde kanskje blitt enda lenger. I spyd overgikk jeg meg selv og fikk hele 38,10 m. Med den tunge vekta fikk
jeg også full klaff, og pers med 13,90 m. Poengsummen ble 3469, og det var det nest høyeste jeg
har hatt med tung redskap. Det var også norsk bestenotering i 50 års klassen. Når jeg regner om
til poengskalaen i 50 års kassen med tunge vekter, blir poengsummen 3858. Jeg fikk en 6.plass og
var veldig fornøyd med det. Alle de 6 beste ble umiddeltbart etter konkurransen tatt med til dopingkontroll. Da fikk jeg opplevd det også. To av utøverne ble borte fra konkurranser i to år etter
testen. Var de dopet eller ble de skadet? Jeg har forresten opplevd at 3 - 4 utøvere i min klasse er
blitt utestengt i to år etter at de har avgitt positiv dopingprøve. Utestengelen burde vært 10 år, en
har fordel av dopinga i lang tid.
Så var det NM i Tønsberg. Jeg fylte 50 år søndagen under NM, og derfor ba jeg over 70 veteraner
i bursdagsselskap på Ringshaugstranda på fredagen. Jeg hadde kjøpt inn 40 kg reker med tilbehør.
Det kom ca 60 gjester. Det var noen som ikke fant fram, og vi forsto det da det viste seg at noen
hadde snudd skiltene som var satt opp, slik at de nå viste motsatt vei. Vet ikke hvorfor noen har
glede av slikt. Jeg hadde beregnet maten godt, det ble bare 5 kg til overs, dette hadde blitt brukt
dersom alle hadde kommet.
Det var en uforglemmelig kveld både for med og mine gjester. Jan Nystrøm hadde diktet sang til

meg, og han sang den aleine uten musikk. Hans Petter Villo hadde laget et stort skilt hvor det sto:
Jostein 50 år, GRATULERER MED DAGEN. Av mange veteraner fikk jeg en trebolle som Finnanger hadde laget av en kote på et tre. Vi hygget oss til midnatt, og været var på min side. Det hadde
nemlig regnet noe veldig natta føre, så jeg var redd for at hel festen skulle bli mislykket. Vi fikk
bare noen dråper i starten av festen.
Norges friidrettsforbund var 100 år i 1996, og de hadde bestemt at 100 utøvere fra hele Norge
skulle få en jubileums medalje. Jeg var tatt ut til å motta denne, og det var en stor ære. Jeg måtte
hatt markert meg en del, ellers ville jeg ikke fått den.
Marit Huflåtten, kunstneren vår, hadde laget et steintroll som skulle forestille meg og min idrett.
Jeg var kledd i drakta til Larvik Turn med de rette fargene. Håret var grått, og foran var det mange
detaljer fra mitt liv og min idrett. Hun hadde malt ei tavle hvor resultatene fra VM gullet i kast
5-kampen var. Tavla fordi jeg er lærer. Jeg hadde startnummer med Skjeggerød og nr. 50 på.
Over der sto det Cand.kropp. Jeg hadde slagga i handa og diskosen under armen, der hadde jeg
også padleåra til kajakken. På brystet hadde jeg noen medaljer, og rundt halsen var klubbens
turnmerke. Vektløfterstanga var også med, men den var brukket. Det var et forbudsskilt på enden
av stanga som betydde: Løfting forbudt, da knærne ikke tålte tung løfting. Det var også plaster
på begge knærne. I den ene lomma hadde jeg nøkkel til hytta på Skrim: Kongletopp. I den andre
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lomma var både det Japanske (pga VM)og det Danske (pga Nordisk)flagget. Her var det også
nøkkel til hytta ved havet: Hyttehavet. På venstre skulder var kommunevåpenet til Larvik malt. På
ryggen sto det LARVIK TURN. Trollet fikk hedersplassen i stua, jeg satte den mitt i hylla, slik at
den var lett synlig for alle som kom på besøk.
Marit Huflåtten hadde også diktet en sang med mange vers til dagen min. Fantastisk å ha slike
idrettsvenner. Alle rekeskalla havnet i søppeldunkene på stranda. De var akkurat tømt, så det ble
noen dager til neste tømming. Håper ikke lukta ble for vond før neste tømming.

(Bildene: Første bilde er meg i ringen på min 49 årsdag (laget av Marit). Livet er herlig- inne i
ringen. Så av trollet som Marit laget til min 50 årsdag. Så trefjøla med diktet fra Gunnar Gaulen).
Hymnen kommer under:
JOSTEIN er smilanes, triveleg og glad, godt humør skal en sportsmann ha.
En kraftkar å sjå til er denne guten, hans gode lynne vil vi ikke være foruten.
Eg har sett Jostein slå alle ut, og aldri såg eg ein gladare gut.(etter gullet i Japan)
Men det kan eg si om Jostein den rake,han smiler og ler sjølv om han tape.
At Jostein er femti eg trur knapt er sant, han liknar no meir på ein stor konfirmant.
På tur rundt i verda tek alle seg ut, men ingen kjenner Jostein før karaoken er slutt.
Skål for Jostein med sprit eller uten,
sportsleg hilsen: Gauleguten.
I slegge i NM kastet jeg 48,70 m, og det ble det lengste jeg klarte med 6 kg slegge. Lørdagen var
det diskos, og nå var det 11 deltakere i klassen. Jeg fikk opp 41,00 m og klarte bronse, snaue to
meter fra gull, men bare 28 cm foran 4.plassen.Søndagen skulle jeg kaste kule, men jeg hadde
bedt over 30 familiemedlemmer på middag i Bøkeskogen. Det ville blitt veldig hektisk, så jeg sto
over konkurransen denne dagen.
På et treningsstevne i Bugården kastet jeg hele 17,13 m med 9,08 kg vekt, det ble det lengste med
den vekta i denne klassen. Jeg hadde også et kast på 17,07 m i samme konkurranse.
Så var det NM kast 5-kamp på Lambertseter. Jeg dro selvfølgelig dit i håp om å klare mesterskapsrekorden til Svein Hytten. Slegge kaste jeg 47,54 m, i kule 11,68 m (skuffende i forhold til det jeg
kastet i Danmark), diskos hele 43,30 m,( det lengste jeg fikk med 1,5 kg diskos) i spyd 33,54 m
og i vekt 16,37 m. Dette gav 3561 poeng, den nest beste kast 5-kamp jeg har gjort, og ny mesterskapsrekord.
Så var sesongen over.
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1997 – 51 ÅR.

Året begynte med NM i Stangehallen. Jeg bodde alltid hos en onkel i Hamar når jeg var på NM i
Stange. I NM gikk det over all forventning. Det ble 1,43 m i høydeu.t. og gull. Det var nå 7 år siden sist jeg hadde klart gull i høyde u.t, så det var moro. Det ble gull i kule også på 11,59 m. Etter
at jeg hadde sagt til oppmann at jeg skulle være med i NM gikk treningen så dårlig at jeg tenkte at
det ikke var noe vits i å stille. Jeg ringte og spurte om hun hadde rukket å melde meg på. Dersom
hun ikke hadde sendt påmeldingen ville jeg ikke dra. Da var det flott at hun hadde sendt den,
ellers ville jeg gått glipp av 2 gull.
I KM veteraner ble det 1,39 m og ny gull. I senior KM ble det 1,40 m og sølv. Hver gang jeg hoppet høyde u.t. knapp det i kneet. Kanskje dette ville ødelegge for kastinga? Jeg bestemte meg for å
slutte med høyde u.t., og bare konsentrere meg om kast. Dette ble siste gangen.
I junior og senior KM hadde jeg stilt opp 35 ganger. Det resulterte i 24 gull, 9 sølv, 1 bronse og en
utenfor pallen. I veteran KM hadde jeg stilt opp 14 ganger og tatt gull alle gangene. Bra uttelling i
hopp disse åra. I lengde u.t. hadde jeg fått 2 gull, 9 sølv og 5 bronse i senior og junior. I veteran ble
det 3 gull, 7 sølv og 3 bronse.
I starten på utesesongen fikk jeg en ny smell i høyre kne, så jeg fikk ikke trent noe særlig. I kast
gjorde det vondt, så jeg sparte meg og ladet opp til NM i Florø uten kasttrening. Her kastet jeg
slegge mye svakere enn året før. Det ble bare 42,84 m og det var 75 cm bak Svein-Erik Husby, dermed måtte jeg ta til takke med sølv. Litt ergerlig ettersom jeg hadde kaste så bra året før.
Jeg hadde trent mye på ny teknikk, men uten trening dette året kom noe av den gamle teknikken tilbake, og da ble resultatet svakere. I diskos derimot fikk jeg full klaff og vant med et kast på
40,96 m, bare 6 cm foran Jan Nystrøm. I kule ble det bronse med et støt på 11,84 m. Dette året
stilte jeg også opp i spyd. Her kastet jeg 32,34 m og fikk sølv, langt bak vinner, med godt foran 3.
mann. Min første medalje i spyd.
Senere på sommeren var det Sør-Norsk mesterskap i Sandefjord. Her kaster vi med tung redskap.
Dette var kombinert med KM for Vestfold også. Nå var kneet bedre, jeg hadde fått trent litt og
den nye teknikken begynte å komme tilbake. Det ble 41,54 m bare litt over en meter svakere enn
med lettere slegge fra NM. I diskos kastet jeg 36,00 m og i kule ble det 10,63 m. I KM gav dette 2
gull og et sølv, mens det i Sør-Norsk ble 2 bronse.(diskos og kule, mens det var utenfor pallen i
slegge.)
VM gikk i Durban i Sør Afrika denne sommeren. Før jeg dro dit hadde jeg fått en faks av en konkurrent (Jan Roth)som bodde ganske nær Durban. Han lurte på om jeg ville være sammen med
han og kona hans på en ukes safari etter VM. Jeg sa selvfølgelig ja, så da ble det tur på tre uker.
I slegge ble det svake kast og ingen finale. I diskos kastet jeg 39,30 m, heller ikke her ble det finaleplass. Så var det kast 5-kampen. Slegge 44,04 m, kule 12,04 m, diskos 39,38 m, spyd 33,06 m og
vekt 15,35 m. I spyd ble resultatene raskt svakere, alle kast gjorde vondt i høyre kne. Men poengsummen ble 3366, og det holdt til en 7.plass. Det var jeg godt fornøyd med.
Min venn som jeg skulle være sammen med en uke fikk sølv, ca 300 poeng bedre enn meg.
Rett etter kast 5-kampen dro vi rett ut i bushen. Vi skulle tilbringe 5 dager med å se ville dyr. Vi
bodde på et hotell med små hytter hvor jeg fikk ei hytte for meg selv. God frokost og vi fikk med
oss nistepakke da vi skulle være ute hele dagen. På kvelden var det en flott middag. Vi kunne ikke
ha det bedre, en stor opplevelse. Vi så mange dyr, alle big five dyra: elefant, neshorn, leopard, løve
og bøffel. I tillegg mange andre dyr som for eksempel sjiraff, krokodiller, sebra, antiloper osv. Vi
var ved mange vannhull hvor dyra kom for å drikke. En gang vi kom litt for nær en elefant med
bilen vi kjørte, snudde den seg og kom mot oss. Da rygget sjåføren raskt, og det ble ingen konfrontasjon. Jeg ble kjent med en eldre mann som hadde kommet fra Norge. Sønnen hans traff jeg
også, og jeg ble bedt hjem til han en kveld. Jeg pleide å dreie treboller på sløyden. Så hadde jeg
med meg to eller tre når jeg dro på slike turer. Disse gav jeg bort til noen jeg ble kjent med. Jeg
hadde med en furubolle som jeg gav til sønnen, og han ble veldig glad. Jeg synes at han ble i overkant fornøyd, det var jo bare en trebolle. Så viste det seg at han hadde en stor bedrift med over
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100 ansatte, og de laget møbler i afrikansk furu. Denne furua grodde opp på ca 25 år, og er derfor
ganske løs. Vår furu trenger 60 år før den blir til materialer. Da forsto jeg hvorfor han ble så glad
for denne bollen. Han hadde Norske aner, lagde furumøbler, og da var det stort å få en Norsk
furubolle. Den skulle få hedersplassen i stua.

(Bildene: I slike hus bodde mange innfødte, her min kamerat og kona hans. Norskafrikaneren
med sønn og bil. De hvite bodde i store hus, og mange hadde gjerde rundt eiendommen slik at de
ikke skulle få ubudne gjester på natta.) Stor forskjell på folk.

(Bildene: En buss vi brukte under utflukter. Vi var på tur til det høyeste fjellet 2873m.o.h.)
De to siste dagene i Sør-Afrika bodde jeg hjemme hos familien hans. Han hadde to barn hjemme,
de to eldste hadde flyttet hjemmefra. Nå gikk disse barna på skolen, og jeg dro dit sammen med
min venn for å hilse på rektoren der. Han var venn av familien. Så fikk jeg bli med inn i to klasser,
og da holdt jeg foredrag om Norge. Elevene som var ca 14 – 15 år var veldig lydhøre og interessert. Jeg holdt timene på engelsk, det var første gangen jeg hadde gjort det. Etter at jeg hadde
pratet en del, stilte elevene spørsmål, og de hadde masse som de lurte på. Dette var stort for meg,
holde to timer i to klasser på engelsk. Klassene var mindre en vanlig her, likevel var det 45 elever i
hver klasse.
En av kveldene hjemme hos Jan Roth, hadde han bedt en del venner for å hilse på vikingen fra
Norge, som han hadde sagt til dem. Han regnet med at noen ville komme. Stor ble hans overraskelse da alle kom! En meget koselig kveld, kanskje særlig for meg!
Vel hjemme igjen var det Nordisk mesterskap på Lillehammer. I slegge var vi 5 mann som kunne
vinne. Etter 3 omganger lå jeg på sølv, men i 4. omgang økte jeg til 45,38 m og gikk opp i ledelsen.
Da var det spennende, men ingen av de andre klarte å straffe meg, så det ble gull i slegge. Han
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som slo meg i NM fikk bronse. Sølv gikk til en svenske som jeg hadde hatt mange dueller med.
Han hadde vunnet de fleste, men nå var det min tur. Han var 18 cm bak meg. I diskos ble det
41,50 m og bronse. På høsten var det NM i kast 5-kamp på Heggedal i Asker. Det ble gull på 3408
poeng, litt bedre enn i Durban. Serien ble 44,68 m, 11,51m, 41,74 m, 32,54 m og 15,82 m. SveinErik Husby var 230 poeng bak. KM veteraner ble arrangert i Sandefjord på høsten. Jeg stilte i alle
kasta, og det ble tre gull og et sølv. Gull i slegge 45,22 m, i diskos 42,38 m og i kule med 11,47 m.
Sølv i spyd med 30,48 m.
Nå var jeg blitt oppmann for veteranene i Vestfold, så da la jeg inn vektkast som ekstraøvelse. Da
fikk vi alle 5 kasta, så da fikk de som var med i alle kasta en kast 5-kamp regnet ut. Den måtte
regnes ut fra de tre første forsøkene, da det bare er 3 forsøk i mangekamp. Nå kom mørket raskt,
vi kastet vekt i kuleringen og jeg måtte sette bilen til å gå med lysa på, slik at vi så nedslaget. Ikke
den beste sikkerheten, men vi fikk fullført konkurransen. Det var fint å bli oppmann for veteranene. Da kunne jeg bestemme hvor og når konkurransene skulle arrangeres. Jeg fikk også lagt inn
KM i kast 5-kamp og vektkast etter hvert.

1998 – 52 ÅR.

Sesongen startet med NM i Stangehallen. Nå var det bare kule for min del da jeg ikke turde å hoppe høyde u.t. mer pga. kneet. Jeg støtte 12,12 m i kule, det var det beste jeg hadde gjort inne med
6 kg kule. Nytt gull og det var jeg veldig godt fornøyd med.
Denne sommeren gikk Nordisk mesterskap i kast 5-kamp i Stockholm. Her gjorde jeg en god
5-kamp, jeg fikk 3426 poeng, og det var det tredje beste i kast 5-kamp i klassen over 50 år.
Serien ble 45,15 m i slegge, 12,14 m i kule, 38,66 m i diskos, 33,27 m i spyd og 16,07 m i vekt.
Likevel var det ca 200 poeng bak persen fra 1996, men knærne begynte å hindre meg noe.
Jeg ble veldig sliten etter flere timer med konkurranser, selv om jeg satte meg ned mellom kastene.
Hjemme igjen var det Sør-Norsk og KM kombinert. Nå hadde deltagelsen blitt svakere, mange
hadde gitt seg og det var få nye som satset på kast. Jeg klarte 35,70 m i diskos, 10,94 m i kule og
42,04 m i slegge, alle kasta med senior redskap. Dette gav tre gull i KM og tre sølv i Sør-Norsk
mesterskap. Slike resultater i kule og diskos hadde ikke kvalifisert til medaljer i det hele tatt for
noen år siden. Det så vel Vestfold friidrettskrets også, for nå ble det bestemt at KM senior ikke
skulle arrangeres mer. Jeg trudde ikke at nivået ville ta seg opp uten KM, hva skulle en strekke
seg til i kretsen da? Jeg gjorde opp status og i KM senior og junior hadde jeg til sammen klart 99
gull, 66 sølv og 44 bronse. Nå hadde det vært moro å kunne oppnå 100 gull, men uten at KM ble
arrangert var jo det vanskelig. NM veteraner dette året ble arrangert på Stovner stadion ved Oslo.
Nå hadde vekt blitt en ny øvelse i NM, så da kunne jeg stille i 4 øvelser igjen. I slegge kastet jeg
44,70 m og en sikker gull. I kule ble det 11,75 m og sølv, i diskos kastet jeg 39,61 m og her ble det
bronse. I år stilte Bjørn Heggelund fra Hammerfest opp igjen. Han kastet jeg sammen med på de
4 juniorlandskampene mine. Jeg hadde ikke møtt han siden 1966. Nå kastet jeg noen meter lengre
enn han, kanskje ikke så rart, han hadde jo ikke konkurrert på nesten 30 år
Siste dagen var det vektkast og her ble resultatet 16,01m og et nytt gull. Det var også mesterskapsrekord.
I veteran KM stilte jeg i alle 5 kasta, for nå hadde jeg fått inn vekt som en øvelse her også. Det
resulterte i gull i alle kasta. Resultatene ble 11,16 m i kule, 38,88 m i diskos, 46,04 m i slegge, 31,01
m i spyd og 15,29m i vekt. NM i Kast 5-kamp ble arrangert på Plassen i Trysil. Her fikk jeg bo hos
ei kusine. Jeg ”mistet” over 100 poeng i forhold til i Nordisk, og måtte nøye meg med sølv.
Dette var 6. gangen jeg stilte i NM kast 5-kamp, men første gangen jeg ikke gikk helt til topps.
Serien ble 44,53 m, 11,54 m, 38,33 m, 30,57 m og 15,79 m. Alle resultatene var svakere enn i
Stockholm. Spydet ble mye svakere, og det skyldes nok at det var vondt å løpe, og å stemme imot i
utkastet. Da binner en seg litt og utkastet blir dårligere.
Så dro jeg til Cecenatico i Italia for å stille i EM. Første øvelse var diskos, 39,10m, og helt nede på
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18.plass. I slegge fikk jeg god klaff 47,57 m, jeg økte årsbeste med over en og en halv meter.
Likevel ble det bare 9.plass og ingen finale. I kast 5-kamp gikk det ikke så bra, da jeg kastet alle
tre forsøkene i diskos utenfor sektoren. Uten noen poeng i diskos kom jeg på 16. plass av 25 utøvere. Med et normalt diskosresultat ville jeg blitt nr. 9.

(Idrettsbilder: Jeg fikk bære flagget på innmarsjen. Diskos, kule og spyd.)
Det ble noen turer på oss her også. En dag dro vi med buss til Firenze. En stor opplevelse og se
den flotte Domen i byen. Vi gikk mellom høye brune hus i trange gater, og plutselig kom vi ut
på en åpen plass og der var Domen. Et fantastisk byggverk. Vi kom ikke inn i bygningen da det
var veldig lang kø, og vi hadde ikke så god tid på oss. Vi var også på den berømte brua hvor det
var mange gullsmed forretninger. Der spiste vi nista vår. Mange flotte statuer av David i byen. En
annen tur var til San Marino. Også en flott tur med gode minner. Jeg hadde blitt sponset av Skjeggerød til disse turene de 5 siste årene, med kr. 10.000.- hver gang.

1999 – 53 ÅR.

Nå var det bare en konkurranse inne i år, og det var NM i Stangehallen i mars. Her stilte jeg bare i
kule og det ble sølv på 11,64 m. Jeg var ikke så langt foran bronsen, men langt bak gullet.
Tønsberg hadde begynt med en kast 5-kamp siste helga i april. Det var en fin måte å komme i
gang med sesongen på. Da fikk vi prøvd alle kasta på årets første konkurranse. Først konkurranse
av betydning var NM veteraner i Steinkjær. Denne gangen tok jeg fly til Trondheim, og jeg fikk
sitte på med en veteran videre til Steinkjær. I slegge ble det gull med et kast på 44,99 m, og årsbeste dette året. I diskos stilte Bjørn Heggelund opp igjen, det skapte spenning. Jeg slo han i år også,
jeg fikk 40,30 m, eneste gangen over 40 meter dette året. Han var ca en og en halv meter bak.
I kule ble det en veldig spennende konkurranse. Vi var 3 mann som kunne vinne. Etter 4 omganger lå jeg på andre plass, med 11,65 m, samme resultat som lederen. Neste mann hadde 11,60 m. I
5. omgang kastet jeg 11,66 m, og da ledet jeg med en cm. Slik ble resultatlista til slutt også.
Dette ble en meget spennende konkurranse. Kule ute hadde jeg bare vunnet en gang før. I vektkast kastet jeg 15,25 m og en sikker gull. 4 gull var fantastisk. Jeg var veldig fornøyd, særlig da det
hadde blitt mindre trening pga. mye jobbing på Gon hytta. Sør-Norsk mesterskap for senior gikk
i Kristiansand uka etterpå. Jeg kastet senior slegga på 7,26 kg 40,88 m, og det holdt til bronse. Så
var det KM veteraner i Sandefjord. 4 gull og et sølv. Gull i slegge 45,60 m, i diskos 39,67 m, i kule
11,30 m og i vekt 15,48 m. Sølvet kom i spyd med 30,59 m.
Siste mesterskap i år var NM kast 5-kamp som igjen ble arrangert på Lambertseter. Ny gull med
3239 poeng. Resultatene var: 43,91 m, 11,99 m, 35,20 m, 28,39 m og 16,16 m. Nå klarte jeg ikke
over 30 meter i spyd mer.
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2000 – 54 ÅR.

Veteranforbundene i de Nordiske landa hadde nå bestemt at det skulle arrangeres Nordisk Mesterskap innendørs også. Det første skulle arrangeres i Gøteborg dette året. Det var flere fra Vestfold som dro, så jeg ble også med. Nå hadde jeg bare kule, ikke var jeg så god mere heller, men jeg
ble med på turen.
Det ble en 4.plass med 10,91 m, og første gangen under 11 meter. Tydelig at knærne hindrer meg
en del. Jeg går raskere tilbake enn mine konkurrenter. I NM i Stangehallen ble det 11,49 m, det
var jo positivt. Det gav meg en bronse.
Som veteranoppmann i kretsen bestemte jeg at vi skulle arrangere KM i kast 5-kamp. Flere hadde
etterlyst det, så interessen var stor. Første mangekampen gikk i Sandefjord. Poengsummen ble
ikke så veldig god, jeg hadde mistet 500-600 poeng i forhold til 1996. Likevel ble det gull.
Nå hadde jeg fått greie på at det var kommet et stoff som var bra for slitte ledd, Glykosamin med
Kondriotin. Vanskelig å få tak i Norge, men jeg dro med båten til Strømstad og hentet en del
tabletter der. Dette er ikke doping, men et helsemiddel. Jeg nevnte det for legen min, og han sa at
det var bortkasta penger. Etter mange år var jeg enig med han, det hjalp ingen tingen, i hvert fall
ikke på mine ledd. Likevel var det viktig å prøve, kanskje kunne det hjelpe?
I KM enkeltøvelser på Flintbanen tok jeg gull i alle 5 kasta. 43,76 m i slegge, 11,01 m i kule, 35,85
m i diskos, 28,46 m i spyd og 15,99 m i vekt. Nivået mitt holder seg ganske bra i slegge og vekt,
men ikke i de andre øvelsene. Jeg trur det kommer av den gamle skaden i skuldra, fra den gangen
jeg fikk en halv okse på meg i 1984. Styrken i høyre arm er svekket, og den er viktig i disse 3 kasta.
Det er også høyre kne som er mest plagsom og som er blitt svakere pga. at brusken er mye redusert. I slegge og vekt er det venstre siden som er viktigst, og venstre arm er ikke skadet. Dette
kneet er også sterkere enn høyre kne.
Neste mesterskap var NM som gikk på Askøy utenfor Bergen. Fredag var det slegge og her blir det
sølv på 45,14 m, det lengste kastet dette året. Vinner ble Nils Glesnes. Lørdag er det diskos, og her
ble det 38,28 m og bronse. I kule med et støt på 11,50 m får jeg en 5.plass. Han jeg slo i fjor med
en cm, støtte nå 10 cm lenger enn meg. I vekt kaster 15,30 m og får et nytt sølv etter Nils.
I år var det to gode mann som hadde kommet opp i min klasse. Begge er 4 år yngre enn meg, så
vi konkurrerer sammen hvert 5. år. Nils som nå slo meg i slegge og vekt har hatt en veldig sterk
utvikling de siste årene. Når han begynte, kastet jeg mye lenger enn han. Han fortalte at i starten
når han så mine kast så tenkte han: Tenk å være så god som Jostein! Nå tenker jeg når jeg ser han
kaste: Tenk å være så god som Nils!
Jeg dro til Finland for å stille i EM. Her traff jeg igjen venner fra Estland. De hadde truffet en finsk
dame somde hadde hatt kontakt med når de var junior, altså for ca 35 år siden. De ble bedt med
hjem da hun bodde i byen hvor mesterskapet gikk. Jeg kom og hilste på mine venner, og da ble
jeg også bedt med. Besøket startet med badstue. Vi var tre mann, og vi kledde av oss i stua og gikk
rett inn i badstua. Ganske spesielt og treffe en mann og hans kamerat, hilse på begge før vi gikk
nakne inn i badstua. Etterpå var det kaker og kaffe.To dager etterpå var det fridag, ingen idrett, så
vi som var på besøk ble bedt med på hytta som de hadde i innlandet. En fantastisk plass med to
badstuer, en ny og en gammel hytte, spisested ute med tak, men uten vegger. I tillegg noen ute boder. Alt dette lå ved et flott vann i skogen. Det var ei lita øy ca 20 - 25 m ute i vannet. Det var laget
ei bru ut dit. Der var det flott å bade, og der var det sol hele dagen. Jeg fikk prøvd kajakken hans.
Det ble også badstue, guttene i den ene og jentene i den andre. Vi satt i en røykbadstue. Her fyrte
en opp med ved under en stor haug med stein. Når steinene var varme luftet en ut all røyken.
Vi måtte ikke sitte inntil noe for da ble vi sotete på huden. Så kastet vi vann på steinene og det ble
veldig varmt. Når vi ikke orket å være der mere, løp vi ut i vannet og kjølte oss ned. Så var det inn
i badstua på nytt. Morsomt å ha opplevd skikkelig finsk badstue. Det var ikke strøm der, så middagen ble kokt over et bål. Kaffen hadde vi ute under tak.
(Bildene: Ei lita bru ut til ei lita øy. Røykbadstua.)
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Det går nedover med mine plasseringer. Nå kastet jeg 43,98 m i slegge og fikk en 12. plass. I kast
5-kampen ble jeg nr. 11 på en svak mangekamp med 3197 poeng, enda den var det beste dette
året. Resultatene ble: (44,90 m, 10,99 m, 38,35 m, 29,62 m og 14,88 m.) Likevel var jeg fornøyd
med denne turen, det var flott å bli kjent med nye mennesker, og oppleve det jeg gjorde.
Før NM i kast 5-kamp prøvde jeg den tunge slegga på 7,26 kg. Nå fikk jeg 41,06 m. Nå hadde jeg
kastet over 40 meter med denne slegga i 31 år på rad. Nå ble det flest konkurranser med 6kg slegge.I NM kast 5-kamp som ble arrangert på Heggedal gjorde jeg en enda svakere poengsum enn i
Finland. Det ble bronse. Resultatene ble: 44,46 m, 11,24 m, 37,33 m, 25,59 m og 15,45 m.
I spyd var tilbakegangen størst.

2001 – 55 ÅR.

Som vanlig startet sesongen med NM i Stangehallen. I kule ble det 11,79 m og gull. Nå var jeg i
klasse 55-59 år. Jeg hadde en stor konkurranse mot Vidar Hågensen, han endte på 11,54 m.
I veteran KM ble det gull i alle 5 kasta. Resultatene ble: 45,20 m i slegge 6 kg, 11,34 m i kule 6 kg,
39,10 m i diskos 1,5 kg, 28,43 m i spyd 700 g og 16,19 m i vekt 11,34kg.
Poengsummen ble 3651, og min beste poengsum noen gang. Jeg hadde meldt meg på til VM i
Australia. Her måtte jeg stille i klasse 50 - 54 år, da jeg ikke hadde passert 55 år enda. Det var
meget stor deltagelsen. Vi kastet i tre grupper, og vi var 10 i hver gruppe. I slegge ble jeg nr. 10
med 43,40 m. I diskos fikk jeg 18.plass med 37,92 m. I begge disse konkurransene ble det bare tre
forsøk da bare de 8 beste fikk tre kast til. I kast 5-kampen ble det en 13. plass med poengsummen
3231.
Litt bedre enn i Finland, men omregnet til 55 års klassen, ble det likevel det nest beste jeg gjorde
i klasse 55-59 år. Da ble poengsummen 3571. Serien ble: 42,73 m, 11,59 m, 38,71 m, 29,23 m og
15,41 m. Kule resultatet ble det lengste ute i 55 års klassen.
Det ble en flott tur, og på fridager fra idretten dro vi på forskjellige bussturer. Vi var i en park med
mange kenguruer. Her viste de fram klipping av sau, og de som ville kunne prøve. Det var ikke så
vanskelig, men å holde samme fart som de proffe var vanskelig. Menneskene i Australia er veldig
blide og oppmerksomme. Etter VM dro jeg sammen med mange svensker på en ekstra ukes tur til
Cairns. Her hadde vi mange flotte opplevelser. Den beste var nok når vi dro ut til ei øy og dykket
i en hel time på Great Barrier Reef. Øya var ikke stor, vi gikk rundt den på ca en time. Det var
masse koraller som var slengt opp på land av bølger. Jeg tok med to hjem, selv om det ikke var lov.
Her så vi trær som tålte å stå i saltvann. Det var mange flotte fisker i alle forskjellige farger, og vi
så også ei skillpadde i vannet.
En annen dag var vi i regnskogen og så mange veldig store trær. Vi kjørte også en taubane over
skogen, en lang og spektakulær tur. Innfødte hadde oppvisning for oss i en park. Vi var i en dyrepark og så mange av dyra som bor i Australia. Jeg holdt en slange rundt halsen. Den var tørr og
god å holde i. Sikkert ufarlig, men likevel en spesiell følelse.
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Hjemme igjen var det NM i Skjåk. Slegge
på fredag, og her ble det gull på et kast
på 43,44 m.
I diskos på lørdag kastet jeg 38,95 og her
ble det bronse. Søndag var det tre kast. I
kule støtte jeg 11,43 m og det gav 4.plass.
Samme plass ble det også i spyd med et
kast på 29,93 m. I vekt regnet jeg med
å vinne da jeg kastet 15,18 m, enda det
var en meter svakere enn tidligere i år.
Så fikk Jan Nystrøm opp et langt kast i
siste forsøk, men målingen viste at han
var bare 4 cm bak meg. Uka etterpå vant
jeg KM kast 5-kamp på Flintbanen med
poengsummen 3464.
Så var det Nordisk i Eskilstuna i Sverige.
Første øvelse var diskos, og her var det
en perfekt vind imot. Jeg fikk full klaff
i første forsøk og kastet 40,99 m, mitt
eneste kast over 40 meter i denne klassen. Det ledet jeg på i flere omganger,
men etter hvert gikk 4 mann forbi meg.
Dagen etterpå var det slegge. Nå hadde
arrangøren bare slegge som veide 6,25 kg, (mot 6 kg) da den blir mest brukt i Sverige. Her fikk
jeg opp 41,26 m og sølv etter Anti Ørn fra Finnland. I vekt kjempet jeg om sølvet, men etter å ha
kastet 15,72m var jeg 26 cm fra sølv, så det ble bare bronse.
Siste NM var kast 5-kamp, og det ble igjen arrangert på Lambertseter. Nytt gull med 3463 poeng.
Her hadde jeg en ny tøff konkurranse mot Jan Nystrøm, men tilslutt hadde jeg litt over 100 poeng
bedre enn han. Han er bedre enn meg i kule og diskos, mens jeg er bedre enn han i slegge og
vekt. Nå var han lenger bak i vekt enn forrige gang, derfor ble differansen over 100 poeng.

2002 – 56 ÅR.

Fortsatt bare en konkurranse inne, NM i Stangehallen. Kulestøtet endte på 11,26 m og det gav ny
gullmedalje. Bodde fortsatt hos onkel og tante, og det var bestandig hyggelig å komme på besøk
dit. Ute var første mesterskap KM i kast 5-kamp i Sandefjord. Ny gull med en litt svak serie.
Litt senere hadde vi KM i kast, nå på Flintbanen. Gull på meg i alle 5 kasta: Slegge 42,34 m, diskos
35,90 m, kule 10,89 m, spyd 24,19 m og vekt 15,36 m.
I år ble NM arrangert i Askim, mens slegge og vekt var i Spydeberg, da Askim ikke hadde ring
med bur. Jeg klarte gull i både slegge og vekt, med 40,30 m og 15,39 m. I kule ble det 11,21 m og
bronse, mens diskosresultatet på 37,21 var utenfor pallen. Nå hadde jeg med alle 5 vektene, så da
måtte jeg vente til alle klassene hadde kastet. Nå var det de yngste som kastet tilslutt, og jeg spurte
om jeg kunne starte utenfor konkurransen, når jeg likevel måtte vente, og det fikk jeg lov til.
Min vekt veide 11,34 kg, mens vekta til de yngste veier 15,88 kg. Nå kastet jeg 12,18 m med den
tyngste vekta. Vinneren yngste klasse klarte ikke 12 meter. Det var ikke så populært å bli slått
av en som var 17 år eldre! Jeg kastet 40,20 m med 7,26 kg slegge. Siste gangen over 40 meter, det
hadde jeg klart 32 sesonger.
I år skulle Nordisk mesterskap i mangekamp arrangeres i Tønsberg. Mine venner, Inkri og Viljo
fra Finland, som jeg ble kjent med i 2000 skulle være med. Jeg ringte til dem og spurte om de ville
bo hos oss, triveligere enn å bo på hotell. Det sa de ja til og vi fikk en flott helg sammen.
Vi var på sightseeing både i Tønsberg og Sandefjord. Min søster i Tønsberg bad oss med på båttur
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i Tønsberg fjorden. Fint vær og det ble både bad og mat på ei øy. Siden har vi hatt kontakt med
julehilsen. Jeg fikk sølv i kast 5-kampen, ett poeng foran en Jøran Westberg som fikk bronsen. I
vektkast økte jeg med to cm i mitt siste kast, det gav et poeng ekstra. Derfor fikk jeg sølv.
Med lik poengsum ville jeg fått bronse, da Jøran hadde tre resultater bedre enn meg. Min serie
var: 41,12 m, 11,09 m, 35,85 m, 28,15 m og 15,60 m. Nå viste vi ikke at det ble så jevnt før konkurransen var over.
EM gikk dette året i Potsdam i Tyskland. Jeg måtte ha fri fra skolen da mesterskapet begynte rett
etter at skolen startet etter sommerferien. Her bodde vi på et hotell som pampene i Øst Tyskland
hadde brukt før Tyskland ble et land. Alt var stort, et meget flott hotell. Min første øvelse var
diskos. Resultatet ble svake 33,06 m, og jeg ble nr. 18 av 26 startende. Tydelig at knærne ødelegger
for bedre resultater. Det var høyre kne som var vondest, og høyre bein er viktig i diskos og kule.
Trykket skal komme derfra, men når styrken blir svakere og det gjør litt vondt å belaste høyre
bein, blir resultater deretter. I slegge og vekt er trykket mer på venstre siden, så der går det bedre
foreløpig. I slegge var vi 18 utøvere.
Jeg kastet ganske bra og kom blant de 8 beste og til finalen som siste mann med 42,85m. Det var
3 utøvere som kastet over 50 meter, så pallen var det ingen mulighet til, men vi andre 5 kastet
ganske likt. I 4. kast fikk jeg opp årsbeste med et kast på 43,75 m. Dette gav meg 5.plass bare 3 cm
bak 4.mann. De neste på lista hadde 43,73 m, 43,70 m og 43,00 m, så her var det en tett og spennende konkurranse. Siste konkurranse var kast 5-kampen, og her stilte 20 mann opp.
I første øvelse som er slegge kastet jeg ny årsbeste igjen med 44,81 m. I kule ble det 10,95 m, i diskos 36,12 m (3 meter lengre enn sist), i spyd 27,41 m og i vekt ble det 15,25 m. Dette gav 3464poeng, jeg ble nr. 8, det ble også årsbeste resultat. Jeg var godt fornøyd med dette mesterskapet. Godt
å gjøre det bra da en måtte avlegge rapport på skolen. Jeg ble kjent med en Tysker, Lutz Caspers.
Han hadde deltatt i OL i slegge, en veldig hyggelig og sterk mann. Potsdam var et flott sted, like
ved hotellet var det en fantastisk park med slottet Sansuisi. Vi besøkte også huset der Europa ble
delt etter andre verdenskrig. I dette huset var det ikke lov å ta bilder, men vi så bordet hvor de satt
og delte landa mellom seg.
(Bildene: Slottet med noen av de Norske foran. Så huset hvor Europa ble delt.)

Siste konkurranse var NM i kast 5-kamp i Heggedal. Resultatene mine var svakere enn i EM, poengsummen ble 3221, (243 poeng svakere enn i EM) likevel klarte jeg å vinne gull, men bare med
40 poeng foran Knut Dahle. Det ble en meget spennende konkurranse.

2003 – 57 ÅR.

Dette året var NM inne i Drammenshallen. Da ble det ingen overnatting, da jeg fortsatt bare var
med i kule. Her støtte jeg 10,98 m og det ble et nytt gull. Utesesongen begynte svakt. I to kast
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5-kamper var poengsummene enda svakere enn NM året før.
I Nordisk mesterskap i Lahti i Finland
kaster jeg noe bedre igjen. I vekt blir det
15,05 m og sølv, mens det ble 6.plass i
diskos med 37,23 m. Dagen etter ble det
nok en sølvmedalje, nå i slegge med et
kast på 38,91 m. Kule med 10,70 m gav en
7.plass. I Lahti møtte jeg svensken Håkan
Jacobsson som hadde byttet kne for noen
år siden. Han hadde med et kunstig kne
som han viste meg. Det er et slikt kne du
skal ha, sa han til meg.
Se bildet.
Han fortsatte å drive kast selv med nytt
kne. Det var godt å snakke med han, kanskje jeg også kunne fortsette med idrett
etter at jeg hadde byttet kneet mitt?
Så dro jeg til Puerto Rico i Mellom Amerika for å være med i VM for veteraner. Her bodde jeg sammen med Karl Jørgen Hoff fra Østfold.
Vi fikk tildelt en leilighet som lå helt nede mot vannet. Det var deilig å sitte på verandaen sent på
kvelden i bare kortbukse og høre på bruset fra bølgene. Nå løsnet det litt, og i slegge klarte jeg nå
årsbeste på 41,49 m. Dette gav meg en 7. plass.
I diskos ble det 34,66 m og en 13 plass. I kast 5-kampen var vi to grupper, og jeg kom i første
gruppe. I slegge kastet jeg 43,31 m, det lengste dette året og en flott start. I kule ble det 11,00 m,
første gangen på 11 meter i år. Diskos 37,18 m, dette også et bra resultat. I spyd kastet jeg litt over
30 meter, det var det lenge siden jeg hadde gjort. Nå sto han som målte
på 40 meter, og han dømte dødt, han mente at spydet landet flatt. For å
dømme spyd må en se fra siden, og de utøverne som sto på siden mente
alle at kastet var godkjent. Neste forsøk var også over 30 meter, samme
dømming igjen. I siste kastet mitt prøvde jeg å kaste noe høyere, men
det ble mislykket og landet på svake 23,74 m. I vekt fikk jeg 14,66 m,
burde hatt kastet lengre her, men jeg var nok litt preget av dømminga
i spydet. I gruppe to ble alle spydkasta godkjent uansett hvordan de
landet.
Med godkjent spyd hadde jeg kapret bronsemedaljen. Slikt er ikke så
moro. Trøsten var at min gode venn fra USA nå fikk bronsen, hans
eneste medalje i et VM. Han var så glad at han gråt på seierspallen.
Vi ble fraktet rundt med skolebusser av arrangøren. Det var mange unge
politi i byen, og når vi
satt på bussen, var det to
motorsykler foran og to
bak med politi som passet
på at det ikke skulle skje
noe med oss. Mulig de var
redde for at noen skulle
stoppe bussene å robbe
oss. Det som var ekstra
morsomt var at dersom vi
kom på rødt lys, stanset
Side - 85

Jostein Myrvang - Min idrettshistorie

politiet trafikken som hadde grønt, slik at våre busser kjørte over på rødt. Et sted kjørte bussene
en liten stikkvei fra hovedveien slik at distansen vi kjørte ble mye kortere. Når de kom inn på
hovedveien igjen stanset politiet trafikken slik at bussen kunne komme ut på veien. Så måtte bussen snu i veien for å komme riktig retning. En kveld som jeg skulle tilbake til leiligheten, var jeg
aleine i bussen. Likevel stoppet politiet den trafikken som hadde grønt lys, slik at bussen med bare
meg i kjørte på rødt. Da følte jeg meg som både konge og president på en gang.
Vi fartet en del rundt, og vi var i en gammel festning i gamlebyen. Jeg tok også bilde av et flott tre
like ved stadion. Det lille treet på venstre side var ei rot som hadde grodd ned fra treet. Se bildene
på forrige side. Vi var også på en rundtur på øya med privat sjåfør. Vi stoppet ved et berømt hus
hvor de solgte all slags is. Et sted hadde han en kamerat som solgte frukt. Alle kjøpte. Flyturen
hjem gikk via Miami.
NM ble arrangert på Stjørdal, og første øvelse er kule, et støt på 11,18m gav sølv, og over en meter
bak Jan Nystrøm fra Trondheim. Neste dag var det først diskos. Her kastet jeg 36,31m og havnet
nede på 4.plass. I slegge kastet jeg 40,23 m og det holdt til gull med god margin. Siste dagen var
det vekt. Her klarte jeg 15,00 m, det holdt til gull, 50 cm foran Jan Nystrøm.
I et stevne i Tønsberg like etter fikk jeg full klaff i vekt og kastet hele 16,00 m.
I KM i Tønsberg hadde kretsen blitt utvidet med Telemark og Buskerud. Jeg vant slegge med
42,64 m, det ble gull i kule med 11,21 m og gull i vekt med 15,53 m. I diskos ble jeg så vidt slått av
Iver Hole (med tidligere norgesrekord i diskos) fra Buskerud, så her ble det sølv på årsbeste 38,64
m. I spyd ble det også sølv med et kast på 28,16 m.
Nå ønsket Drammen å arrangere uoffisielt NM i kast 5-kamp for senior. Der ville jeg være med,
selv om jeg da måtte kaste med tung redskap. Jeg klarte å bli nr. 7 av 11 startende, og jeg var absolutt den eldste. Serien ble 38,16 m med 7,26 kg slegge, 9,64 m med 7,26 kg kule, 30,79 m med 2 kg
diskos, 25,25 m med 800 g spyd og 11,82 m med 15,88 kg vekt.
Regnet om til poeng i klasse 55 år ble summen 3503 poeng. Jeg var den første som gikk kast
5-kamp med tunge vekter i Norge i den klassen.
Nå hadde kretsen bestemt at KM senior skulle starte opp igjen. Vanskelig å finne arrangør, så det
ble arrangert i Drammen sammen med en konkurranse der. Jeg stilte opp, kastet 37,60 m og fikk
sølv. Fortsatt manglet jeg et KM gull i senior/junior for å klare 100 stykker.
På slutten av året var det NM i kast 5-kamp. Denne gangen gikk den i Lyngdal. En av veteranjentene har ei stor fin hytte bare et par mil fra stadion, så vi fikk bo der. Hytta ligger oppe på et fjell
med vakker utsikt over havet. Vi kom på fredag og dro hjem igjen på søndag. I NM ble det gull
med 3278 poeng. Etter konkurransen hadde vi reker med tilbehør på hytta til Ellen Dunseth. Vi
var flere veteraner som bodde der i helgen. Hver gang det er konkurranser i Lyngdal bor vi der.

2004 -58 ÅR.

Dette året hadde det internasjonale friidrettsforbundet bestemt at det skulle arrangeres VM
for veteraner innendørs. I tillegg skulle alle
kasta gå ute. Det var Sindelfingen i Tyskland
som var arrangør, og jeg dro dit sammen med
Karl Jørgen Hoff. Vi fant et hotell ikke langt fra
hallen, så vi kunne gå. I vekt kastet jeg 15,26 m
og ble med det nr. 4, bare noen cm fra bronse.
Natta før diskos snødde det 5 - 10 cm. Når vi
kom på banen var ringen varmet opp, og det
var brøytet slik at snøen laget sektorer. Dersom en kastet utenfor sektoren kunne det være
litt vanskelig å finne igjen diskosen. Jeg kastet
36,77 m og ble nr. 8, dermed ble det tre kast til
i finalen.
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I slegge fikk jeg full klaff og kastet 43,19 m, dette ble det lengste kastet denne sesongen og det
holdt til en flott bronsemedalje.
Hjemme igjen var det NM og Nordisk i Drammenshallen. Her var det bare kule av kasta. Jeg fikk
opp et godt kast på 11,15 m, og det holdt til sølv både i NM og Nordisk. Dette støtet ble også det
lengste dette året, og eneste gangen over 11 meter.
Jeg hadde lyst til å arrangere ”Gullvekta”, det er 5 forskjellige tyngder på vektene, og vi skulle ha 4
forsøk med hver vekt. Jeg regnet med at mange av veteranene ville være med på dette.
På Heggedal ble det arrangert sølvkula hvert år og her var det stor deltagelse. Så kom det bare 5
utøvere, så det ble med denne ene gangen. Jeg kastet 11,06 m med 15,88 kg, 15,02 m med 11,34
kg, 16,98 m med 9,08 kg, 19,41 m med 7,26 kg og 21,25 m med 5,45 kg. Artige resultater å ha, så
kan en se hvordan utviklingen er når en blir gammel nok til å kaste lettere vekter.
KM i kast ble arrangert i Sandefjord. I år ble det gull i alle 5 kasta. 40,91 m i slegge, 10,93 m i
kule, 36,76 m i diskos, 23,05 m i spyd og 15,37 m i vekt.
NM gikk i Kristiansand. Kule fredag gav sølv med et støt på 10,89 m. Lørdag ble det gull i både
diskos på 37,05 m og slegge på 38,20 m. Første gangen under 40 meter i et NM. Siste dagen ble
det også gull i vektkast med et kast på 14,29 m.
Jeg møtte en muskelterapeut fra Bergen som var med i NM. Han sa at han ønsket å undersøke
musklene mine, men jeg svarte at det var ledda mine som jeg hadde problemer med. Nå hadde
Liv og jeg bestemt at vi skulle ha en tur til Liv’s familie i Bergen senere på sommeren. Jeg sa at jeg
kunne kjøre innom han. Så kunne han se på meg.
I Bergen på en søndag oppsøkte jeg Magne Brakstad. Jeg sa at jeg hadde litt vondt i lårmuskelen
over venstre kne når jeg bøyde det. Han tok på låret og sa at to muskler i låret hang sammen. Det
kan jeg kjenne fordi jeg har varme hender, sa han. Så satte han albuen på låret og presset albuen
fra midten av låret og ned mot kneet. Det føltes som hele muskelen vrengte seg. Hva er det du
gjør, sa jeg. Nå er låret i orden igjen, sa han. Gå i trappa så kjenner du det. Jammen stemte det. Er
der så greit så kan du gå over hele kroppen min, sa jeg. Det ble tre timer på benken, og hver gang
han behandlet en muskel stønnet jeg av smerte, etterfulgt av latter. Jeg var ganske ferdig etter tre
timer, så jeg bad om pause, han hadde ryggen igjen å behandle. Vi gikk en tur ut på gården, og
han og en kamerat, Jan Borgen kastet diskos, med meg som trener. Etter en time trening ble det
en time til på benken.
Bilturen tilbake til Liv og familien hennes ble litt slitsom. Den natta var det vanskelig å sove, det
verket i hele kroppen etter den harde behandlingen jeg hadde vært i gjennom. Vi dro til hytta på
Skrim neste dag, og den natta sov jeg i 11 timer. Det hadde vel ikke hendt siden jeg var liten.
Så ble det tur til Danmark, da EM gikk i Århus og Randers. Jeg kjørte bil nedover sammen med
Karl Jørgen Hoff. Vi bodde sammen på et hotell i Randers, da to av våre øvelser gikk der. I første
øvelse vekt, kastet jeg 15,33 m og fikk 4.plass, mens i slegge kastet jeg 40,52 m og fikk en 5.plass,
begge øvelsene var jeg godt fornøyd med. I diskos ble det 34,82 m og 14.plass. I kast 5-kampen ble
jeg nr.10. serien min var: 41,25 m, 10,80m, 37,83 m, 26,48 m og 14,87 m. Poengsummen ble 3370,
og det var den beste jeg fikk dette året.
I KM fikk jeg svakere poengsum, men i kretsen er det ingen som slår meg i kast 5-kampen.
I NM på Heggedal ble summen enda dårligere, så nå måtte jeg nøye meg med sølv på 3147 poeng.
I år ble KM senior arrangert på Geithus ved Modum. Her kastet jeg 36,39 m og nå fikk jeg gull.
Da hadde jeg nådd målet på 100 gull til sammen i junior og senior KM. Han som vant i fjor, stilte
ikke opp dette året. Resultatene går nedover, alderen får ta noe av skylden, men vonde knær gjør
også sitt.

2005 – 59 ÅR.

Nå som jeg hadde fått behandling av muskelterapeut prøvde jeg høyde u.t. igjen. Det var nå 8 år
siden sist, så spensten hadde gått en del tilbake, ikke bare pga. alderen, men også pga. knærne.
Før NM dette året hadde veteranutvalget bestemt at vi også skulle kaste vekt inne. Det var flott, de
7 siste årene hadde jeg bare konkurrert i kule inne.
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Nå meldte jeg meg også på i stav, en øvelse jeg ikke hadde prøvd siden 1996. I høyde hadde jeg
en stor konkurranse mot Jan Borgen. Han hadde 1,30 m dette året, så jeg regnet ikke å ha noen
sjanse mot han. Så hoppet han bare 1,20 m, mens jeg klarte 1,23 m. Dermed ble det gull i mitt
comeback, og det var jo veldig moro. Tidligere når jeg hoppet høyde u.t. knakk det i kneet, men
etter den behandlingen jeg hadde fått av Magne, kjente jeg ingen ting. Vektkast ble arrangert i
en ridehall. Her kastet jeg 15,18 m, mens Jan Borgen hadde 13,11 m og han var 1 cm foran Kjell
Adamski. Tilbake i Stangehallen hoppet jeg stav. Det gikk bra med beina, men jeg fikk vondt i
høyre skulder når jeg hoppet over 2,20 m, så da gav jeg meg. I stav ble det også gull, ikke så rart
da jeg var aleine i klassen. Dagen etter støtte vi kule. Her ble det bronse med et støt på 10,79 m.
Det var bra at jeg ikke hoppet mer stav etter at jeg kjente det i skuldra, for jeg kjente ikke noe til
det i kule. Tre gull og en bronse var bra uttelling.
Litt senere på vinteren kjørte jeg bil til Eskilstuna i Sverige for å være med i EM innendørs. Her
ble det bare 14,30 m i vekt og en 4.plass. Bronsen gikk på 14,92 m, svakere enn jeg hadde hatt i
NM. Nå hadde jeg tre 4.plasser på rad i VM og EM. Han som hadde tatt sølv disse tre gangene ble
tatt for å dope seg i neste mesterskap. Han var kule og diskoskaster, men en svær mann som var
veldig sterk. Ikke så rart kanskje, når han fikk hjelp av doping. Han kastet svakere på den konkurransen som han ble tatt, det tyder på at han hadde dopet seg hele tiden. Hadde han ikke dopet seg
hadde kanskje jeg fått tre bronsemedaljer. Slikt er surt å oppleve.
I KM kast i Sandefjord ble det nå bestemt at KM var bare for Vestfold igjen, så nå var det ingen
fra Telemark og Buskerud med. De måtte nå arrangere sitt eget mesterskap. Jeg klarte 4 gull og et
sølv. Slegge 40,28 m, kule 10,24 m, diskos 35,39 m og vekt 15,50 m. I vekt fikk jeg et fulltreff, det
er sjeldent og det gir en fantastisk følelse når en treffer så bra. Ringen var våt etter regnvær, da er
det mindre friksjon i ringen. Så ble det sølv i spyd med 24,37 m. Spydet ble svakere og svakere,
det var vondt å løpe med spydet, og det var enda vondere å stemme i utkastet, så det ble ganske
pinglete kasting.
NM gikk på Askøy, og første dagen hadde jeg meldt meg på i stav. Men på oppvarminga gjorde
det så vondt i knærne at jeg ikke turde å hoppe. Det var bare en til med i stav, og han hoppet svakere enn det jeg hadde gjort inne i vinter. Jeg var redd for å skade meg slik at jeg ikke kunne være
med i kast. Lørdagen var det først diskos. Her kastet jeg 36,43 m og fikk sølv etter Kjell Adamski.
I slegge ble det gull med 38,73 m og her var jeg tre meter foran Kjell Adamski. Siste dagen var det
vekt. Jeg kastet 14,69 m, sølv en meter bak Kjell Adamski.
Kjell er 4 år yngre enn meg, så vi konkurrerer i samme klasse hvert 5. år. På lørdagen var noen
av oss innbudt til en konkurrent, samme mann som hadde hentet meg på flyplassen under NM
i hopp u.t. i 1985. Han hadde et båthus ved vannet og der spiste vi reker og koste oss. En meget
hyggelig kveld. Flott med slike sosiale sammenkomster.
Neste mesterskap var Nordisk, i år ble det arrangert i Brumunddal. Jeg bodde hos ei tante som
bodde bare noen kilometer fra stadion. Jeg stilte i slegge og vekt, og det ble 4.plass i begge kasta.
Slegge 39,39 m og vekt 14,78 m. Jøran Westberg fra Sverige var like foran meg på bronse i begge
kasta. I KM kast 5-kamp på Flintbanen ble det gull på svake resultater: 38,25 m i slegge, 9,99 m i
kule, 34,66 m i diskos, 22,80 m i spyd og 12,91m i vekt.
Tydelig at knærne ødelegger for resultatene. Størst utslag gjør det i spyd og kule. Jeg stilte også i
senior KM i slegge på 7,26 kg i Sandefjord, kastet 34,54 m og fikk sølv.
Jeg hadde meldt meg på til VM som ble arrangert i San Sebastian i Spania i slutten av august.
Jeg kunne avspaserte da jeg hadde hatt overnattingsturer med elevene i Farris. Første øvelse var
vekt. Her ble det 14,12 m og en 8.plass, noe jeg var fornøyd med da jeg kom til finalen. I slegge
fikk jeg 39,07 m og en 11. plass. I diskos kastet jeg 34,22 og ble nr.20. I kast 5-kampen ble jeg
nr.12 på bare 3105 poeng. Serien min ble: 36,45 m, 9,66 m, 34,97 m, 25,32 m og 13,85 m.
Nærmer meg 3000 poeng den gale veien, ikke moro! I spyd fikk vi kaste inne på stadion, et mye
større stadion enn vi har i Norge. Det er moro å oppleve slike store arenaer. Jeg hadde tre dager
pause mellom hver konkurranse.
Vi var mye på ei fantastisk badestrand, og her ble det svømming ut til en flåte. Selv om idretten
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ikke gikk så bra var det en flott tur, og været
var varmt og godt.
Siste NM var kast 5-kampen, den gikk i Lyngdal, så da ble det en ny helg på hytta til Ellen.
Her ble det bronse på 3186 poeng. Både Nils
Glesnes og Kjell Adamski var foran meg. Vi
hadde samme opplegg som for to år siden.
Reker med tilbehør på lørdagskvelden. Ikke

nok med at jeg sleit med knærne, nå hadde høyre hoft
også begynt å gjøre vondt. Det viste seg at jeg hadde
artrose her også. En kan jo lure på om det er fornuftig
med så mye idrett når en har artrose i to knær og ei
hoft. Jeg liker å drive med idretten, og som gymnastikklærer vet jeg at det er meget viktig å være i god form.
I ettertid har det vist seg at tung styrketrening på ledd
med artrose er både riktig og viktig. Nå mente legen at
denne tilstanden var arvelig. Både min mor og min eldste søster har byttet begge hoftene. Søstera til min mor
byttet begge knærne, alle like etter at de fylte 60 år.
Etter alle de internasjonale mesterskapene (9 EM og 7
VM) jeg hadde deltatt, laget jeg meg et motto: BRUK
KROPPEN SOM LEKETØY OG VERDEN SOM LEKEPLASS!

2006 – 60 ÅR.

Ny klasse og dermed lettere kastredskap. Slegga og kula går med fra 6 kg til 5 kg. Diskosen fra 1,5
kg til 1 kg, spydet fra 700 gram til 600 gram og vekta fra 11,34 kg til 9,08 kg. Størst utslag bør det
gjøre i vekta, selv om knærne nærmer seg operasjon og innsetting av helprotese. Håpet er at bra
trening vil gi meg noen gode resultater før operasjonen, vet ikke om det blir noe mer idrett etter.
Sesongen begynte med KM i hopp u.t. i Messehallen i Tønsberg, og her ble det gull med 1,20 m.
NM inne i Stangehallen var seint dette året, først i april. Nytt forsøk i høyde u.t., det ble 1,21 m
og en bronse. I kule støtte jeg 11,23 m, det gav også bronse. Flott å komme over 11meter igjen,
tydelig at lettere kule gjorde utslaget, de tre siste konkurransene året før med 6kg kule hadde alle
vært under 10 meter. I ettertid viste det seg at dette var eneste gangen jeg kom over 11 meter med
5kg kule. Vektkast gikk ute på Løten, og her kastet jeg 15,66 m. Jeg var skuffet over resultatet, jeg
hadde kastet 15,50 m med tyngre vekt året før. Jeg trudde at jeg skulle komme en del lenger, men
var jo fornøyd med gullet, og jeg var 77 cm foran Knut Dahle.
Ute prøvde jeg den tunge slegge på 7,26 kg og kastet 34,97 m, noe lenger enn året før. På samme konkurranse ble det 15,95 m med vekta på 9,08 kg, og 42,53 m med 5 kg slegge. I første kast
5-kamp fikk jeg 3308 poeng.
Med høyere alder blir det lettere å få flere poeng, men med lettere redskap blir tabellen noe strengere igjen. Resultatene ble: 42,89 m, 10,81 m, 37,55 m, 24,24 m og 15,65 m.
I veteran KM i kast på Sem ble det 4 gull og en bronse. Slegge 43,17 m, kule 10,87 m, diskos 40,79
m og vekt 15,79 m. Bronse i spyd på 23,19 m. Sleggeresultatet ble det beste jeg klarte i 60 års klasSide - 89
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sen.
I NM på Modum bodde jeg hos en kamerat fra Idrettshøyskolen. Vi arrangerte også en sammenkomst med mine veteranvenner i klubbhuset til alpinklubben. Reker og tilbehør, en flott og meget
hyggelig kveld. Vi var 15-20 stykker, og jeg hadde tatt med all maten. I konkurransen hadde jeg
en øvelse hver dag. I slegge kastet jeg 41,37 m og fikk gull på det. Knut Dahle med sølv og Jan
Borgen med bronse nærmet seg, selv om jeg foreløpig holder dem bak. I diskos kastet jeg bra, fikk
årsbeste med 41,76 m, likevel ble det bare en 4. plass. Siste dag var det vekt, jeg fikk opp15,61 m
og vant gull igjen. Samme rekkefølge som i slegge, med her også nærmer de seg.
Senere på høsten hadde jeg mine idrettsvenner på hytta, da var vi ca 15 stykker. Selskapet var fantastisk, ikke farlig å bli 60 år. Elise hadde laget en collage av mange bilder fra idretten. Hun hadde
også sydd JOSTEIN 60 ÅR på den. Marit hadde malt en platting med begivenheter fra mitt liv.
Jeg var tegnet som et ”Troll” med stort hvitt hår, og jeg sto på en stubbe utenfor hytta hvor festen
var. Jeg hadde også skadetape rundt begge knærne. Jeg hadde en diskos i handa, og jeg sto slik jeg
hadde stått på bildet fra Aten i 1994. Hvorfor hun hadde satt på meg en hale, vet jeg ikke. Hun
hadde tegnet en trebolle full av reker. Trebollen lignet på den hun hadde fått av meg på hennes 50
årsdag. Alle kastredskapene var selvfølgelig med på bildet, de var plassert i et stativ, makent til det
jeg har laget. Kajakken var også med, og på et stativ var livredningsbøylen med, og på den sto det
VIS TRENINGSVETT. Det var også piler som viste vei til Skrim, Goksjø og Farris, steder jeg likte
å være. Hun hadde også tatt med ei flaske med Noni, esker med Glykosamin og Trioflex. Det var
ting jeg hadde inntatt i håp om at leddene skulle bli bedre. I bakgrunnen på bildet var selvfølgelig
Svenner tatt med. Av Kate Alnes fikk jeg ei T-skjorte hvor det sto: JOSTEIN ER BEST.

Så var det NM i kast 5-kamp i Moss i et svært dårlig vær. Det ble sølv denne gangen bak Knut
Dahle, Det var første gangen han fikk bedre poengsum enn meg. Jeg fikk 3131 poeng og var 90
poeng bak. Poengsummen tidligere i år hadde holdt til gull, men jeg fikk stadig mer problemer
med knærne. Hofta gjorde vel sitt, den også? Det ble færre konkurranser enn vanlig, men jeg
avsluttet sesongen i Tønsberg med å prøve tyngdene fra i fjor. I slegge 6kg kastet jeg 36,05m og i
vekt 11,34 kg ble det 13,35 m. Stor tilbakegang fra året før.
I KM senior med 7,26 kg slegge ble resultatet 31,31m og et nytt sølv.
Jeg var i kontakt med legen min, Terje Nord, på ortopediske i Larvik på høsten. Det var samme legen som hadde sett inn i høyre kne i 1995. Vi tok nye bilder, og han ville operere meg om
høsten 2006. Jeg hadde to år igjen å jobbe, så dersom jeg utsatte operasjonen i et år, kunne jeg gå
sykemeldt siste året. Da slapp jeg å gå tilbake som gymnastikklærer. Jeg viste ikke hvordan kneet
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ville bli, og jeg var litt engstelig for at jeg kunne ødelegge det nye kneet på jobben. Jeg hadde også
begynt å bli hjulbeint i venstre kne. Kanskje dette kneet ble hjulbeint etter at muskelterapeuten
hadde behandlet meg? Jeg sa at jeg ville prøve å utsette operasjonen et år til. Nå ble det venstre
kne som skulle opereres først, ende det var høyre som tidligere hadde gitt meg problemer.
Terje Nord skriver bl.a. til min fast lege: Dette kneet ’ser ikke ut’. Det manglet 7-8 grader på full
strekk, mangler også mye på full bøy.(Jeg hadde vel aldri kunne bøye beinet fullt?) Hadde dette
vært et menneske med ’normale krav’ til fysikken som 60 år gammel, hadde han vært klar kandidat til innsettelse av protese. Han er redd for å måtte slutte med knebelastende idrett, ønsker
derfor å utsette operasjonen og heller bruke Voltaren i forbindelse med konkurranser og trening.
I desember måtte jeg inn på Larvik Sykehus for å operere handa. Jeg hadde fått knuter inne i
handflata, og det resulterte i at jeg ikke fikk strukket ringfingeren. Vanskelig å støte kule da! Jeg
var på dagkirurgi, og etter å ha blitt dopet ned brukte to leger 5 kvarter på å operere handa. JanErik Borge var den legen som hadde hovedansvaret.

2007 - 61 ÅR.

I år var NM i Ekeberghallen i Oslo i februar. Jeg stilte i høyde u.t. hoppet 1,18 m og ny bronse. I
kule støtte jeg 10,37 m, nesten en meter svakere enn året før. Dette gav 4. plass 10 cm fra bronsen.
Bronsen gikk til Thorleif Brathagen, det var første gangen han kastet lengre enn meg i et NM. I
vekt ledet jeg med 14,21 m helt til siste kastet til Jan Borgen. Da kastet han 14,24 m og slo meg
med 3 cm. Det var også første gangen jeg måtte se han foran meg på resultatlista i vekt.
I KM i Messehallen i Tønsberg hoppet jeg 1,17 m og tok et nytt gull der.
1.mars ble jeg utnevnt til ÆRESMEDLEM i Larvik Turn. Nå hadde jeg konkurrert for klubben i
50 år, og det var moro at dette var lagt merke til. Klubben var stiftet i 1865, og på alle disse årene
var jeg æresmedlem nr. 12. Det var bare Gunnar Thoresen og meg som var blitt æresmedlemmer
i kraft av vår idrett, da andre 10 var blitt det pga. administrasjon i klubben. Etter meg kom det et
medlem til.

Ute var det kast 5-kamp i Tønsberg som var starten på sesongen. Resultatene blir mye svakere
enn jeg hadde trudd, i kule ble det bare 9,69 m, like dårlig som jeg hadde med tyngre kule for 2 år
siden. I spyd bare 19,99 m. Første gangen under 20 meter. Og det skulle bli enda dårligere.
Slegge 37,29 m, diskos 33,38 m og i vekt 14,13 m. Poengsummen nesten 200 poeng under 3000.
Jeg hadde aldri tidligere vært under 3000 poeng, dersom jeg hadde 5 godkjente kast.
Dette var ikke så moro. Likevel stilte jeg opp i senior KM i slegge i Sande. Resultatet ble 30,68 m,
og jeg fikk sølv igjen. Nå regnet jeg med å operere kneet på høsten, så da ble dette det siste senior
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KM for min del. Nå hadde jeg stilt opp i senior KM i slegge 34 ganger. Det resulterte i 16 gull, 15
sølv og 2 bronse. Første gangen jeg stilte i 1970 ble jeg nr 4. på 42,18 m. Siste gangen ble det sølv
på 30,68 m, så det er lett å se at nivået i kretsen har blitt mye svakere. Jeg hadde nå bestemt meg
for at dette skulle være mitt siste senior KM, så viste det seg at dette året var siste gangen senior
KM ble arrangert.
I KM kast 5-kamp gikk det ikke noe bedre, nesten samme dårligere poengsummen som sist. Kule
9,36 m og spyd 17,82 m, nesten flaut å kaste så kort. I Vestfold er det ingen som tar meg i kast
5-kamp. Poengsummen ble bare 2823. De andre kasta ble: slegge 37,75 m, diskos 34,68 m, og vekt
14,42 m.
NM ble arrangert på Askøy igjen, bare 2 år siden sist. I slegge fikk jeg opp 39,97 m, det beste dette
året og ny gull. Nå byttet Jan Borgen og Knut Dahle plass bak meg. I diskos ble resultatet mitt
34,32 m, (7,45 m svakere enn året før.) Det holdt likevel til bronse. Knut Dahle og Jan Borgen var
foran. I vekt klarte jeg også årsbeste med 15,10m. Jeg ledet lenge, men Jan Borgen fikk opp ny
pers med 15,13m og tok meg med tre cm, akkurat som han gjorde i NM inne.
I NM kast 5-kamp i Heggedal ble poengsummen 2864, og jeg fikk bronse. Knut Dahle vant mens
Jan Borgen var bare 38 poeng foran meg. Det var første gangen Jan tok meg i kast 5-kamp. I KM
kast tok jeg gull i 4 kast, slegge på 38,30 m, kule på 9,34 m, diskos på 34,22 m og vekt med 13,74
m. Kastet ikke spyd dette året. Jeg hadde vært hos ortopeden i juni, og nå spurte jeg om han kunne operere meg 4. september, da var det akkurat et år til jeg kunne gå av med pensjon. Jeg ventet
på brev, men i august ringte jeg for å spørre når jeg var satt opp. Beskjeden var at jeg ikke var satt
opp i september. Da sa jeg at dersom noen sa fra seg timen sin, måtte hun ringe meg, og det lovet
hun å gjøre. Fredag 1. september kom det telefon fra Larvik sykehus om spørsmål om jeg kunne
komme samme dag for å ta prøver. Jeg dro dit etter skolen var ferdig, ble testet og fikk den informasjonen jeg trengte. Så når legen Terje Nord kom for å hente pasienten sin mandags morgen
klokka 08.00, sa jeg til han: Hei Terje, husker du jeg ønsket meg 4.september?, her er jeg.
Operasjonen gikk bra, og under operasjonen hørte jeg at det ble skåret i bein. Jeg hadde vært med
på å skjære gris og frosne lam på bandsaga i pølsemakeriet til min far. Dette var akkurat samme
lyden, og jeg lurte på hvorfor jeg var i pølsemakeriet, huset var jo revet for mange år siden. Når
jeg våknet forstod jeg at det var i mitt bein det var blitt skåret i. Etter noen dager på Larvik sykehus var jeg 12 dager på Kysthospitalet for å få fysioterapi og opptrening. Et meget godt opphold.

Alle som var der, ønsket at oppholdet skulle vare lenger.
(Bildene: Venstre kne før og etter operasjonen. Legg merke til hvor hjulbeint jeg var på høyre
bilde.)
Jeg hadde manglet 7-8 grader på å få strukket beinet helt ut, etter operasjonen var det fortsatt like
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mange grader som manglet. Det var vanskelig å bøye beinet også. Fysioterapeuten bøyde det hun
kunne. Så la hun press på beinet når det var rett, og presset det hun kunne der også. Jeg var forundret hvor mye hun tok i, men jeg ønsket både å kunne strekke og bøye beinet så mye som mulig.
Så sa jeg til henne at hun kunne bruke så mye kraft at jeg mistet pusten, så skulle hun holde en
stund før hun slapp. Jeg fortsatte hos fysioterapeut i byen etter at jeg kom hjem. Etter 25 behandlinger kunne jeg strekke beinet helt ut, og jeg klarte å bøye det 117 grader. 120 grader var maks
med protese, så jeg var meget fornøyd. Samme måned som jeg opererte, ble det åpnet et treningsstudio like ved der jeg bodde.
De første månedene etter operasjonen trente jeg mange lette øvelser hjemme hver dag. I desember begynte jeg på treningsstudio. Jeg spurte legen om han kunne bytte hofta i januar og det andre
kneet i april, slik at han kunne operere meg ferdig før han pensjonerte seg i mai, og det sa han
ja til. Da kunne jeg trene opp alle ledda samtidig. Når jeg kom til sjekk i desember, mente han at
jeg ikke var dårlig nok, jeg måtte vente lenger med de siste operasjonene. Men du slutter jo, sa
jeg. Jan-Erik Borge er like bra, sa Terje Nord, du kan be om han. Det var han som hadde operert
handa mi året før. Jeg ble i første omgang sykemeldt til nyttår.

2008 – 62 ÅR.

På nyåret fikk jeg to nye måneder med sykemelding tre ganger, så
jeg ble først friskmeldt 1. juli.
I ettertid har jeg sett at jeg kunne gått tilbake til jobben på nyåret.
Nå var det ansatt en ny gymnastikklærer, så det hadde ikke vært
plass til meg, og det vargodt å slippe og jobbe og være redd for at
noe skulle skje med det nye kneet.
Jeg hadde vert lite sykemeldinger disse 36 år. Etter at vi hadde
hatt avslutning for meg på skolen, gikk jeg til svømmehallen.
Her stupte jeg fra 5 meteren. JEG STUPTE INN I FRIHETEN!!
På min 62 årsdag, 11. august ble KM i kast 5-kamp arrangert i
Sandefjord. Jeg stilte opp, det var spennende å se hvordan det ville
gå. Det var over 11 måneder siden operasjonen. Jeg hadde ikke tatt
i noen kastredskaper på et helt år, men jeg hadde trent mye styrke
og balanse.
I slegge kastet jeg 40,18 m, lenger enn året før, så det lovet bra. I
kule ble det 8,99 m, første gangen under 9 meter. I diskos ble det tre
kast utenfor sektoren, så der ble det ikke poeng. De to første kasta
forsvant ut til høyre for sektoren. Så stilte jeg meg litt annerledes i
ringen. Det kastet fikk jeg til, men pga. min plassering nå, forsvant
diskosen ut til venstre for sektoren. Spydet fungerte dårlig, prøvde
tilløp, men jeg turde ikke å stemme i utkastet, så det ble bare 14,29
m, 3,5 meter svakere enn mitt svakeste resultat fra året før. I vekt
derimot kastet jeg 14,57 m. Da kastet jeg altså 9,08 kg lenger enn
600 gram!! Det er det nok ingen andre som har gjort?
Uka etterpå var det NM i Tønsberg, og her stilte jeg opp bare i
slegge og vekt. Det ble sølv i slegge med 37,91 m. Samme plassering
i vekt med 14,48 m, begge resultatene svakere enn forrige gang.
I begge kasta var det Jan Borgen som kom på bronse. I slegge var jeg 2,5 meter foran, mens jeg var
bare 6 cm foran han i vekt. I veteran KM tok jeg gull i de 4 kasta jeg stilte opp i. Slegge 37,77m,
kule 9,40 m, diskos 35,29 m og vekt 13,51 m. Ikke så imponerende resultater, men både høyre hoft
og høyre kne plaget meg en del. Det var vanskelig å gå trappa, særlig nedover. I nedover bakker
måtte jeg gå med små steg, og gå på tå, ellers gjorde det vondt. Var bakken bratt nok, var det best
gå baklengs. Etter tre kvarter med trening, orket jeg ikke mer den dagen, da var det å hvile beina.
Følte meg mere som en 80 åring enn en på litt over 60 år.
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2009 – 63 ÅR.

NM gikk i Drammenshallen og første øvelse var vektkast. Denne øvelsen er det vanskelig å arrangere inne, så vi måtte ut. Det hadde snødd mye denne vinteren. Men ringen var gravd fram.
Det var 0 grader med litt snø i lufta, så forholda var ikke så gode. Likevel fikk jeg opp et godt
resultat, det ble 14,71 m, og ny gull. Nå slo jeg Jan Borgen, han fikk 13,66 m. Dette gullet satte
jeg stor pris på, da gikk det an å hevde seg, selv med et kunstig kne. I kule dagen etterpå støtte
jeg 9,14 m. Dette gav meg en 4.plass. Etter 10 år med blodtrykksmedisin sluttet jeg med det. Ved
måling hjemme var det normalt.
I KM kast ble det gull i slegge på 38,15 m, i kule med 9,86 m, i diskos med 34,75 m og i vekt med
13,57 m. Det ble bronse i spyd med 17,47 m. I kast 5-kampen i KM gjorde jeg omtrent de samme resultatene som i KM enkeltøvelser, og tok et nytt gull på 2758 poeng. Enkeltresultatene ble:
39,31 m, 9,72 m, 30,59 m, 17,93 m og13,74 m. Uheldig i diskos, her burde jeg hatt noen meter til!
NM dette året ble arrangert i Moss. Første dagen var det diskos og slegge. I diskos kastet jeg 34,88
m, likevel holdt det til gull. Her må det sies at de som ofte slår meg i diskos, nå hadde gått opp en
klasse, så konkurransen var svakere enn vanlig. I slegge kastet jeg 35,79 m, det svakeste resultatet
dette året, likevel ble det gull. Dagen etterpå fikk jeg bra klaff i vekt, resultatet ble 14,76 m, det
lengste dette året og et nytt gull. Jeg hadde bare to konkurranser over 14 meter dette året, begge
kom i NM, så det er positivt.
Siste NM i kast 5-kamp gikk i Lyngdal på høsten. Jeg fikk full klaff i diskos med 38,47 m. Tre år
siden sist jeg hadde et så bra resultat. Vi har tre forsøk, første kastet var miss og under 30 meter,
neste kast litt over 30 meter, så det var godt å treffe maksimalt i siste forsøk. De andre resultatene var ikke noe å skryte av. 35,98 m i slegge 9,31 m i kule, 17,07 m i spyd og bare 12,94 m i vekt.
Poengsummen ble svake 2759, likevel holdt det til gull.
Vi hadde et godt opphold på hytta til Ellen i år også.

2010 – 64 ÅR.

Det var vanskelig å finne arrangør til NM i år, men så tok Kristiansand ansvar og arrangerte NM
i Gimlehallen sammen med Sør-Norsk mesterskap. I kule støtte jeg 10,29 m, første gangen over
10 meter på tre år. Dette gav meg et sølv. I vekt kastet jeg 14,55 m, men Jan Borgen fikk opp et bra
kast i siste forsøk på 14,74 m, så han gikk forbi meg og henviste meg til et nytt sølv.
Likevel var jeg veldig fornøyd med resultatene, det ble det beste jeg klarte i disse øvelsene dette
året.
Det ble ikke så mange konkurranser dette året, men KM og NM ønsket jeg å få med meg.
I KM i kast på Sem ble det gull i slegge på 36,22 m, i kule med 9,74 m, i diskos med 36,95 m og
i vekt med 12,71 m. I spyd ble det bronse med 14,06 m. Nå hadde jeg så vondt i hoft og kne at
særlig i spyd var vanskelig å få til. Jeg trippet i tilløpet, og stoppet opp før jeg kastet. Ingenting
fungerte i spyd.
I KM kast 5-kamp ble resultatene også svake, men jeg holder stand mot andre i kretsen og gikk
gull igjen. Poengsummen ble 2697, langt opp til 3000 poeng som jeg hadde hatt i alle kast 5-kampene for noen år siden. Men etter 2006 var jeg under 3000 poeng på alle.
Ny klasse og tabell neste år. Siste konkurranse dette året ble NM i Florø. Jeg kjørte bil sammen
med Kjell Adamski. Vi var nå i samme klasse igjen, jeg eldst, han yngst i klassen. I diskos kastet
jeg 5 kast utenfor sektoren, men det ene som var innenfor ble 33,34 m og en 6.plass.
Jeg var så sliten i beina etter den konkurransen. Jeg lå i senga og hvilte i noen timer før jeg skulle
kaste slegge. Målet mitt var å klare bronse og komme på pallen. Jeg hadde vært på pallen i slegge
hvert år siden 1981, så det var viktig å klare det. Resultatet ble 33,21 m, absolutt det korteste jeg
hadde oppnådd noen gang i veteran. Det ble bronse 80 cm foran Jan Borgen.
Dagen etterpå var det samme opplegget, jeg satset på bronse og pallen. Nå fikk jeg bare 12,60 m,
dette også det svakeste resultatet noen gang. Likevel sikret jeg meg bronsen, nå bare 51 cm foran
Jan Borgen.
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NM i kast 5-kampen som gikk i Asker, sto jeg over, nå hadde jeg så vondt i beinet at jeg ikke orket
en hel kast 5-kamp.
Mandagen den 4. november møtte jeg på sykehuset for å bytte høyre hoft.
Operasjonen gikk greit, jeg ble raskt ganske bra. Jeg hørte banking under
operasjonen, og etter at jeg våknet av narkosen forsto jeg at det var den
nye hofta som var banket på plass. Ei natt fikk jeg ikke sove, så jeg tok en
sovetablett og en tablett med morfin. Hver natt satte jeg opp sengehesten
slik at jeg ikke skulle gå ut av senga på natta. Etter å ha tatt disse tablettene glemte jeg det, og etter noen timer var jeg på vandring. Jeg husker at
jeg holdt på å falle over senga på andre siden av meg, og at jeg hadde tatt
krykkene. Jeg våknet at sykesøster sto ved senga mi i 5 tiden på morgenen, og hun lurte på hvordan jeg hadde det? Det synes jeg var rart at hun
spurte om det så tidlig, men så fortalte hun at jeg hadde falt på WC. Jeg
hadde tatt imot fallet med panna rett over høyre øyet, og der hadde jeg fått
et sår som var blitt teipet igjen. Et skikkelig fall rett framover med krykkene og armene langs kroppen. Dette kunne gått riktig ille dersom jeg hadde
truffet toalettskåla med hodet, så jeg hadde tross alt vært heldig. Det ble
røntgen og skanning av hodet denne dagen, men fallet hadde ikke gitt
meg noen men, heldigvis. Tennene gikk det bra med også. Jeg fikk 2 uker
på Nordagutu for opptrening, men jeg ble sendt hjem etter en uke. De
synes at jeg var for sprek til å ta opp en plass der. Så var det å trene seg opp
hjemme, før jeg begynte på treningssenter igjen.

2011 – 65 ÅR.

Dette året ble det ikke arrangert vekt i NM inne, så jeg sto over. Men det ble arrangert Sør-Norsk
mesterskap i Lyngdal litt senere, så jeg dro dit. Her kastet jeg vekta 13,13 m. Dette resultatet var
10 cm lenger enn jeg hadde klart ute i fjor, så det var veldig lovende. Det var bare 4,5 måneder
siden jeg hadde byttet hofta, og jeg kjente ingen ting i hofta. Jeg prøvde kule også, der ble det 9,03
og noe svakere enn året før. Det ble gull i begge øvelsene.
Jeg var nå i klasse 65-69 år i kast 5-kampen, så nå var det litt lettere å få bedre poengsum. Jeg klarte 3010 poeng, det var nå 5 år siden jeg hadde vært over 3000 poeng, så dette var inspirerende.
Resultatene ble 37,83 m i slegge, 9,28 m i kule, 34,33 m i diskos, 16,43 m i spyd og 12,86 m i vekt.
Fortsatt svake resultater, men det var noe på gang.
I KM kast på Sem ble det 4 gull og et sølv. I kule hadde jeg en stor fight mot Anders Horn fra
Tønsberg. Han støtte 9,27 m, og på de tre første forsøka mine hadde jeg bare 9,09m.
I 4. forsøk fikk jeg bra klaff og økte til 9,45 m og kapret gullet. Resultatene ellers var ikke så gode,
men det var nok lite overskudd, og jeg hadde ikke trent kast denne måneden, da jeg bygde på
hytta i Larviksfjorden.
Selv med lite trening og svake resultater dro jeg til Lappeenranta i Finland for å være med i Nordisk mesterskap igjen. Jeg hadde gitt opp å stille i slike mesterskap etter 2005, da jeg hadde blitt
så mye dårligere, og fordi jeg skulle bytte flere ledd. Vi var flere som dro, og vi hadde en flott tur
med et fantastisk vær, over 30 grader hele tiden. Jeg hadde ikke noe særlige ambisjoner, men stilte
opp i slegge og vekt første dagen. I slegge kastet jeg 37,37 m og ble nr.5. I vekt kastet jeg 13,51 m
og fikk en 6.plass. Her var jeg godt fornøyd med resultatet. I kast 5-kampen dagen etterpå som
startet kl. 08.00 ble det svake resultater i de første kasta, men i spyd fikk jeg 17,99 m og i vekt ble
det 13,68 m. Selv om resultatet i spyd var svakt, var det det lengste på 4 år. I vekta viste jeg også
framgang. Poengsummen ble 2918, men likevel holdt det til 4.plass.
Hjemme igjen var det KM i kast 5-kamp i Sandefjord. Nå begynte det å løsne, jeg økte poengsummen med over 200 poeng til 3212 etter en god serie. Først ble det 39,20 m i slegge, så 9,53 m
i kule, deretter 38,54 m i diskos. Spydet landet på 17,37 m og med vekta ble det 13,37 m. I kule
fikk jeg en liten strekk i høyre legg, så jeg måtte være forsiktig i de tre siste øvelsene. Likevel kastet
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jeg bra i diskos, men i de to siste kasta ble det noe svakere enn jeg hadde håpet på. Likevel en et
sikkert gull i mangekampen. I NM senere på året møtte jeg Knut Dahle igjen. Han er tre år eldre
enn meg, og jeg har aldri tapt for han i individuelle konkurranser i slegge og vekt. Nå hadde han
kastet lenger enn meg i fjor i både slegge og vekt, da var han i klassen over meg, så målet i år var
å kaste lenger enn han igjen. Jeg hadde kastet lengre enn han i Nordisk, så målet var inne rekkevidde. Det begynte bra i slegge, jeg kastet 38,41 m mot hans 32,35 m. Jeg hadde klart å øke etter
hofteoperasjonen, mens han hadde gått en del tilbake fra året før. Så var det vekt og her kastet jeg
endelig veldig bra, resultatet ble 14,40 m, mens Knut Dahle stoppet på 13,15 m. Begge måla for
NM hadde gått inn, og jeg var veldig fornøyd. I diskos kastet jeg 36,33 m og her var jeg bare 9 cm
bak Knut Dahle. Han har ofte kastet flere meter lenger enn meg i diskos, så det var moro å være så
nær.
Så dro jeg til åpent Sør-Norsk mesterskap i Lyngdal, og vi bodde på hytta til Ellen som vanlig. Det
ble 3 gull, slegge 37,51 m, vekt 13,97 m og kast 5-kamp med 3036 poeng. I
Tønsberg ble det arrangert Castorama. En ny konkurranse som svenskene brukte mye. Det var en
kast 4-kamp med seniorredskap. Det var mange år siden jeg hadde kastet med tung redskap, og
nå var jeg ganske bra, selv om høyre kne plaget meg en del, så jeg stilte opp. I første øvelse, kule
7,26 kg støtte jeg 7,92 m, i diskos 2 kg ble resultatet 27,38 m, i spyd 800 gram målte kastet 15,66 m
og i slegge 7,26 kg fikk jeg opp et kast på 28,98 m. Disse resultatene var jeg ganske godt fornøyd
med, moro å prøve tung redskap igjen. I denne mangekampen hadde vi 4 forsøk i hvert kast.

2012 – 66 ÅR.

Etter å ha bytta hofta ønsket jeg å prøve høyde u.t. igjen. Jeg hadde ikke hoppet høyde siden før
jeg byttet venstre kne i 2007. I KM i Tønsberg hoppet jeg 1,11m, sto over 1,14m da jeg trudde jeg
skulle klare høyere. Så ble det tre riv på 1,17 m, så da ble jeg stående på 1,11 m. Likevel holdt det
til gull, 9 cm foran neste mann.
NM dette året ble arrangert i Bergen i Leikvanghallen, en hall litt utenfor byen. I vekt kastet jeg
14,41 m, en cm lenger enn året før, og det holdt til gull, ca en halv meter foran Jan Borgen.
Vi ble kjørt til Knarvik stadion for å kaste vekt. Under konkurransen begynte jeg å blø neseblod.
Det hadde jeg vært plaget med som ung, og da hadde jeg svidd i nesa, slik at det ikke skulle komme igjen. I de siste kastene hadde jeg bomull i nesa, men det kom noe blod i ringen. Jeg stilte også
opp i høyde u.t, det var nå 5 år siden sist jeg hadde hoppet høyde u.t. i NM.
Jeg hoppet 1,20 m og det holdt til sølv, noe jeg var veldig fornøyd med. Ikke noe neseblod under
hoppingen. I kule dagen etterpå støtte jeg 9,52 m, det gav meg en 4.plass. Utesesongen begynner
gjerne i Tønsberg med kast 5-kamp i slutten av april. Nå begynner det å løsne litt, for jeg startet
med 40,46 m i slegge. 4 år siden sist jeg hadde vært over 40 meter, og det beste siden 2006. Fortsatte med 9,15 m i kule, 34,95 m i diskos og 16,94 m i spyd. I vekt kastet jeg 14,60 m, dette var det
lengste siden 2007. Poengsummen ble 3201, bare 11 poeng bak det beste fra i fjor.
I KM på Sem ble det tre gull og to sølv. Gull i slegge med 39,01 m, gull i diskos med 39,52 m og
gull i vekt med 14,07 m. Diskosresultatet var det beste siden 2006, så dette var positivt.
I kule fikk jeg det ikke til, det ble 8,97 m og sølv, nå fikk Anders Horn revansj fra i fjor. Det var en
liten nedtur, jeg hadde vunnet kule hvert år siden 1990. I spyd ble det 17,27 m og sølv etter samme mann som slo meg i kule. Jeg hadde kontakt med en Jøran Westberg fra Sverige på e-mail.
Jeg fikk et tips når det gjaldt spyd. Fordi jeg ikke kunne løpe noe særlig og ikke sette et stem i
utkastet ble det svake resultater. I tillegg begynte den skaden jeg hadde hatt i skulderen for mange år siden å plage meg igjen. Du får stå stille når du kaster, og så kastet du med strak arm, skrev
han. Dersom handa er over skulderen i utkastet er det lov å kaste slik. Jeg trente litt på det før jeg
dro til Lyngdal på Sør-Norsk. Jeg vant slegge på 37,91 m og diskos 36,59 m. Jeg kastet spyd bare
når det er kast 5-kamp, men nå ville jeg prøve den nye teknikken i spyd. Nå fikk jeg opp et kast på
21,21 m og fikk gull på det også. Første gangen over 20 meter siden 2006. Dette var meget positivt. Det er fortsatt et svakt resultat.
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I KM kast 5-kamp i Sandefjord ble det en ny poengsum. Etter å ha klart 38,80 m i slegge, 9,38 m i
kule, 37,65 m i diskos 19,55 m i spyd og 14,71 m i vekt ble poengsummen 3307.
Jeg klarte ikke å beholde den fine formen, så i NM kast 5-kampen i Tønsberg ble poengsummen
3169, det holdt bare til sølv etter Knut Dahle. Han vant på 3288 poeng. Litt svakere enn jeg hadde
hatt i KM. Resultatene mine var svakere enn i KM i alle kaste utenom diskos.
Sesongen ble avsluttet i Stavanger i midten av september. Dette året hadde det vært vanskelig å
finne arrangør, derfor ble det plassert så seint på året. Jeg hadde samme ambisjoner som året før, å
vinne både slegge og vekt over Knut Dahle. I slegge ble det 37,83 m mot Knuts 32,73 m. I vekt ble
det 14,09 m, her fikk Knut bare 12,60 m. To gull dette året også. I diskos fikk jeg bare to gyldige kast og begge disse var mislykket. Jeg fikk ikke noe høyde på kasta. Likevel ble det bronse på
31,93, langt bak Knut Dahle og Jan Nystrøm, men like foran Olav Egeland.
Siste halve året før operasjonen av høyre kne bestemte jeg meg for å trene hardt på høyre bein. På
treningssenteret var det et apparat hvor en kunne trene et bein om gangen. Jeg klarte 110 kg med
venstre bein, men 40 kg gjorde vondt med høyre bein. 50 kg var tyngre, men ikke så vondt. 60 kg
var bare tungt, men ikke noe vondt, så jeg begynte med å trene med 60 kg.
I løpet av flere måneders trening klarte jeg 110 kg på høyre, mens jeg nå klarte 140 kg med venstre. Så ble det veldig vondt selv om jeg tok bare 40 kg med begge, så sluttet jeg med det. Nå var
det bare noen uker til operasjonen. På stevner brukte jeg Voltarol, ellers var det for vondt når jeg
satte ned høyre foten. Jeg hadde vært i kontakt med den legen som skulle operere høyre kne. Det
var meningen at jeg skulle ha operert høsten 2011, men jeg bestemte meg for å prøve å utsette det
et år. Jeg følte at det var bedre etter at jeg hadde operert hofta.
Jeg ønsket innkallelse i juni, for da kunne jeg få operert i september, da det var ca tre måneder
ventetid etter konsultasjonen. Nå fikk jeg ikke noe brev fra sykehuset i mai, så jeg ringte. Svaret
var at det var så mye å gjøre, så jeg ville ikke bli innkalt før i august, da ville ikke operasjonen
komme før nærmere jul. Jeg ringte da ortopedisk og spurte om det var noen som hadde sagt fra
seg plassen sin, og de fant en ledig time 14. juni, den fikk
jeg. Til legen sa jeg at jeg ønsket operasjon rett etter NM i
Stavanger. (Han fikk ikke greie på at det var NM.) Jeg ble
satt opp en uke etter, og det passet meg veldig bra. Denne
gangen hadde jeg flott bøy i kneet etter operasjonen, men
jeg manglet 8 grader på full strekk. Etterbehandling på
kysthospitalet hadde blitt tatt bort, nå var det rett hjem
etter 4 dager på sykehuset. Jeg var så bra at jeg kunne
dra hjem etter tre dager. Nå var det et halvt år å vente på
fysioterapi, det viste jeg så jeg bestilte time i slutten av
september allerede flere måneder før jeg ble operert. Da
kom jeg inn like etter at jeg hadde kommet hjem.
Fysioterapeuten trykket som sist, etter at jeg mistete
pusten holdt han noen sekunder før han slapp, og etter
23 behandlinger kunne jeg strekke beinet helt ut. Jeg fikk
også noen kne øvelser av han, og jeg var forundret hvor
mye en kunne presse på det nye leddet. Jeg spurte om det
var i orden at jeg trente spenst, hvor jeg hoppet opp på ei
kasse, og det var ikke noe forbud mot det. Da kan jeg kanskje hoppe høyde u.t. også da, spurte jeg, og det fikk jeg
klarsignal til.
Etter noen måneder med trening hjemme begynte jeg på
treningssenteret igjen. Jeg fikk raskt styrke i høyre bein
etter operasjonen, det tok ikke lang tid før jeg ble like
sterk i høyre som jeg var i venstre. Nå var jeg sikker på at
det skulle bli greit å konkurrere igjen.
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2013 – 67 ÅR.

I januar ble det en skitur når 10-kjemperne var samlet på hytta til Tor Stein Osland på Vindfjell.
Etter siste bakken mistet jeg balansen og gikk tett på trynet. Nå var det ganske hardt, i tillegg traff
jeg en isklump like over venstre øye. Jeg kjølte ned, det blødde litt men ikke så mye.
Ei drøy uke etterpå så jeg dobbelt på morgenen. Liv sendte meg rett til legen. Dette tok legen alvorlig og sendte meg rett til røntgen i Tønsberg. Det viste seg at jeg hadde fått tre brudd i skjelettet
like under øye. Jeg måtte møte på Ullevål sykehus søndag morgen kl. 8,30 for operasjon. Når jeg
dro hjemmefra klokka 06,00 var det minus 4 grader og regn. Kjøreturen gikk i ganske langsomt
tempo. Uten operasjon kunne jeg risikere å se dobbelt hele tiden. Nå var det stort trykk på sykehuset, så jeg ble ikke operert før på kvelden, så det ble en lang ventetid uten noe å spise. Jeg ble
dopet ned og det ble satt inn en plate under øye. Jeg ble vekket etter operasjonen klokka 03,00 og
da ble jeg spurt om jeg ville ha noe å spise. Jeg venter til frokost, svarte jeg. Legen sa at plata ikke
var magnetisk, så den ville ikke pipe når jeg skulle ut å fly! Dette var 5. gangen jeg ble dopet ned
for operasjon på 6 år.
5,5 måneder etter kne operasjonen var det NM i Bergen. Etter den erfaringa jeg hadde fått etter
alle tre operasjonene mente jeg at det var greit å stille der. Første øvelse var høyde u.t. I følge fysioterapeuten var det greit å hoppe. Det ble 1,18 m, samme resultatet som bronsen, men jeg hadde
flere riv og ble nr. 4. Jeg trudde at jeg skulle øke resultatet en del med godt høyre bein, så jeg var
skuffet etter hoppinga. Så var det vektkast, og her fungerte det så bra at jeg vant på 14,81 m. Det
var det lengste jeg hadde kastet siden 2007, så dette lovet bra. Jan Borgen fikk sølv, nå var han
over 2 meter bak meg. I kule ble det bare 8,80 m det var skuffende etter den bra kastinga i vekt,
4.plass og langt fra pallen. Jeg hadde ikke trent på noen av øvelsene før NM, men mye styrke.
Jeg synes det var rart at jeg ikke klarte lengre i kule, høyre bein er viktig, og jeg var jo blitt mye
sterkere der. Jeg prøvde uten tilløp, med hink og med rotasjon, på alle forsøka støtte jeg omtrent
like kort.
Nå var det spennende å begynne ute, særlig i slegge og vekt. Første konkurranse ble det 15,77 m
i vekt, neste en meter lengre enn inne. I slegge ble det 40,49 m, det også det lengste siden 2006. I
KM kast ble det gode resultater. 41,12 m i slegge, 9,58 m i kule, 35,98 m i diskos, 21,48 m i spyd
og 15,03 m i vekt. Gull i alle 5 øvelsene. I spyd kastet jeg denne gangen litt lenger enn Totto Osland, det hadde ikke skjedd siden før jeg begynte å bytte ledd. Nordisk Mesterskap ble arrangert i
Moss, og nå var motivasjonen veldig stor. I slegge stilte 10 mann, jeg kastet 40,55 m og klarte sølv.
I vekt mistet jeg balansen i første forsøk og falt på baken litt i bakkant av ringen. Vi hadde jo fått
klar beskjed om ikke å falle med nye ledd, så det satte en støkk i meg. Neste kastet ble ugyldig, og
dersom jeg ikke kastet bra i 3. forsøk kom jeg ikke til finalen, da vi var 10 mann her også. Så fikk
jeg opp et kast på 14,80 m. Lenger kom jeg ikke, med et holdt til bronse. Moro å komme på pallen
igjen, det var 9 år siden sist. Jeg hadde ikke trodd at det ville være mulig.
For 2 år siden hadde det blitt arrangert Castorama i Tønsberg og nå var det en ny sjanse, så der
ville jeg prøve meg. I kule 7,26 kg ble det 7,91 m, en cm kortere enn for to år siden. I diskos 2
kg fikk jeg opp et flott kast på 29,02 m, nesten 2 meter lengre enn sist. I spyd 800 gram 19,55 m,
nesten 4 meter lengre enn sist og lenger enn jeg hadde hatt med lettere spyd på mange år. I slegge 7,26 kg ble det nå 31,66 m, dette var over 2,5 meter lengre. Poengsumme ble neste 200 poeng
bedre enn forrige gang.
NM kast 5-kamp gikk på Knarvik ved Bergen, og nå dro jeg aleine med fly. Jeg har kontakt med
en jeg gikk sammen på NIH, og så fikk jeg bo der, ikke så langt fra idrettsbanen. Det regnet under
hele mesterskapet, men på premieutdelingen var det opphold. Resultatene ble svakere, særlig i
diskos. Det er vanskelig å holde den tørr, og våt diskos sklir lett ut av handa uten at du får slått
skikkelig til. Jeg klaret gull på 3282 poeng, nesten 900 poeng foran sølv og bronse.
Uka etterpå dro vi med to biler til Byrkjelo for å være med i NM enkeltøvelser. Første dagen er
det kule, jeg støtte 9,33 m og ble nr.5. Jeg får ikke noe framgang i kule etter operasjonene, eneste
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me meg i utkastet. Jeg er svakere i høyre skulder enn i venstre. Jeg trente godt etter skaden og jeg
trudde at jeg hadde blitt bra igjen, men nå kjenner jeg at det er noe som ikke stemmer. Dagen
etter er det diskos, her fikk jeg full klaff og kastet 38,99 m og fikk en sølv på det. Jan Nystrøm vant
på 40,68 m, så jeg nærmer meg han igjen. I slegge ble det et sikkert gull på 40,96 m. Det samme
i vekt med 15,53 m. Begge disse resultatene var det beste jeg hadde gjort i NM siden 2006, så det
var veldig positivt. Vektkastet ble arrangert 11. august, jeg fylte 67 år, og når jeg sto på pallen sang
alle som var på banen bursdagssangen for meg. Det var veldig flott, det gir gode minner.
Kate Alnes ordnet sangen via høytaleren, og hun fikk alle til å synge med. Hun hadde også ordnet
en tilstelning der vi bodde dagen før. Her var det bla.sang av Totto Osland og Karsten Nordli.
I KM kast 5-kamp hadde jeg god klaff i alle kaste og fikk 3546 poeng, det var den beste poengsum
jeg hadde hatt på 12 år. Serien ble 42,77 m i slegge, 9,46 m i kule, 38,92 m i diskos, 21,49 m i spyd
og 15,65 m i vekt. Sleggeresultatet er det beste jeg har hatt i klasse 65-69 år.
Ny tur til Lyngdal for å stille i Sør-Norsk. Noe tilbakegang i kast 5-kamp, men 3363 poeng er fortsatt ganske bra. Det ble gull både i mangekampen og i slegge. I spyd kastet jeg 22,84 og fikk sølv.
På et stevne i Tønsberg ville jeg prøve den tunge vekta på 15,88kg. Jeg klarte 10,10 m, det var det
lengste noen hadde kastet i klasse 65-69 år i Norge. Nå må det sies at det er ikke så mange som
har prøvd denne tunge vekta i den alderen. Med den tunge slagga på 7,26 kg kastet jeg 32,90 m.
Når en sammenligner med 33,21 m som jeg kastet i NM for tre år siden med 5 kg slegge, skjønner
en at kne byttet har gjort underverker! Jeg er så fornøyd med situasjonen, og sender ofte tanket til
min lege.
Etter en slik flott sesong ønsket jeg å være med i VM igjen. Siste gangen jeg hadde deltatt i VM
var i 2005, altså 9 år siden. Jeg dro til Porto Alegre i Brasil. Dette mesterskapet var lagt til midten
av oktober, etter at sesongen her hjemme var avsluttet. Første øvelse var slegge og jeg fikk opp et
kast på 40,74 m, og det holdt til 4.plass av de 13 som stilte opp. Det var jeg meget godt fornøyd
med. I neste øvelse, vekt kastet jeg også bra, resultatet ble 15,62 m. En ny 4.plass og bare 4 cm fra
bronsen. I kast 5-kampen fikk vi mye regnvær. I slegge ble det 40,16 m, og det var bare en som
kastet lengre av de 21 som stilte opp.
I kule prøvde jeg nå med hink istedenfor rotasjon, som jeg hadde gjort i mange år. 8,97 m var noe
svakt, men det holdt til en 10.plass. Diskos i regnvær er vanskelig, men nå fikk jeg lånt klister, slik
at ikke diskosen skulle skli ut av handa. Jeg var ikke vandt med det, så i første kastet føltes det som
diskosen hang igjen og den havnet i buret på venstre siden. Neste forsøk ble likedan, så da var
det bare et forsøk igjen. Nå kastet jeg uten klister, diskosen landet like innenfor sektoren på høyre
side, så da var det godkjent. Resultatet ble 37,44 m, bare ca 1,5 meter bak det beste dette året.
Det gav en 8. plass. Spyd er min absolutte svakeste øvelse, jeg klarte 22,82 m, og her hadde jeg
faktisk tre stykker bak meg, så det er flere som plundrer med spyd. I vekt fikk jeg opp 14,94 m og
her ble jeg nr.2, slik som i slegge. Her kastet jeg nå lenger enn han som hadde fått bronse i vekt.
Summen ble 3388 poeng, og det holdt til en 6.plass, 2 poeng bak nr.5, så det var jeg godt fornøyd
med.
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(Bildene: Serier av sleggekastinga i VM, tatt av Torrey Enoksen.)
Etter siste operasjon klarte jeg å bøye knærne mer enn før. Da fikk jeg lyst å prøve vektløfting
igjen, det var 19 år siden sist. Jeg stilte i et julestevne i Stavern. Her rykket jeg 50 kg og støtte 70
kg. 120 kg til sammen. Sist jeg løfter i NM i 1995 støtte jeg 125 kg, så da ser en hva alderen gjør
med styrken. Nå har andre i min alder også gått mye tilbake. To utøvere som har holdt på hele
tiden løfter noe mere. Der er bare meg som løfter med tre nye ledd. En av veteranene har byttet ei
hoft.

(Bildene neste side: Rykk 54kg, det ble bom, vekta kom foran. Vending og overstøt 70kg.)

2014 – 67 ÅR.

Etter å ha prøvd vektløfting igjen ville jeg være med i Østlandsmesterskapet (ØM) i Spydeberg.
Det var litt framgang fra sist, nå rykket jeg 55 kg og støtte 75 kg. Det gav meg gull med 130 kg
sammenlagt. I rykk fikk jeg også opp 58 kg, men det ble underkjent med to røde og et hvitt lys.
Nå var dømminga blitt mye strengere, dersom en har litt bøy i en albu, blir løftet underkjent.
Jeg har litt problemer med høyre albu, slik at jeg noen ganger må presse opp løftet. Tidligere ble
det godkjent, men ikke nå. Til sammenligning støtte jeg 130 kg i NM 1993, nå ble det 130 kg
sammenlagt på to løft. Persene mine er 115 kg i rykk og 150 kg i støt, så nå løfter jeg akkurat halvparten. Nå var det 5 årsklasser som i friidrett.
I KM høyde u.t. ble resultatet bare 1,12 m og sølv etter min gode kamerat Tor Stein (Totto) Osland. Vi var i Oslo den helgen, så jeg måtte reise tur retur til Tønsberg for å være med.
Etter å ha blitt vinner i ØM, ønsket jeg og stille i NM i vektløfting også. Nå ble NM i både løfting
og NM i friidrett arrangert på samme helg, men flaksen var at løftinga for veteraner ble arrangert
på en fredag (seniorene løftet på lørdag) mens friidretten ble arrangert lørdag og søndag. Da løftinga ble arrangert i Stavanger og friidretten i Haugesund var det lett å kombinere.
I NM i vektløfting klarte jeg 53 kg i rykk og 70 kg i støt. Sammenlagt 123 kg og gull. Det var noe
tilbakegang siden ØM, men jeg hadde fått en strekk (eller krampe) i høyre legg en måned før, så
det hadde blitt lite trening på løfting da jeg var redd for at jeg ikke skulle bli bra før NM. Heldigvis kjente jeg ikke noe til skaden.
Rett etter løftinga dro Kjell Adamski, Totto Osland og jeg videre til Haugesund. Her kastet jeg
15,08 m i vekt og tok et solid gull. Dette mesterskapet var også Nordisk mesterskap, her ble jeg
slått av to svensker, så det ble bronse, bare en cm fra sølv. I høyde u.t. hoppet jeg 1,17 m, det gav
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en 4.plass. Dagen etterpå var det kule, her støtte jeg ganske bra, fikk 9,44 m og en bronse i NM.
Her var jeg 44 cm fra sølv, men bare 29 cm foran 4. plassen. I Nordisk ble jeg nr. 6 i kule. Det var
moro å bli norgesmester i to forskjellige idretter på samme helg.
Etter så god kasting siste året, var jeg motivert til å stille i VM innendørs i Budapest i Ungarn. Jeg
dro med Kjell Adamski og Karl Jørgen Hoff, og vi bodde på samme hotellrom. Første øvelse var
vektkast, men her begynte det dårlig. Første kaste ble litt over 12 m, neste så vidt 14 m. Dersom
jeg ikke økte i siste kastet kom jeg ikke til finalen, og det hadde vært en stor nedtur. I tredje forsøk
nærmet jeg med 15 meteren og kom videre, slik at det ble tre kast til. Jeg stoppet på 15,00 m, og
det gav meg 7. plass. Slegge gikk ute. Jeg hadde kjøpt nye sko etter vektkastet, og de ønsket jeg å
bruke i slegge konkurransen. På oppvarmingskasta gikk slegga i buret begge gangene. Var det jeg
som ikke behersket da nye skoa? de var glattere enn de gamle. Første kastet i konkurransen gikk
riktig ut, og nå var jeg noe tryggere på at det skulle gå bra. Jeg økte noe og var nr. 7 etter tre omganger. I finaleomgangene økte jeg litt til og endte på 6. plass med 39,29 m. I diskos ble det 37,01
m, og en 10. plass, så her fikk jeg bare tre forsøk.
Jeg var godt fornøyd med innsatsen min så tidlig på sesongen, det hadde blitt lite kasting på vinteren.
I KM kast som gikk i Sandefjord ble det i år også 5 gull. Resultatene ble 40,18 m i slegge, 9,19 m i
kule, 38,08 m i diskos, 22,30m i spyd og 15,55 m i vekt.
Nytt av året var Østlandsmesterskap (ØM) i friidrett for senior. Det ble arrangert i Oslo på Bekkestua. Jeg hadde kastet bra med tung redskap i fjor, så jeg meldte meg på. Nå stilte det bare to i
slegge, jeg kastet 29,95 m og fikk da sølv. I diskos ble resultatet 26,21 m og sisteplass. Jeg var ikke
fornøyd med resultatene, slegge var ca 3 meter tilbake fra året før. Jeg hadde kastet 30,85 m tidligere dettet året. Tidligere tilhørte Vestfold Sørlandet, men nå var vi blitt flyttet til Østlandet, noe
som sikkert er mere riktig. I vektløfting hadde vi alltid tilhørt Østlandet. Når jeg fortsatt konkurrerte i Sør-Norsk mesterskap, var det for at dette mesterskapet var åpent for alle.

Ny tur til Askøy for å være med i NM. Vi kjørte bil bortover, en lang tur. Nedtur i kule, bare 8,88
m og langt fra pallen. I diskos fikk jeg bare et godkjent, da 5 kast havnet utenfor sektoren. Det
godkjente kastet målte 34,99 m. Mine to hardeste konkurrenter har nå gått opp i klasse over 70 år,
så da holdt dette kastet til gull. I slegge ble resultatet 37,53 m og i vekt 14,91 m. Begge resultatene
var svake i forhold til tidligere, men likevel holdt begge til gull. Jan Borgen fikk sølv i begge kasta,
nå var han langt bak meg.
Nå hadde jeg nådd en ny milepel, jeg hadde vunnet 100 NM gull for Larvik Turn, 98 gull i veteran
og 2 gull i junior.NM i kast 5-kamp ble arrangert på kastfeltet i Heggedal. Jeg rotet meg bort i
diskos, fikk også her bare et godkjent kast og det var svake 32,67 m. I kule ble det også svakt, bare
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8,61 m. I min svakeste øvelse spyd, kastet jeg 23,16 m, det var det lengste jeg har hatt i mangekamp siden 2006. I slegge ble det 40,75 m og i vekt 14,79 m. Poengsummen ble 3258 og det gav
meg sølv, etter Arild Busterud.
I KM i kast 5-kamp gikk det enda dårligere, her ble poengsummen svake 3169. Likevel ble det
gull, jeg har ingen konkurrenter i Vestfold som kan ta meg i mangekamp. Vi hadde noen treningsstevner på grusbanen i Sandefjord. Her kastet jeg bra og i siste konkurranse kastet jeg 16,01
m i vekt, det beste jeg hadde hatt med denne vekta etter at jeg ble 60 år. Jeg prøvde også den tunge
vekta på 15,88 kg, og her kastet jeg 10,69 m en forbedring med over en halv meter fra året før.
Det var litt rart at vekta ble så bra, da jeg hadde tilbakegang i alle de andre kasta. Svaret må være
at jeg klarer å ha lengre armer, da blir radien i rotasjonen større. Dermed blir også hastigheten
større, og da går redskapen lengre. Utslaga er
større i vekt enn i slegge.

sammenlagt.

Så var det åpne Sør-Norsk i Lyngdal igjen. Ny
tur til hytta til Ellen. Jeg tar med ved fra Øyvind Farstad når jeg drar nedover, slik at Ellen
har ved for hele året. Slegge 40,40 m og diskos
36,91 m og gull i begge to. Lørdagskvelden er
det reker med tilbehør, veldig koselig og nå en
tradisjon. I kast 5-kampen dagen etterpå ble
det veldig bra i slegge med 41,29 m.
Da håpet jeg på en god mangekamp, men jeg
feilet i kule og fikk svake 8,31 m, det svakeste
noen gang med 5kg kule. Så misset jeg også i
diskos, fikk 31,50 m, så da var den 5-kampen
”ødelagt”. Spyd 20,95 m og vekt 14,29 m gav
poengsummen 3138, det svakeste dette året,
men likevel holdt dette også til gull foran William Eduardsen.
I siste trening før KM i vektløfting dro jeg 80
kg opp på brystet, men den kjente jeg litt i
venstre skulder. Håpet var likevel at jeg kunne
stille i KM i slutten av uka og det gikk bra.
KM i var i Tønsberg, sist jeg stilte i KM i løfting
var i 1992. Jeg løftet det vanlige, 55 kg i rykk
og 70 kg i støt. Siste forsøket i støt tok jeg ikke
da jeg kjente noe i skulderen. Gull på 125 kg

2015 – 69 ÅR.

Klubben min trener nå i Hovland-hallen, og der kan en kaste både vekt og kule inne. Derfor arrangerte vi et stevne i januar for å se om jeg kastet så bra at jeg ønsket å dra til Polen på EM inne
for veteraner. Jeg kastet 14,97 m i vekt og støtte kula 8,67 m. I høyde u.t. hoppet jeg 1,16 m. Det
samme hadde Tor Stein Osland, han hadde et riv mindre enn meg så han kom først.
Jeg synes at resultatene var for svake, så jeg meldte meg ikke på til EM denne vinteren.
Første mesterskap denne sesongen var ØM i vektløfting, nå i Stavern. Det er vanskelig å øke
styrken i godt voksen alder. I tillegg er jeg litt forsiktig med mine nye ledd. Det ble 55 kg i rykk og
71 kg i støt, 126 kg sammenlagt og gull. Tidligere måtte en øke minimum 5 kg mellom første og
andre forsøk og 2,5 kg mellom andre og tredje forsøk, nå kunne en øke med bare 1 kg. Derfor la
jeg på til 71 kg slik at det ikke ble samme resultatet som forrige gang.
Neste utfordring ble KM i hopp u.t. Her hoppet jeg bra, fikk 1,18 m, men nå hoppet Tor Stein 1,20
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m, Han slo meg nå også, så det ble sølv på meg.
NM i vektløfting gikk i Spydeberg. Jeg begynte på 50 kg
i rykk, det hadde jeg gjort hver gang etter at jeg begynte
igjen. Det gikk lett, så jeg skulle sikre meg 53 kg før jeg
skulle prøve på 56 kg.
Så bommet jeg to ganger på 53 kg, så jeg stoppet på 50 kg.
Jeg får vekta opp, men har lett for å få den litt foran meg,
da er det vanskelig å holde den. I støt gikk det bedre, her
klarte jeg alle tre løfta, og sluttet på 72 kg. Nå var det bare
tre med i klasse 65-69 år, og da jeg fikk beste poengsum
av alle ble det både gull og pokal på meg.
Vi arrangerte et kaststevne i Hovlandhallen like etter NM.
Her kastet jeg 15,08 m i vektkast og 9,02 m i kule. Nå
prøvde jeg hink i kule, men det er nok mulig at det er best
å rotere slik jeg har gjort de siste 20 - 30 åra.
Uka etterpå var det veteran NM i friidrett i Bergen. Vi
hadde bestilt fly med Norwegian, men så ble det streik.
Da skulle vi kjøre bil over. Så blei jeg syk, jeg hostet og
både frøys og var varm den natta. Jeg sov ikke noe, og når
du står opp før du har sovet da er det ei dårlig natt.
Det ble ikke noe tur til NM denne gangen. Det var første
gangen sykdom hadde stoppet meg. Etter å ha byttet ledd
bør en ikke falle. Kan ofte være vanskelig å unngå. En
dag jeg trente slegge, røyk strengen mens jeg roterte. Da
forsvinner draget, og en faller. Jeg var i rotasjon så jeg roterte i lufta og falt med magen ned. Da
fikk jeg tatt imot med hendene, og heldigvis gikk det bra med høyre skulder. Dagen etterpå gikk
jeg tur i Bøkeskogen. Jeg mistet balansen i ei gammel steintrapp, fikk satt venstre fot i bakken,
men var i bevegelse og falt bakover. Da traff jeg en stein med ryggen ved siden av ryggsøylen.
Det gjorde veldig vondt, jeg var svimmel og uvel i 20 minutter. Det kom ei pensjonert sykesøster
forbi og hun ringte til sykebil. Jeg kom meg på beina og gikk sykebilen i møte. De tok full sjekk og
sendte meg fast legen min. Han trykte på ribbeina, det gjorde ikke vondt, så han mente at det ikke
var brist. Det var vondt i mange dager etterpå.
Jeg var bra til kast 5-kampen i Tønsberg i slutten av april. Jeg var uheldig i diskos. De to første
kasta var utenfor sektoren på venstre side. Siste kastet var innenfor, men så kom det et vindkast
og blåste diskosen utenfor. Ingen poeng i diskos og mangekampen var ødelagt. De andre resultatene var også svake, men det var surt og kaldt vær, håper det var grunnen til at det ble svake
resultater. Slegge 37,98 m kule 8,54 m spyd 18,36 m og vekt 14,31 m.
I mai kjente jeg en prikking i høyre lyske en dag vi var ute og gikk tur i området. Noen dager
senere kjente jeg det igjen. Så viste det seg at jeg hadde fått lyskebrokk på høyre side. Legen min
sendte beskjed til Tønsberg Sykehus, og jeg fikk brev at jeg ikke var prioritert og jeg skulle få beskjed i løpet av et halvt år.
Likegreit, jeg fikk kjøpt et lyskebind og kunne fortsette med både konkurranser og trening.
Jeg arrangerte et treningsstevne i Sandefjord. Her kastete jeg 29,16 med senior slegge, 33,10 med 6
kg slegge og 38,28 m med 5 kg slegge. I vekt klarte jeg 15,12 m, mens det ble 35,94 m med diskos.
Første KM var i slutten av mai, alle 5 kasta. Her fikk jeg 40,05 m i slegge, på trening hadde jeg
ikke vært over 38 meter, så det var positivt. Kule ble 8,84 m, diskos 35,37 m, spyd 20,91 m og i
vekt bare 14,12m. Poengsummen ble 3174. Det ble gull i alle 5 kasta.
NM dette året gikk på Finnsnes. Fly til Bardufoss og leiebil derfra sammen med Kjell Adamski.
Fredag er første øvelse kule. Jeg hadde begynt å hinke igjen istedenfor å rotere. Like før NM prøvSide - 103
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de jeg rotasjon på ei trening, og klarte over 9,5 meter. Da bestemte jeg meg for å rotere i NM. Det
gikk dårlig og etter 4 kast hadde jeg bare 8,86 m. To forsøk igjen og da ville jeg prøve med kink.
Bronse lå på 9,06 m, så jeg var ikke så langt bak. Første forsøk med hink ble 9,04 m. I siste forsøk økte jeg til 9,06, samme resultat som bronsen. Fordi jeg hadde bedre nest lengste kast ble det
bronse på meg. Neste dag var det diskos. Etter 3 kast lå jeg på tredje plass med ca 31 meter. To av
kasta mine hadde vært ugyldige. I 4.forsøk passerte en til, så når jeg skulle gjøre mitt 4.forsøk lå
jeg på 4.plass. Nå traff jeg noe bedre og økte til 32,75 m og med det kom jeg opp på sølv.
Mine neste to kast ble begge utenfor sektor, men resultatet holdt til sølv, det beste jeg kunne håpe
på da Kjell er mye bedre enn meg. Kjell og jeg er i samme klasse hvert 5. år, da han er 4 år yngre
enn meg. I slegge ble mitt resultat bare 36,55 m og en ny sølvmedalje. Siste dagen var det vekt.
Har åpnet Kjell med 15,18 m, mens jeg stoppet på 14,87 m. Ny sølv, men ikke så langt bak.
Etter NM dro vi rundt på Senja. Derfra til Tromsø hvor vi var to netter. En fin opplevelse og så
alle de fantastiske fjella i nord. I Tromsø var jeg på midnattsmesse i kirken, en flott opplevelse.
På vei hjem til hotellet hadde jeg midnattssola i øynene. En flott opplevelse det også.
Liv og jeg hadde vært der for 7 år siden. Hjemme igjen ble det en konkurranse i Larvik. Her ble
det 25,15 m med 2kg diskos. Det ble 7,40 m med tung kule, her støtte jeg uten tilløp. Jeg kastet
også senior spyd på 800 g, og fikk målt kastet til 19,36 m.
KM i kast 5-kamp arrangerte jeg i Sandefjord i slutten av august. Her ble det gull på poengsummen 3235, det beste så langt i år. Serien ble 39,45 m i slegge, 8,74 m i kule, 34,01 m i diskos, 20,68
m i spyd og 15,10 m i vekt.
Etter noen telefoner til Gjøvik Sykehus får jeg operasjon for brokket den 25. september.
Det passet så bra, jeg er ferdig med friidrettssesongen, og da er det greit med en pause før jeg
setter i gang med trening for neste år. Denne operasjonen kommer på dagen 3 år etter at jeg byttet
høyre kne. NM i kast 5-kamp ble arrangert i Tønsberg. Dagen kom med en del nedbør og bare ca
12 grader. Vi var 8 stykker i min klasse, så det var uten tvil den hardeste klassen. I slegge kastet
jeg 38,92 m og var ganske bra fornøyd, men 3 stykker i klassen kaste lenger. I kule ble første kastet
med rotasjon ugyldig. I tillegg ble det et svakt kast så jeg støtte de to siste uten tilløp. Her ble
resultatet 8,96 m, har støtt lenger bare to ganger tidligere i år. I diskos slapp jeg diskosen litt for
seint og det resulterte i at diskosen landet utenfor sektor på venstre side. Det klarte jeg på de neste
to forsøkene også, så da ble jeg uten poeng der.
Spyd 19,07 m, og vekt 14,57 m, så da ble det
bare 2512poeng og 7.plass.
På neste trening kastet jeg diskosen mange ganger over 35 meter. Med et slikt resultat hadde
jeg fått en sikker 4.plass. Jeg prøvde også 4 kg
slegge og 7,26 kg vekt på denne treningen. Jeg
kastet ca 43 meter i slegge og ca 17 m i vekt, så
det lover bra for neste år.
Siste konkurranse før brokkoperasjonen var Sør
Norsk mesterskap i Lyngdal. Jeg dro aleine nedover i år, og bodde på hytta til Ellen. Jeg hadde
med ved nedover, slik at Ellen har ved for ca et
år. I mesterskapet kastet jeg 37,54 m i slegge
og 34,70 m i diskos. To gull da både William og
Steinar var under 30 meter i begge kasta. Da
var sesongen over, ingen KM i vektløfting pga.
operasjonen.
Jeg ble innbudt til 150 årjubileumsfest for
Larvik Turn i oktober. I 1965 var LT 100 år
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og da ble jeg innbudt fordi jeg hadde
blitt norsk juniormester i høyde u.t. og i
diskos. I 1990 på 125 års jubileumsfesten ble jeg innbudt da jeg skulle motta
hedersmerket. På 150 årsfesten ble jeg
innbudt fordi jeg nå var blitt æresmedlem.
Jeg ønsket å ta bronseplaketten i vektløfting, og da manglet jeg et stevne i år.
Stilte opp i et lite klubbstevne 5 uker etter
brokkoperasjonen. Rykket 45 kg, mens
begge forsøkene på 50 kg var på strake
armer, men litt foran pga stive skuldre, så
de kom ned igjen.
Tok 60 kg og 65 kg ganske greit i støt,

men 67 kg hadde jeg ikke lyst på, så da blir overstøtet for dårlig. Regner med å klare 50 - 70 i
større konkurranse. Hadde ikke løftet noe tungt
siden NM i februar pga brokket. Fant ut på neste
trening at dersom jeg flytter hendene helt ut på
stanga idet jeg har den over hodet, så er det lettere
å få stange lenger bak
To dager etter løftinga stilte jeg opp i en konkurranse i Tønsberg. Kule med rotasjon 9,23 m, det
Bilder neste side: De 4 siste æresmedlemmene i
LT. Flott kake til festen.
lengste dette året, og første over 9 meter med rotasjon. Rotet mye i diskos, men etter 3 døde kast
kom jeg over 35 meter i siste forsøk. I vekt ble det
14,85 m, noe jeg var veldig fornøyd med.
Så arrangere Tønsberg en kast 5-kamp i begynnelsen av november. Har aldri konkurrert så seint
ute før. Bestemte meg for å kaste med de kastredskapene som jeg skulle ha neste år, da det blir
lettere redskap i 70 årsklassen. Slegge på 4kg landet på 40,86 m. Her var alle tre kasta innenfor 40
cm, så det var jevnt. I kule 4 kg hadde jeg to oppvarmingskast. Første uten tilløp på ca 9,70, neste
med rotasjon ca 10,30 m. Så rotet jeg det til i konkurransen, og fikk bar 9,31 m. I diskos hadde jeg
de to første utenfor sektoren, men i siste traff jeg og den landet på 36,14 m og det var det lengste
jeg har kastet i år. I spyd på 500 gram ble resultatet 21,09 m, mens det i vekt på 7,26 m ble 16,19
m. Poengsummen i 70 årsklassen ble 3535.
Da vet jeg hvordan jeg ligger an før neste år, og målet er jo å øke i alle øvelsene. Var ikke helt fornøyd med resultatene. På neste trening klarte jeg 17,00 m i vektkast med 7,26 kg.
Nå blir det trening, og neste konkurranse blir i begynnelsen av januar i Bommestadhallen.
Her er målet å sette Norsk bestenotering i vektkast innendørs, den er svak da det er sjeldent en får
kaste innendørs. Den er på 15,54 m. På ei kasttrening i parken kom en tidligere formann i friidtrett i STIF forbi og hun tok dette bildet av meg mellom noen av kasta. Fikk bildet via Face-Book.
Jeg oppnådde vektløfterstatuetten i 1994, etter 10 år med 3 konkurranser i året. Etter å ha oppnådd statuetten, kunne en begynne på bronseplaketten. Da trengtes 5 nye år med 3 konkurranser
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i året. Knærne var vonde og etter at legen hadde
vært inne i høyre kne i 1995 og sett at det var mye
slitasje, valgte jeg å legge vektløfting a på hylla. Jeg
tenkte at uten tung vektløfting kunne jeg holde på
lengre med friidrett før jeg måtte operere knærne.
Jeg visste ikke om det ble mer idrett etter knebytte.
Så gikk det 19 år uten løfting, da hadde jeg byttet
begge knærne og ei hoft.
Friidretten hadde jeg kunne være med på hele
tiden, også etter hvert legg bytte. Når det ikke var
vondt mer og jeg hadde bedre bøy i knærne, kunne jeg prøve løfting igjen.
Etter fylte 60 år tellet hvert år dobbelt, så da
trengte jeg bare 2 år til for å oppnå plaketten. Den
mottok jeg høsten 2015, se bildet.

2016 - 70 ÅR.
60 år med konkurranser i friidrett og 30 konkurranseår i vektløfting. Jeg ønsket et stevne raskt
dette året, for å ta den norske rekorden i vekt. Det
er ikke så ofte det er vekt inne, få steder å få det
til. Derfor er vi heldige i Larvik som kan kaste i
Hovlandhallen.
5. januar drar vi til med det første stevnet, og her
kaste jeg 16,30m med vekta på 7,26kg, og øker
rekorden med 76cm. Årets første mål er oppnådd.
I kule 4kg ble det med hink 9,46m.
Jeg prøvde også høyde u.t., men da var beina slitne
og det ble bare 1,05m. Det var kaldt i hallen, med
varmen på kom temperaturen opp i +7 grader når
konkurransen var over etter 2,5 timer.
ØM i vektløfting gikk i Spydeberg, og jeg meldte meg på. Hadde trent en del løfting, men stort
sett med lette vekter. Synes at jeg fikk teknikken
til ganske bra. Der jeg trener kan en ikke slippe
stanga, da det er butikk under treningssenteret.
Natta før konkurransen sov jeg omtrent ingen
ting, og når en står opp før en har sovet blir det
ei dårlig natt. Følte meg likevel ganske bra, men på oppvarmingen kjente jeg at det var lite trøkk.
Senket begynnerløftet i rykk til 48kg, og det ble med det. Hadde 51kg oppe i strake armer, men
litt foran så den kom ned igjen. Senket også begynnervekta i støt til 62kg. Både det og 66kg gikk
ganske greit, men da jeg prøvde på klubbrekord i LAK med 69kg, kom den ned igjen. Likevel ble
det gull på 114kg sammenlagt.
Like etterpå var det KM i høyde u.t. i Tønsberg. Nå skulle vi hoppe inne i en stor gymsal, det var
19 år siden sist. De siste åra har vi hoppet i store haller hvor det ofte er ganske kaldt. På oppvarmingen fikk jeg til bedre rotasjon enn på mange år. Fikk stre ambisjoner, men likevel ble det bare
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1,10m, det svakeste resultatet siden jeg var 12 år. Jeg fikk gull og jeg slo neste mann med 10cm,
enda jeg hoppet så svakt. På prøvehoppene hoppet jeg med sko, men i konkurransen hoppet jeg
uten. Neste gang skal jeg prøve med sko, kanskje jeg får til rotasjonen bedre med sko?
NM i vektløfting gikk i Trondheim. Nå skulle
jeg løfte i klasse 70-74 år. Her var det en løfter
som veide flere kilo over grensa på 94kg, men
han klarte å senke vekta akkurat til 94,00kg.
Jeg veide bare 90,60kg.
Jeg fikk feber i forkant, men reiste likevel. Jeg
var nok ikke helt bra, for formen var dårlig og
jeg svettet en del på natta før start. Det resulterte i bare 45kg i rykk og 65kg i støt. Håpet
var å løfte 5-10 kg mer i begge. Det ble 110 kg
sammenlagt og sølv. Jeg var langt bak vinneren, han slo meg med 15kg i rykk og 20kg i
støt. Bør nok legge vektløftinga på hylla igjen.
Neste oppgave blir NM inne i friidrett, der er
håpet å være helt frisk, slik at det kan bli gull
i vektkast. Nå legger jeg nok opp vektløftinga
igjen??
NM inne i friidrett var i ny idrettshall i Nes
Arena på Romerike. Det var satt opp vekt, og
jeg hadde intensjon om å sette mesterskapsrekord, da den var på 16,33m. Så ble øvelsen
stoppet, da arrangøren var redd for sikkerheten, enda vektkastet skulle gå ute. Da ble
det bare høyde u.t. på meg. Jeg droppet kule,
mest fordi jeg ikke oppnår noen bra lengder,
og så slapp jeg overnatting. I høyde u.t. ble det
1,13m og en sølv.
Utesesongen begynte tidlig i år. Allerede i
slutten av mars var første konkurranse. Jeg
ville prøve alle vektene på 15,88kg, 11,34kg,
9,08kg og selvfølgelig den på 7,26kg som tilhørte klasse 70-74 år. Jeg ville også prøve alle sleggene
på 7,26kg, 6kg, 5kg og klassens slegge på 4kg dette året, da jeg ønsket å komme høyt opp på de
Norske statistikkene.
Nå var det ikke så mange som hadde kastet tyngre vekter enn det som passet for klassen. Med
9,08kg vekta var det beste resultatet 14,55m. Det var Erling Svennevik som hadde det resultatet.
Jeg hadde sagt til han at jeg skulle kaste lenger enn han med alle vektene og sleggene når jeg kom
opp i de klassene som han hadde kastet i.
På første konkurranse ble første kastet med 9,08kg utenfor sektor, det var lengre enn 14,55m, men
ugyldig. Neste kastet med to rotasjoner ble målt til 14,54m, en cm bak. I tredje og siste forsøk tok
jeg tre rotasjoner og det ble 15,05m og en halv meter lengre enn Erlings resultat, da var jeg godt
fornøyd. Med vekta på 7,26kg kastet jeg 16,81m, her hadde Erling 16,32m. I slegge 5kg var besteresultatet 35,39m. Her kastet jeg 36,73m. Det ble en del venting så jeg var sliten og dermed klarte
jeg bare 39,87m med 4kg slegge. Her hadde Erling 40,00m, det tar jeg neste gang.
Neste konkurranse var i Sandefjord. Nå ville jeg prøve de tyngste redskapene. Begynte med 6kg
slegge. Her hadde Erling 31,92m, jeg klarte 33,71m og var godt forbi. Med 7,26kg kastet jeg
29,68m, dette holdt til en 2. plass i statistikken, den slegga hadde ikke Erling kastet. Med 11,34kg
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vekt var Erling best med 12,16m. Mitt første kast med 2 rotasjoner ble målt til 12,04m. Det neste
kastet var utenfor sektor, det var også ca. 12m. I tredje forsøk tok jeg tre rotasjoner, da ble kastet
12,50m og foran. Så var det vekta på 15,88kg. Her var beste resultatet på 8,60m. Jeg fikk 9,67m i
første forsøk, det neste ble ugyldig.
Prøvde også diskosen på 2kg. Fikk 24,67m og kom på 4 plass på statistikken. Med 1kg diskos
kastet jeg 34,09m. Bra åpning på sesongen. Så kom første kast 5-kamp og her håpet jeg på gode
resultater. Så var det regn under hele konkurransen og bare +5 grader. Resultatene ble deretter,
poengsummen ble bare 3247.
Så arrangerte jeg en kastkonkurranse på grusbanen. Her kom 4 kg slegge over 40 m, resultater ble 40,81m. Vekta ble bare 15,99m, det var
skuffende. Prøvde også diskos, men svakere enn
tidligere i år. En artig episode fra dette stevnet.
En av utøverne kastet slegga opp i et tre og der
ble den hengende. Jeg hadde ikke stige med,
men det jobbet en kar med store maskiner der,
så jeg fikk han til å løfte meg opp i skuffen så
jeg fikk ned slegga. Se bildet.
I slutten av mai arrangerte vi KM kast med
innlagt kast 5-kamp. Det var +20 grader og
sol, så forholdene var flotte. Jeg begynte med
41,22m i slegge og det var årsbeste. I kule ble
det også årsbeste med 9,59m, men likevel var
det skuffende, da jeg hadde hatt over 10 meter
flere ganger på trening. I diskos ble det også
årsbeste med 35,48m. Spydet landet på 20,21m.
I vekt var jeg sliten etter disse 4 kasta, og det ble
15,76m. Poengsummen ble 3481, hadde håpet
på litt mere.
Jeg begynner å kjenne venstre hoft, har nok en begynnende artrose der. Det er vel derfor jeg blir
så raskt sliten, ligner på hvordan jeg var tidligere før jeg byttet andre ledd.
På nytt stevne i Tønsberg økte jeg slegge 4 kg til 42,26m og 5 kg slegge til 36,88m. Det går framover, og det er positivt. I vektkast 7,26kg klarte jeg 16,22m.
Neste store konkurranse var Nordisk Mesterskap i Odense i Danmark. Jeg hadde fått satt inn nye
seter i bilen, (den var nå 10 år) og vi var 5 stykker som kjørte sammen.
Første øvelse var slegge. Jeg ville sikre et godt resultat med bare to rotasjoner i første forsøk, men
det mislykkes jeg med og fikk bare 37,37m. Fortsatte da med bare 2 rotasjoner. De neste to kasta
var enda kortere, så da ville jeg prøve tre rotasjoner, men det ble helt mislykket. 5.forsøket ble
med to rotasjoner igjen, men ganske kort. I siste forsøket satset jeg på tre rotasjoner igjen. Nå
stemte det mye bedre, mitt lengste kast ble 39,91m, og jeg gikk fra 5.plass til 4.plass med det.
Alle medaljene gikk på mellom 41 og 42 meter, så jeg måtte hatt full klaff for å komme på pallen.
Senere på dagen var det vektkast. Her stilte hele 9 mann opp. Begynte nå direkte med tre rotasjoner, men det første ble mislykket, i tillegg ble det dømt dødt, enda det ikke var det. Gikk ned til
2 rotasjoner og kastet 15,50m, var da på 3.plass. I neste forsøk satte jeg på stor fart i innledende
og klarte å rotere ganske raskt, dermed fikk jeg opp 16,36m, det nest lengste jeg har hatt i år, og
det holdt til sølv. Hadde et kast til over 16 meter. Det var oppløftende etter svak kasting i slegge.
Bildet fra pallen i vektkast.
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Neste dag var det diskos, men her
også begynte det svakt. Første gikk
veldig høyt, ble tatt av vinden og
landet under 30 meter. Neste gikk i
buret på høyre side. Så prøvde jeg å
holde igjen på neste kast og det gikk
i buret på venstre side. Fjerde forsøk
unngikk jeg å holde igjen så det gikk
i buret på høyre side igjen. I femte
forsøk fikk jeg den ut i sektoren, den
gikk pent og flatt, men var lav og landet på litt over 31m. Ett forsøk igjen,
måtte over 33 meter for å komme
på pallen. Siste kastet var også lavt,
det ble 32,23m og dermed ble det en
4.plass til. Hadde jeg fått den høyden
jeg hadde i første kastet kunne det
kanskje ha gått noen meter lengre for
nå var vinden blitt svakere.
Da var det kast 5-kampen igjen og
den gikk dagen etterpå. Her startet
jeg med 3 rotasjoner i slegge, første
kastet var pent og balansert, men
hastigheten var ikke god nok så
det ble bare 37,00m. Neste var også
mislykket og underkjent. Siste fikk
jeg heller ikke til så da stoppet jeg
på absolutt det svakeste resultatet i
slegge i år. I kule støtte jeg uten tilløp i første forsøk og fikk 9,54m. Med rotasjon ble det 9,51m. Så
var det diskos igjen. Jeg har ofte kastet utenfor sektor de siste åra, så spenningen var stor. Første
kastet var utenfor på venstre side. Det var de to neste også, så da ble jeg uten poeng her. I spyd ble
det 20,35m. I vekta ble det 15,88m i første forsøk. Dette resultatet var lengst av alle i 5-kampen,
det gav 915 poeng, og ingen andre resultater i mangekampen i klassen hadde bedre poengsum.
Jeg ble også her nr. 4 av 5 utøvere.
Hadde jeg fått et resultat i diskos hadde det i hvert fall blitt bronse.
Hjemme ville jeg trene på diskos uten rotasjon, for å få til bedre utkast. Etter bare noen kast fikk
jeg meg en smell i høyre overarm. Vanskelig å løfte armen, så nå blir det å prøve å bli bra til NM
om ca. en måned. Jeg har bestemt meg for å sette i gang med å undersøke venstre hofte. Den må
antagelig byttes, så da er det fint å komme i gang med MR for å se hvor slitt den er. Jeg halter, særlig når jeg er sliten. Det hender også dersom jeg går i oppoverbakker. Merker også på kastingen at
det blir tyngre, mulig fordi jeg ikke får brukt kraften i venstre bein.
Etter å ha byttet høyre kne spurte legen meg hvordan venstre hofte var. Det er fin sa jeg, ingen
problemer med den. Da så han på meg og sa: Nei vel, men jeg kan jo se på bildene her. Da skjønte
jeg at den også måtte byttes etter hvert. Nå har det gått 4 år, den begynner å plage meg, og det tar
i hvert fall et år til for å få byttet den. Håper på å få byttet den høsten 2017. Da er jeg klar til inne
sesongen i februar/mars 2018.
Prøvde meg på et nytt stevne i Tønsberg. Det var nå 10 dager siden skaden i høyre overarm.
I vekta ble det 16,16m og i slegge fikk jeg opp 40,00m, begge kastene med 3 rotasjoner. Hadde
16,08m i vekt med 2 rotasjoner. Hadde også ett sleggekast på ca. 40,50m, men klarte ikke å holde
meg i ringen. Kjente lite til skaden, men i vekt og slegge er det mest venstre siden en bruker. Sto
over diskos, tar ikke sjansen på å slå opp skaden.
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Må være helt bra til Castorama og NM om noen uker.
Det var noe regn under Castorama konkurransen. Begynte med årsbeste på 7,44m med senior
kula. Med senior spydet ble det veldig svakt, bare 16,25m. I diskos 2kg kastet jeg 24,02m. Så var
det seniorslegga tilslutt. Her fikk jeg det ikke til, den virket veldig tung. Det lengste kastet var nær
buret med handtaket, så det bremset noe. Resultatet ble bare 24,28m, over 5 meter bak det jeg
kastet i begynnelsen av året. Poengsummen ble 1031.
Neste store konkurranse var NM som i år ble arrangert på Modum. Her har jeg en kamerat fra
idrettshøyskolen, så jeg bodde hos han. I slegge 4kg vant jeg på 39,29m, det nest svakeste jeg har
kastet i år. Dette var mitt 25 gull i slegge. Det er bare en annen utøver som har klart så mange gull
i en øvelse siden NM startet opp i 1971. (10 år før jeg var gammel nok til å være med.) Likevel var
jeg ca. 6 meter foran neste mann. I diskos 1kg ble det 33,18m og det holdt til sølv, og det var jeg
godt fornøyd med
Siste dagen var det vektkast, nå med 7,26kg. Kastet ca. 16m, men her falt jeg ut av ringen på de to
første kasta, mens det neste var utenfor sektor. Da tok jeg et kast med bare en rotasjon og kastet
13,94m. Da hadde jeg sikret sølv. 5. forsøk var igjen utenfor ringen. På siste mulighet fikk jeg
14,94m med 2 rotasjoner. Det ble sølv på mitt svakeste kast i år og nesten 2 meter bak pers. Jan
Nystrøm vant på 16.94m.
Uka etterpå var det KM i kast 5-kamp, og den var det jeg som hadde ansvaret for. Vi var heldige
med været, regn i Larvik, men bra vær i Sandefjord. I første øvelse som er slegge fikk jeg opp
40,71m i tredje og siste forsøk. I kule bare 9,27m, dette også i siste forsøket. I diskos ble første
kastet ganske høyt og under 30 meter. Neste var ca. 33 meter, men utenfor sektor. Siste forsøk traff
jeg dårlig bare 29,38m. Under 30 meter er ikke særlig moro. I spyd ble det bare 18,36m, svakt og
lite poeng. I vektkast ble det først utenfor sektor på ca. 16 meter. Neste ble 15,78m, og det siste
kastet var litt kortere. Poengsummen ble 3260. Jeg vant gull, det er ingen andre kastere i Vestfold
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på mitt nivå.
Neste mulighet er NM i kast 5-kamp, og
det går i Nord, i Lyngen i Nord-Troms.
Så var det NM i kast 5-kamp med Jægervatnet som arrangør. Vi ble hentet på
flyplassen og kjørt til det stedet vi skulle
sove. Et ombygd fjøs, og der hadde vi det
veldig bra. Kjell og jeg fikk låne bil fredag,
så vi kjørte rundt og så oss om, selv om det
var en del regn og kaldt. Lørdag var det 0
grader på morgenen, men den steig til ca.
10 grader under konkurransen. I tillegg
var det klart og sol hele dagen. Jeg hadde
konkurranse av Jan Nystrøm, og jeg regnet
med at han ville vinne over meg.
I slegge fikk jeg 38,10m i første forsøk. Da
de andre ble mislykket ble det med det. Her
kastet Jan 31,30m. I kule fikk jeg 9,49m på
et kast hvor jeg sto stille. Jan støtte 11,97m
og da hadde han tatt igjen mitt forsprang. I
diskos startet Jan på 38,40m, mens jeg fikk
dødt. På mitt neste mistet jeg diskosen, det
landet på 22,00m. Det hadde aldri skjedd
før, det skjønte jeg ikke noe av. En mulighet
igjen. Da traff jeg bra og fikk 33,42m. Så
var det spyd. Jeg står stille og kaster med
strak arm ut til siden. Det har jeg gjort i
flere år nå, og fått det godkjent, men ikke
her. Så måtte jeg ha armen høyere enn
skuldra under hele kastet, og det fikk jeg til,
men det ble bare 17,37m, mot Jans 25,94m.
Nå ledet han med 367 poeng, og han er
like god som meg i vekt, kanskje litt bedre.

I første kastet fikk jeg 14,53m,
mens Jan kastet like under 16m,
men utenfor sektor. I neste
forsøk falt begge ut av ringen. I
siste kastet fikk jeg opp 15,79m.
Jan kastet noe av det samme,
men han tråkket på ringen, dermed ble det også underkjent. Da
fikk jeg 908 poeng til, mens Jan
fikk 0 poeng. Dermed ble gullet
mitt, en milepel for meg da
dette var mitt NM gull i veteran
friidrett nr.100.
Vi hadde en fantastisk bankett
på kvelden med både laks og
lam. I tillegg dessert og ei stor
flott bløtkake. En uforglemmelig kveld, og den beste banketten jeg har opplevd på et NM. Søndag
regnet det igjen, så vi hadde maksimalt flaks med været.
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Det ble arrangert klubbmesterskap på
Lovisenlund og der støtte jeg kula over
10 meter, det ble 10,06m. Hadde ikke
vært over 10 meter ute siden 2007,
så det var gøy. Nå veide kula 4kg, sist
jeg var over 10 meter veide den 5kg.
Jeg hadde en konkurranse inne i 2010
hvor jeg også var over 10 meter.
Siste mesterskap for året var Sør-Norsk
i Lyngdal. Jeg dro nedover med stor
tru på at her skulle det kastes langt,
særlig i vekt. Jeg hadde nemlig hatt flere lange kast på trening. Første øvelse
var slegge. Begynte med to rotasjoner,
men gikk over til tre etter noen kast.
Fikk 39,59m som det lengste og var
bare passe fornøyd. Så var det vekt.
Hadde ca. 16meter på de to første
kastene, men begge var ugyldige. Fikk
opp 15,29m i 3. forsøk. De neste tre
kastene var ugyldige, det siste var ca.
16m, men utenfor sektor. Skuffende. I
diskos ble det 31,97m. Svakt det også,
men nå var jeg ganske sliten i beina.
Det ble 3 gull, de andre to i klassen var
et godt stykke bak.
I år hadde jeg Hans Petter Villo med
nedover, og vi bodde som vanlig på hytta til Ellen. På lørdagskvelden var vi 6 stykker samlet til
rekeparti, og det ble en fantastisk kveld.
To dager senere arrangerte jeg nytt stevne i Sandefjord. Nå begynte vi med vekt, nå skulle det kastes langt. Første kastet var opp mot 17 meter men utenfor sektor. Neste var litt kortere, men nå sto
jeg ikke i ringen. Tredje forsøk var også ugyldig. Så fikk jeg 15,63m i fjerde forsøk. I femte forsøk
datt jeg, jeg tok imot med høyre underarm og høyre lår. Det gikk bra både med hofta og skulderen, men jeg kjente fallet i flere dager etterpå. I siste kastet ble det 15,57m. Skuffende. I slegge fikk
jeg to kast over 40 meter, det lengste ble 40,37m. Diskosen kastet jeg 32,74m.
Jeg hadde bestilt time hos idrettslegen (Tore Prestegård) for å ta ultralyd av høyre skulder, da den
hadde plaget meg en del. Jeg hadde en stor skade i 1984. Da hang armen rett med og jeg kunne
nesten ikke løfte den. Fysioterapeuten (John Vikne) mente at kasting og vektløfting var uaktuelt etter en slik skade. Jeg mente at det måtte gå an å trene det opp igjen. Etter mye trening kom
resultatene mine tilbake. I tillegg begynte jeg med vektløfting, og der også løftet jeg bra etter mye
trening.
Jeg hadde to fall noen år senere, da tok jeg imot med høyre albu, og jeg kjente det i skulderen,
flere uker etterpå. Kanskje muskelen røyk helt av da?
Etter å ha sett på ultralyd av skulderen sa legen at han ikke kunne skjønne at jeg kunne kaste så
bra som jeg gjorde med den skulderen. Antakelig hadde jeg holdt et enda høyere nivå uten den
skaden, i hvert fall i spyd og kule, muligens også i diskos. Muskulus Supraspinatus var røket helt
av, og den hadde ikke vært i bruk siden 1984. En mindre muskel ved siden av var også røket. I
tillegg var et av festene til biceps ved skulderen også røket.
Heldigvis var det det feste som var minst viktig av de to festene til Biceps. Røk den tidligere i år,
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da jeg prøvde å kaste diskos uten rotasjon? Han kunne også se at muskulaturen var degenerert
bak på utsiden av huden. Jeg var mere fyldig på venstre siden enn på høyre siden. Biceps var lavere på armen på høyre side enn på venstre siden, pga. avrivning av det ene Bicepsfeste. Da skjønner jeg hvorfor spyd er vanskelig å kaste. I tillegg er skyvet på kula mye svakere enn den kunne
vært med musklene i behold. I diskos er jeg også noe redusert, men her bruker jeg brystmuskelen
en del slik at jeg klarer ganske brukbare resultater. I slegge og vekt er meste trykket på venstre
siden så der går det ganske bra, heldigvis. Dette har vært mine beste øvelser de siste årene, og nå
forstår jeg det. Kanskje på tide å begynne å kaste med venstre arm???
Prøvde å kaste med venstre arm på første trening. Resultatene ble 7,25m i kule, 16 m i diskos og
14,50m i spyd. En svak begynnelse, men her er det mye å gå på. Blir nok vanskelig å rotere gal
vei, men en får prøve. Kommer nok til å fortsette med høyre arm, men greit å ha trent en del på
venstre dersom høyre skulle svikte helt.
På et nytt stevne i Tønsberg var det bare vekt, nå måtte jeg vel kunne kaste bedre enn på lenge?
Åpnet med et kast på 16,48m, det neste lengste i konkurranse i år. Så ble det 16,51m, deretter
16,27m. Neste var like under 16m så den ble ikke målt. På de to siste fikk jeg først 16,74m og så
16,72m. Godt fornøyd selv om det var 7cm fra pers.Håper på bra kasting om 3 dager da det er
årets siste kast 5-kamp.
Dagen var kaldt, overskyet og bare 7 grader. Det begynte bra i slegge, i siste forsøk fikk jeg opp
40,75m. I kule ble det 9,54m i første forsøk, der burde jeg kastet litt lengre. I diskos utenfor sektor
i første forsøk. I andre ble det 32,28m, ikke så veldig bra treff, men det ble det lengste. I spyd ble
det bare 19,78m, men ikke noe mere å hente. I vekt ble det 16,40m, det gav 948 poeng. Den beste
poengsummen jeg har hatt i en enkelt øvelse i kast 5-kamp noen gang, uansett øvelse. Poengsummen ble 3434, like bak årets beste, og det var jeg ganske godt fornøyd med.
På en konkurranse i Tønsberg prøvde jeg 5 kg slegge. Her klarte jeg 37,35m, det lengste i år med
den tyngden, likevel var det nesten 3 meter kortere enn i fjor.
Da er sesongen over, nå er det å begynne på vintertreninga.
Måtte ta biopsi i prostata, PSA var på 8,8. Blør en del første ukene, tar det med ro med trening.
Legen fant ingen kreft, så da slipper jeg en operasjon der.
Jostein_2016_6Så var jeg hos Borge på Larvik Sykehus, 4 år siden sist for å snakke om venstre
hoft. Vi ble enige om å vente til neste september/oktober med operasjon. Da får jeg en sesong til
og blir bra igjen til 2018 sesongen.
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2017-71ÅR

Første konkurranse dette året ble i Hovlandhallen 2 januar. Det ble ikke så bra kasting i år, måtte
nøye meg med 15,38m i vekt og 9,10m i kule. Motivasjonen og formen var ikke så god som i fjor.
Det var kaldt i hallen og ikke så lett å få varmen i kroppen. Prøvde Høyde u.t., men da var jeg så
sliten at det ble tre riv på 1,00m. En måned senere var det KM i hopp ut. Jeg begynte på 1,01m,
under meteren ville jeg ikke hoppe. Så ble det riv på første forsøk, mens min konkurrent gikk
over. Da måtte jeg ha neste høyde på 1,04m for å vinne. Det ble riv i første forsøk her også, men
i andre forsøk kom jeg over og da var gullet sikret. Hoppet over 1,07m også i 2. forsøk, mens på
1,10m kom jeg over i 3. forsøk. Da fikk jeg samme høyde som i KM i 2016. Nå var jeg godt fornøyd, i fjor var jeg ikke så fornøyd. Jeg blir sliten i beina, håper
det retter seg når jeg får byttet venstre hofte til høsten.
I begynnelsen av mars var det innendørs NM. Samme sted som
i fjor, men da de ikke ville arrangere vektkast ble den lagt til
Tønsberg med kasting ute. Vi var ganske heldige med været, ca.
0 gradet og bare litt snø på bakken. Jeg begynte med 2 rotasjoner, men de to første forsøkene var jeg litt bakpå og begge kasta
var litt under 14 meter. I tredje forsøket traff jeg ganske bra og
fikk resultatet 15,33m. Etter det ville jeg prøve med tre rotasjoner. Da fikk jeg 15,13m mens de to neste forsøkene var ugyldige. Det ble gull med litt over 2 meters forsprang på Jan Borgen. Jeg var ganske fornøyd selv om
det var en meter svakere enn inne i fjor vinter. Håper det er hofta som hindrer meg litt, og ikke
alderen? Dagen etterpå kom vinteren for fullt med ca. 15-20 cm snø.
Neste uke er det tur til Huddinge. Kjørte bil til Huddinge i Sverige, like ved Stockholm for å være
med i Nordisk. I vektkast i 70 årsklassen stilte det 9 mann. Det var den største klassen og alle var
gode utøvere. Jeg klarte 15,51m med to rotasjoner, og det holdt til 5.plass. Nivået var veldig høyt
og to mann kastet over 17 meter og en var like under. Vinneren hadde 17,77m. (Han hadde byttet
begge knærne og begge hofteledda) De andre 5 i finalen hadde alle over 15 meter. Her var rekkefølgen 15,57m, så meg på 15,51, deretter 15,42m-15,21m og 15,12m. Dagen etterpå stilte jeg i kule
klokka 09,00 på morgenen. Mitt lengste støt ble 8,95m uten tilløp. Med hink ble det 8,90m. Jeg
prøvde også rotasjon, men de ble kortere. Her kom jeg på 6.plass. Merker at hofta hindrer meg
litt. I kule får jeg lite trykk i utkastet pga. skulderen, hvor både Muskulus Supraspinatus og Muskulus Infraspinatus er røket og ute av drift.
I Tønsberg ble første konkurranse utendørs arrangert i april. Her fikk jeg 39,35m i slegge og
15,42m i vekt. Hadde håpet på noe lenger, men var likevel passe fornøyd. Så kom første kast
5-kampen som vanlig siste lørdagen i april. Vi var hos Ingun i Bærum så jeg måtte kjøre derfra.
Formen var dårlig, resultatene deretter. I tillegg ble alle kasta i diskos utenfor sektoren.
12. mai var det KM i kast i Sandefjord, en konkurranse
jeg hadde ansvaret for. Vi var heldige med været, etter
flere dager med mye regn og kaldt, fikk vi sol og 11
plussgrader. I første øvelse som er slegge på 4kg kjente
jeg at det gikk lett på prøvekasta. Jeg kastet 4 kast og
alle var over 40 meter med det lengste på 40,66m. Jeg
hadde ikke vært over 39 på trening i år så det var veldig
positivt. I kule startet jeg opp med å hinke istedenfor
rotasjon. Kastet 9,31m to ganger, mens Anders Horn
klarte 9,38m. Så ville jeg prøve å rotere, noe jeg hadde
gjort i mange år før knebytte. Første var like under 9
meter, men på neste traff jeg ganske bra og fikk 9,50m. I siste forsøk så det ut til at Anders økte,
han stoppet på 9,39m. Dermed ble seieren min, 11 cm foran sølvet. I diskos er jeg spent, her har
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jeg mange kast som går utenfor sektor. Første kastet var like innenfor og det var litt over 31 meter.
Neste ble 32,86m og det lengste. I 4. forsøk kastet jeg 32,33m. I spyd var første veldig svakt, men
så tenkte jeg på at jeg måtte bruke hofta før armen og da ble det 18,93m. Et svakt resultat, men
spyd har jeg store problemer med. Her ble det sølv etter Anders, han er spydkaster og fikk litt
over 32 meter. Så var det vektkast igjen. Nå kjente jeg at jeg var sliten i beina etter flere timer og
mange kast. På oppvarminga ble det litt over 13 meter. Første forsøk fikk jeg ikke sluppet, så det
forsvant utenfor sektor på venstre side. Neste var et bra kast, ca. 15,50m, men
det landet på sektoren på høyre side og ugyldig. Neste kast var også over 15
meter men også utenfor sektor. Ingen resultat til 5-kampen blant de tre første
forsøkene. Da måtte jeg regne ut kast 5-kampen av de tre siste forsøkene. Nå
fikk jeg 15,19m og i femte forsøk ble det 15,65m og det lengste. Jeg hadde 5
kast over 15 meter noe jeg var veldig fornøyd med da jeg var ganske sliten i
beina. Det ble 4 gull på alle kasta utenom spyd. Poengsummen i kast 5-kamp
ble 3313. Nå vil jeg prøve med 3 rotasjoner i vekta, da det gikk veldig bra med
3 rotasjoner i slegge. Noen uker senere prøvde jeg vekt og slegge i Tønsberg.
Jeg hadde store ambisjoner i vekt, da jeg hadde vært over 16 meter flere ganger
på trening. Først kastet jeg 2 kast med bare 2 rotasjoner og oppnådde 15,69m.
De siste var med 3 rotasjoner og nå fikk jeg 15,88m. Litt skuffet at jeg ikke kastet over 16 meter. I slegge hadde jeg ikke noen ambisjoner da jeg ikke hadde
vært over 39 meter på trening. Her brukte jeg 3 rotasjoner på alle kasta.
I fjerde forsøk traff jeg bra i utkastet og fikk 41,08m. Det var jeg meget godt fornøyd med.
Jeg har hatt en del vondt i venstre hoft i det siste, Særlig etter kasttrening, kajakkpadling og sykling. Så trente jeg på E2 igjen etter nesten 3 uker pause. Jeg trente vendinger på 50 kg og knebøy
på 70 kg. Tok ikke så veldig tungt da jeg var litt engstelig for hofte. Etter treninga var jeg mye
bedre i hofta i flere dager. Det er rart, men veldig positivt.
NM i veteraner gikk i Knarvik utenfor Bergen. Nå kjørte Kjell og vi var 4 i bilen. En lang biltur
mellom 8 og 9 timer hver veg. Jeg hadde meldt meg på i 4 øvelser. Slegge første dagen, og ikke
uventet regnet i Bergen. Begynte med 2 rotasjoner og hadde litt over 37 meter etter 3 kast. Gikk
over til 3 rotasjoner og i siste kastet stemte det veldig godt. Sjelden jeg føler at teknikken sitter så
godt. Resultatet ble 39,25m, 4 cm svakere enn jeg vant på i fjor og gull igjen med god margin. Nå
har jeg startet i 37 NM etter hverandre ute og har vært på pallen i slegge alle gangene. Det har gitt
26 gull, 9 sølv og 2 bronse. Det er ingen andre veteraner som har klart så mange gull i en øvelse.
Dagen etterpå begynte jeg med kule. Det første støtet ble lengst med 9,30m, enda jeg støtte uten
tilløp. Prøvde både hink og rotasjon, men det ble svakere. Her endte jeg på 4.plass10 cm. fra bronse. I diskos rotet jeg det til igjen, 4 kast utenfor sektor og ett mislykket. Fikk ett kast noenlunde til
og det ble målt til 31,09m og det gav meg en bronsemedalje. Vi slapp regnvær denne dagen. Siste
dagen var det vektkast. Dette ble dagen med mye nedbør. Kastet veldig godt og fikk 16,21m og et
sikkert gull. Kastet lengst med to rotasjoner. Med tre rotasjoner kastet jeg 15,62m. når jeg kastet
det lengste kastet regnet det veldig kraftig, flott å få det til selv med mye nedbør.
Nå ble det lang pause fra konkurranse, nesten to måneder. Med vond hofte regnet jeg med at å
klare bedre resultater enn i 2016 var vanskelig, så da var ikke motivasjonen så stor. KM i kast
5-kamp gikk i Sandefjord og jeg hadde som vanlig ansvaret for den. Litt regn i det vi startet, men
det ble heldigvis ikke noe av. I slegge klarte jeg 39,38m i første kastet, og det føltes som jeg hadde
mere inne. Kanskje jeg ble for ivrig, det ble ikke noe lenger selv om siste kastet var like bak. Første
kulestøt tok jeg uten tilløp og fikk 9,41m. Med rotasjon ble det også 9,41 på det lengste, så der
øket jeg ikke. I diskos var det første kastet bare 27,48m. Det andre var utenfor sektor på venstre
side. Siste forsøk var like ved sektoren, også det på venstre side, men innenfor. Da fikk jeg 31,70m
på det. Spyd blir vanskeligere og vanskeligere å kaste, Det andre forsøket ble 17,62m, og det gav
bare 294 poeng. I vekt håpet jeg på over 16 meter, noe jeg har hatt på de siste treningene, men
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beina blir slitne. Alle kasta var over 15 meter med det lengste på 15,43m. Poengsummen ble 3258.
I fjor på samme KM hadde jeg 3260 poeng, så jeg holder nivået.
Tilslutt prøvde jeg den tunge vekta på 15,88kg. Ikke så mye overskudd igjen, men jeg klarte 8,70m
i siste forsøk. Ganske fornøyd med det selv om det var nesten en meter kortere enn i fjor. Hadde
sikkert blitt lengre dersom jeg ikke hadde hatt
en kast 5-kamp i beina.
Det ble 60 netter på hytta i sommer.Jeg fikk
mange padleturer, men en del dager var det
for sterk vind til at jeg våget meg utpå.
Noen dager blåste det for mye utenfor «Hommern», så da padlet jeg innover mot Larvik
eller inn i Lågen.
Jeg hadde også noen turer rundt Malmøya når
vinden ikke var for sterk. Til sammen har jeg
padlet over 160 KM i sommer.
Siste turen var drømmeturen, fra hytta rundt
Stavernsøya og derfra rundt Malmøya. Det
ble en tur på ca. 15 KM. (Se kartet)
Ikke så ofte det er så stille på vannet at jeg
prøver den turen, men har klart det nesten
hvert år. Respekten for vannet blir større for
hvert år, det har vel noe med alderen å gjøre??
I klubbmesterskapet regnet det hele tiden, så
alt var vått. Jeg tok 3 støt med 7,26kg og 3 støt
med 4kg. Fikk opp 7,05m med seniorkula og
9,62m med 4kg kula. Begge bestenoteringer
i 2017 enda jeg støtte uten tilløp. Resultatet
med seniorkula er bare litt over halve persen
som er på 13,88m, men det var i 1965, så det
er 52 år siden.
NM i kast 5-kamp ble arrangert i Tønsberg
like etter klubbmesterskapet. Meldinga sa
pent vær, men like før konkurransen startet
begynte det å regne. Ny ring igjen, men den
var veldig ru og den virket vanskelig å komme hurtig rundt i. På oppvarmingen gikk det dårlig
så jeg bestemte meg for å prøve med bare 2 rotasjoner. Første kastet var ca. 36 og en halv meter.
Neste ble 37,30m. Siste ble utført med 3 rotasjoner, men det ble faktisk kortere. Min sterkeste
konkurrent hadde ca. 33 i oppvarminga, men endte på 29,39m. Det gav meg en ledelse på 183
poeng. I kule bestemte jeg meg for å begynne uten tilløp, altså uten rotasjon pga. regnværet.
Første ble bare 8,87m. Prøvde med rotasjon, men det ble enda kortere. Siste som jeg tok uten
rotasjon endte på 9,05m. Jeg hadde jo støtt 9,62m noen dager før, det også i regnvær, så dette var
skuffende. Min konkurrent, Jan Borgen oppnådde 10,32m, så nå tok han igjen 99 poeng, så nå
ledet jeg med 84 poeng. Så var det diskos, og i denne øvelsen hadde jeg hatt mange kast utenfor
sektor, så her kjente jeg på nervene. Jeg var litt forsiktig i starten da de to første oppvarmingskasta
gikk i buret. Så hadde jeg 4 oppvarmingskast til og alle var inne i kastfeltet. I første kastet var jeg
litt forsiktig og fikk godkjent, men bare 27,23m. Så skulle jeg ta i, men begge kasta havnet i nettet
på venstre side, Jan Borgen hadde 2 oppvarmingskast på nesten 30 meter, men han rotet det også
til. Han fikk også bare ett godkjent og det var på 26,90, så da økte ledelsen min til 93 poeng. Spyd
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er min absolutt svakeste øvelse. Jeg har plunder med høyre
skulder og må kaste uten tilløp. De to første var litt over 16
meter, mens Jan oppnådde 26,09m. I siste økte jeg heldigvis
til 18,29m, så han slo med nesten 8 meter. Her fikk Jan 189
poeng mere enn meg så nå ledet han med 96 poeng, og det
tilsvarte ca. 1,40 meter i vektkast. Nå er jeg normalt mellom
2 og 3 meter bedre enn Jan i vektkast, så dette regnet jeg med
å klare direkte. Første kastet kom jeg dårlig rundt, og da jeg
holdt igjen i utkastet ble det i underkant av 13 meter, og det
holder i hvert fall ikke. Jan fikk ugyldig. Neste omgang fikk
jeg det litt bedre til, men jeg kjente at dette også var svakt, det
ble målt til 14,05m. Jan kastet 12,76m og da ledet han fortsatt, nå med 12 poeng. Jeg måtte øke dersom gullet skulle bli
mitt. I siste kastet satte jeg mere fart på i starten, jeg kjente at
rotasjonen var bedre og utkastet ble bra. Der sitter den tenkte
jeg, og det ble målt til 15,20m. Gullet var sikret og poengsummen ble 3065. Jeg slo Jan med 64 poeng. Poengsummen
er den svakeste av de 8 kast 5-kampene jeg har fullført etter
at jeg startet i 70 årsklassen.
Dro til Lyngdal for å stille i Sør-Norsk mesterskap. Vi fikk
fint vær og det viste seg at formen var bedre enn forventet.
Startet med slegge. Begynte med 2 rotasjoner og fikk litt over
37 meter. Prøvde 3 rotasjoner, men økte ingen ting. På
de 2 siste kastene gikk jeg ned til 2 rotasjoner og prøvde å sette
på større fart i starten. Økte noe i 5 forsøk. I siste kastet fikk jeg
fin fart og begge rotasjonene satt veldig bra. Stor var overraskelsen da det viste seg å måle 40,71m. Så var det diskos. Begynte
ikke så veldig bra. Første forsøk gikk i buret. Jeg hadde kastet bra
på trening, og følte at jeg fikk armen bra bak i rotasjonen. Neste
forsøk ble bedre, men bare ca. 28,50m. Så fikk jeg til lang arm,
men utkastet ble litt for sent, likevel ble det årsbeste på 33,14m.
I 4.forsøk fikk jeg lang arm, samtidig fikk jeg til tilslaget slik jeg
ønsket, og da dro diskosen 34,23m, og en bra forbedring av årsbeste. Nå hadde vi litt medvind, hadde det blåst motvind kunne
dette blitt enda en meter lengre. Endelig har jeg funnet tilbake til
tidligere kasting. Sølvet gikk på litt over 28 meter. I vektkast ble det 15,79m. Et bra resultat, men
her ønsket jeg å kaste over 16 meter. Nå var det en del venting mellom øvelsene, så jeg var begynt
å bli sliten i beina. Dette tatt i betraktning, var jeg fornøyd med dette også. Alle resultatene var
bedre enn på Sør-Norsk i fjor. Det ble også tre nye gullmedaljer. Hadde jeg fått disse resultatene i
NM, hadde poengsummen blitt ca. 300 poeng bedre.
Har fått time tirsdag 6 november 2018 for å bytte venstre hoft. Høyre hoft byttet jeg 4 november
for 7 år siden. Da stilte jeg i konkurranse i slutten av februar. I 2018 går NM i vinterkast i begynnelsen av mars. Da er håpet at jeg er så bra at jeg kan stille der. Dette NM er det jeg som har foreslått. Da arrangeres slegge, diskos og vektkast. Det blir bare 4 forsøk, slik at alle rekker å kaste i
løpet av dagen. Det blir spennende å se hvordan dette blir. Dersom det blir suksess kan det hende
at dette blir arrangert hvert år
Jeg møtte til operasjon kl. 7,00 på morgenen, og ble operert ca kl. 8,00. Kom på overvåkningen
mellom kl.10,00 og kl. 11,00 og var der til neste morgen. Operasjonen gikk bra, beinet ble forSide - 117
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lenget med 2cm, så nå er begge beina like lange igjen. Målte meg og fant ut
at jeg var 1,80cm. Da har jeg bare mistet en cm siden jeg var ung. På bildene
ser vi venstre hoft før operasjonen og på det største bilde ser vi begge de nye
hoftene. Denne gangen var vi bare 3 dager på sykehuset før vi ble sendt hjem.
Noen dager senere oppdaget jeg ganske mye bloduttredelser på beinet. Fra
såret og litt ned på leggen. Også noe på innsiden av låret og litt foran i lysken. Jeg måtte ta blodfortynnende medisin da legen var redd for blodpropp.
Er det derfor det blir mere
blåmerker? Ved knebyttet for
5 år siden ble det mye blod i
kneet, så da sluttet jeg med
medisinene. Det var vistnok
ikke bra! Ringte til sykehuset, men de sa jeg måtte
fortsette å ta.

2018–72ÅR.

Legen min, Jan Erik Borge har reddet min idrettskarriere!!
Han har operert meg 5 ganger. Første gangen måtte jeg operere noen kuler inne i høyre hand, i
desember 2005. Jeg klarte ikke å rette ut ringfingeren, og dersom den ikke ble operert ville fingeren bøyd seg mere og mere. Da hadde det vært vanskelig å støte kule. Det hadde også vært upraktisk på andre vis.
4. september 2006 byttet jeg venstre kne. Da
var det Terje Nord som var operatør, mens
Borge var assistent. Jeg hadde hatt mest vondt i
høyre kne, men etter at muskelterapeut Magne
Brakstad fra Bergen hadde ordnet noe med
musklene mine i 2004, ble venstre bein hjulbeint. Han sa at to av musklene i låret hadde
vokst sammen. Han la albuen sin på låret,
satte mye vekt på og dro albuen nedover låret.
Det var vondt og det kjentes ut som muskelen
vrengte seg. Hva er det du gjør? spurte jeg.
Nå er du bra, prøv trappa sa han. Jeg hadde
ikke turt å hoppe høyde u.t. da noe i kneet var
vondt når jeg roterte rundt stanga. Det var
også vondt å gå i trappa. Fordi jeg ble hjulbeint måtte jeg operere venstre kne først. Etter
operasjonen fikk jeg 12 dager opptrening og fysioterapi på Kysthospitalet. En flott opplevelse.
Kneet manglet 5 grader på full strekk, noe det
hadde gjort i mange år. Etter at fysioterapeuten
hadde lagt tyngden sin på leggen og låret 25 til
30 ganger ble beinet helt strekt. Det var vondt,
men bedre å ha vondt noen ganger enn resten
av livet. Jeg bad Terje Nord å operere venstre hoft i januar 2007 og høyre kne i april samme år.
Han skulle gå av med pensjon 1. mai, og jeg ønsket at han skulle operere meg før han sluttet. Da
kunne jeg trene opp alle ledda samtidig. Det sa han ja til, men på kontroll mente han at det var for
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tidlig. Be om å få Borge sa han, han er like dyktig som meg.
I september 2009 skulle jeg operere høyre hoft. Så sa Borge at han skulle lære seg ny teknikk, istedenfor å gå inn fra siden og løsne to fester, skulle han gå inn litt forfra. Med den gamle teknikken
var det lettere å få hofta ut av ledd. Dette mente han var en fordel for meg da jeg ønsket å fortsette
med kast. Da måtte jeg vente et år, slik at han fikk trent seg på denne måten å operere på. Så 4. november i 2010 ble jeg operert som nr. 37 med den teknikken, og det har fungert meget bra. Ei natt
på sykehuset fikk jeg ikke sove, så da tok jeg en morfintablett og en sove tablett. Så glemte jeg å
ta opp sengehesten, noe jeg hadde gjort de andre nettene. Etter et par timer søvn gikk jeg opp fra
senga, jeg husker at jeg nesten falt over senga til en annen pasient, så husker jeg ikke mere. To timer senere våknet jeg av at sykepleier Gro som hadde ansvaret sto ved sengen min, og hun spurte
hvordan det var med meg. Merkelig tenkte jeg, jeg ligger jo her for å sove. Så fortalte hun meg
at jeg hadde falt på badet, rett ut med krykkene langs siden. Jeg hadde tatt imot med panna over
høyre øye. Flaks at jeg ikke traff doen med hodet, da kunne det gått veldig ille. Det måtte 3 damer
til for å få meg opp i senga igjen, ble jeg fortalt! Jeg hadde blitt tapet over øyet, da det hadde blitt
en sprekk der. Hun sa at hun ikke trudde hun måtte passe på meg på natta, da jeg var veldig sprek
etter operasjonen. Jeg traff henne igjen 7 år etterpå og fikk pratet med henne. Da sa hun at første
tanken hennes når hun fant meg på gulvet var at jeg var DØD. Stakkars Gro. Det ble full sjekk av
hodet og skjelettet av skallen neste dag, men alt var i orden. Hun hadde vært redd for blødning i
hodet. Dette året fikk jeg 2 uker opptrening på Nordagutu, men etter en uke ble jeg sent hjem. Jeg
var for sprek til å ta opp en plass der.
I 2012 bad jeg om operasjon av høyre kne, men det måtte skje etter midten av september, da jeg
skulle være med i NM i Stavanger den helgen. (Jeg sa ikke til legen hva jeg skulle den helgen) Så
fikk jeg operasjon 25. september, det er perfekt, sa blir jeg bra til NM i mars. Nå var det slutt på
opptrening, rett hjem etter 4 dager. Han som ble sendt hjem før meg var mye dårligere til beins
enn det jeg var, enda han var blitt operert en dag før meg. Når dere sender han hjem, kan vel jeg
dra etter 3 dager sa jeg, og det var greit. Da jeg viste at det var 6 måneder ventetid på fysioterapeut, ringte jeg og bestilte time i god tid før operasjonen. Dette kneet manglet jeg 8 grader på.
Samme behandling som sist. Fysioterapeuten la tyngde på låret og leggen. Trykk til jeg mister
pusten sa jeg, og så holder du litt til. Etter ca. 15 behandlinger bad jeg han om å bygge opp et par
cm. under helen. Da ble det mere plass å trykke på. Etter 23 ganger var benet helt strakt over et år,
men jeg ville bytte på høsten slik at jeg kunne gjøre ferdig sesongen først. Jeg fikk time 6. november, og ble sendt hjem etter 3 dager. Etter to dager var det avslutning av friidrettssesongen på
Lovisenlund, og jeg bad om to timer permisjon for å gå dit. Det fikk jeg lov til, og Borge sa at jeg
kunne dra hjem etterpå. Men jeg sa at jeg kom tilbake den siste natta. Jeg ble hentet og kjørt både
fram og tilbake. Det ble en del blødninger etter operasjonen, både i låret på begge sider, i kneet og
i leggen. Leggen hadde bloduttredelse i 6 uker før det forsvant helt. Jeg måtte ta blodfortynnende
medisiner etter operasjonen. Legen var redd for blodpropp. Kanskje derfor det blødde så mye??
Jeg ringte til legen for å spørre om jeg kunne slutte med medisinen, men det likte han ikke at jeg
gjorde. Derfor ventet jeg 12 dager før jeg begynte å trene hjemme. 30 minutter på ergometersykkel og 30 til 45 minutter styrke. Det meste av styrken var med strikk rundt anklene. Jeg begynte
med lett strikk, og så økte jeg til sterkere strikk etterhvert. Så tok jeg et bein av gangen ut i alle
retninger. Fin opptrening av hoftene. På kontroll etter to og en halv måned var både Borge og jeg
fornøyd. Han sa at jeg kunne stille i KM i høyde u.t. allerede 3 måneder etter operasjonen. Nå var
bena blitt like lange igjen.
Som om alt dette ikke var nok, så har jeg vært innlagt 3 ganger til de siste 5 årene. 3 måneder
etter siste kneoperasjon datt jeg på ski og traff en issvull over høyre øye. Etter noen dager så jeg
dobbelt, og det viste seg at jeg hadde fått 3 sprekker under øyet, to på 11 mm og en på 6 mm. Jeg
måtte møte på Ullevål sykehus søndag morgen klokka 08,30 den 25. januar 2013 for å sette inn
ei plate under øyet. I påsken 2014 blødde jeg mye neseblod, så da måtte Liv kjøre meg fra hytta
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til Kongsberg sykehus. Det ble ei natt der også, pga. høyt blodtrykk. Året etterpå 25. september
måtte jeg operere lyskebrokk på Gjøvik sykehus. Heldigvis dagkirurgi, så da slapp jeg å overnatte.
Jeg har altså hatt 7 operasjoner på 12 år. Nå var det ny teknikk der også, så det var ingen restriksjoner. Likevel ventet jeg 12 dager da det ble mye bloduttredelse etter inngrepet. Året etterpå tok
jeg biopsi av prostatakjertelen. Legen fant ingen kreft, så da slapp jeg operasjon der.
Så kom KM i høyde u.t. og jeg stilte opp. Prøvde meg på oppvarminga og gikk greit over 0,95m.
Begynte på den høyden, men fikk riv i første hoppet, kanskje for matta var for høy? Byttet til en
mindre matte, og da kom jeg over. På 1,00 m rev jeg også på første forsøk. Hoppet andre forsøk
uten sko, og da gikk jeg over. På hytta 5 dager tidligere hadde jeg fått en liten strekk i venstre skulder. Når jeg tok i med armene for å få et bra løft kjente jeg det godt i venstre overarm. Da ville jeg
ikke prøve høyere da jeg var redd det skulle bli enda verre. Det er vinterkast om 4 uker og det er
viktig å være i bra form da. Det ble sølv 10 cm. etter min venn Toto.
Noen dager senere hadde venstre
biceps blitt ganske rød. Jeg hadde revet
av noe, kanskje det ytterste festet?? Det
er ikke spesielt vont, men jeg er forsiktig med å bruke armen. Jeg hadde
samme følelse i skuldera/overarmen da
jeg fikk en skade i høyre skulder i 2016
etter diskos trening uten rotasjon. Fant
ut at det ytterste bicepsfestet hadde røket, men vet ikke om det hente da eller
tidligere. Kanskje det ytterste festet på
venstre biceps hadde røket nå?? Samme
smerten!
Jeg arrangerte et treningsstevne i Hovlandhallen uka før vinterkast.
Fikk 14,90m i vektkast, 8,92m i kule og 0,98m i høyde u.t. Alt var litt under pari synes jeg. Særlig
kule hadde jeg trudd det skulle gå lenger etter mye hard styrketrening i vinter. I høyde u.t. prøvde
jeg å hoppe med ryggen mot. Jeg satt i lufta istedenfor å legge meg flat. Ble nesten saksestil. Får
prøve å få til det neste gang, burde klare bedre da. Eller jeg prøver gammel teknikk igjen. Jeg kjente ikke noe i venstre overarm etter skaden jeg fikk i KM, så da er jeg klar for NM ute i Tønsberg.
Kan bli en kald fornøyelse da det var mye vind og -10 C uka før lørdagen.
Jeg foreslo for veteranforbundet at vi arrangerte vinterkast, hvor vi hadde slegge, vekt og diskos,
og det ble bestemt at det skulle prøves. Ser ut til at det blir en suksess da hele 27 kastere har meldt
seg på, enda værmeldingen sier at det blir 10 kuldegrader og litt vind.
I 1971 da jeg var landslagstrener hadde jeg Arild Busterud på besøk i påsken. Da trente vi slegge
på Lovisenlund, og da var det 10 kuldegrader, så det har vi prøvd før.
Det er 47 år siden, og
nå møtes vi igjen for å
konkurrere. På bildet er
Arild til høyre og jeg til
venstre.
Vi var heldige på konkurransedagen av NM
vinterkast, det var bare
-5C og ingen vind. I
forhold til det vi hadde
hatt (-12 C i flere dager
og vind) så var det god
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temperatur. Det kom 26 stk. av de 27 som var påmeldt.
Det ble en flott opplevelse og vi håper at dette kan gjentas hvert år. Vi
begynte med slegge. Arild Busterud som har verdensrekorden i flere
klasser kastet ca. 55 meter i første forsøk, men han var på kanten av ringen og det ble underkjent. Jeg misset da jeg kastet med hansker på begge
hendene og fikk bare 28,58m. I neste omgang kastet Arild utenfor sektor,
mens jeg klarte 37,80m. Så mislyktes Arild i tredje. Han fikk bare ca. 3334 meter og da valgte han å gå ut av ringen foran, det ble da ikke målt.
Jeg fikk mitt beste kast med 38,66m. Nå var det bare 4 forsøk, slik at alle
rakk å kaste før mørket kom. Nå kastet Arild utenfor igjen, mens jeg fikk
37,67m. Jeg fikk gullet da Arild ikke fikk resultat. Thorleif Brathagen
fikk 28,75m og William Edvardsen kastet 26,85m. I vektkast kastet Arild
19,70m, mens jeg fikk mitt lengste i siste forsøk 14,97m. Da gav det meg
sølv. Jeg valgte å bare ha to rotasjoner både i slegge og vekt, da jeg ikke
hadde trent på kast siden september. Her fikk Thorleif 10,65m og William 10,63m. I diskos var vi også 4 utøvere, men her stilte ikke Arild opp.
Jeg fant ut hva jeg gjorde feil på slutten av sesongen i fjor, og jeg håpet på
at jeg skulle få det til enda jeg ikke hadde kastet siden september i fjor.
På første forsøk traff jeg ikke spesielt bra, men fikk diskosen inne i sektoren. Det var 28,79m. I det neste traff jeg veldig bra, da fikk jeg det til og
kastet ble målt til 33,15m. I fjor kastete jeg lenger enn det bare en gang.
Det ble en sikker gull, da Olav Egeland fikk 25,82m og sølv. Bronse til
Thorleif på 22,11m og 4.plass til William på 21,33m.
NM inne ble arrangert
i Grimstad i en flott ny
hall. Det var første gangen jeg var i Grimstad,
tror jeg! Første dag var
jeg med i høyde u.t. Nå
valgte jeg å hoppe med
dykkstilen, da det gikk dårlig forrige gang, da jeg
hoppet med ryggen mot lista. Jeg kom over 1,06m
i tredje forsøk, og det gav en bronsemedalje. Toto
fikk sølvet på 1,09m. Jeg klarer høyden med kroppen, men klarer ikke å rotere så bra som tidligere
og dermed river jeg med beina. Slik har det vært
helt siden jeg begynte å hoppe igjen etter opphold
på flere år. Vanskelig å få trent på det, så det får vel
bli som det blir??
Neste dag var det kule. Begynte med et uten fart
og fikk 8,90m. Så hinket jeg i neste. Det traff jeg
bra på og resultatet ble 9,45m. Det ble det lengste og det gav meg en sølv. Jeg prøvde et med rotasjon, men det fungerte ikke. Jeg var langt bak
vinneren Jørgen Kristian Olsen. Han fikk et kjempetreff på 12,71m. Det var samme mann jeg slo
i KM vektløfting i 1974. Den gangen måtte jeg støte 150 kg for å vinne, og det klarte jeg. Det ble
siste gangen jeg tok den vekta.
Første konkurransen var i Tønsberg 14 april. Fikk kaste før stevnet begynte da jeg skulle være i
bursdag til Johanne kl. 14,00 i Bærum. Resultatene ble slegge 39,80m, vekt 15,74m og kule 9,53m.
Jeg var passe fornøyd, kjenner at teknikken ikke satt helt bra. Håper å øke om 14 dager i kast
5-kampen. Både i slegge og vekt brukte jeg bare 2 rotasjoner. I kule hinket jeg. På trening uka
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etter fikk jeg vondt i venstre overarm når jeg kastet spyd. Ikke så vondt som i vinter da jeg hoppet
høyde u.t. Satser på at det er i orden igjen på kast 5-kampen.
Vi var heldige med været i Kast 5-kampen, sol og bra temperatur. I min gruppe stilte det 13
mann, likevel ble konkurransen fullført på bare 3,5 time. I slegge fikk jeg ikke til noe fart, hvorfor
vet jeg ikke, men det ble bare 35,78m med to rotasjoner. Prøvde 3 rotasjoner på oppvarminga,
men tenkte det var sikrere med to rotasjoner. Det er absolutt det svakeste resultatet med 4kg
slegge jeg har hatt i 70 klassen. I kule begynte jeg med rotasjon, men det ble under 9 meter på de
to første støta. Siste forsøket hinket jeg, det ble det lengste, men bare 8,93 meter. Skuffende svakt
resultat. I diskos følte jeg meg sikrere enn på lenge, nå hadde jeg fått skikk på teknikken. Så gikk
første kastet utenfor sektoren på venstre side, fikk ikke sluppet den. Neste fikk jeg ut i sektoren,
men traff ikke og det ble bare 25,90m. I siste traff jeg ganske bra. Den bar like innenfor sektoren
på høyre side og målte 31,51m. Da pustet jeg lette ut. I vinter har jeg trent mye styrke i utkastet i
spyd, så jeg hadde forhåpninger på lenger kast i år. På første trening skjønte jeg at det ikke hadde
hjulpet noe, i tillegg fikk jeg vondt i venstre overarm. Samme skaden jeg hadde hatt etter KM i
høyde u.t. i vinter. Det ble 18,13m og det var jeg fornøyd med. Så var det vekt. Siste trening hadde
det gått bra med 3 rotasjoner, så jeg begynte med det. Det ble like under 15 meter. Tok så et kast
med to rotasjoner. Fikk bra fart i første rotasjon, ganske bra i andre også, men slapp den litt tidlig.
Den kom innenfor sektor, men var bare med 5 cm margin. Det ble målt til 15,92m. Siste kastet
også med to rotasjoner. Første rotasjon ble raskere enn på det forrige kastet, men så gjorde jeg en
feil i andre, så det ble mislykket. Poengsummen ble svake 3174 poeng. Neste mulighet er om to
uker, da blir målet å forbedre alle kasta. Kjente heldigvis ikke noe til skaden i venstre arm, det var
det mest positive under konkurransen ved siden av vektkastet.
Vi var heldige med været, litt sol og ca. 18 C. Kastet med 3 rotasjoner i slegge og det gikk veldig
bra. Begynte på 39,54m. Stoppet i rotasjonen da jeg mistet balansen. Da tok jeg bare 2 rotasjoner, men det ble svakt så jeg gikk dødt på det. Så satt den og jeg klarte 41,28m, nå med 3 rotasjoner. Fortsatte med 3 rotasjoner og fikk først 40,68m og så 41,28m igjen. Meget fornøyd med
det. Så var det kule og nå med rotasjon. Første var litt over 9,5m, men utenfor sektor. Det var det
eneste jeg synes at jeg fikk til. Det lengste ble 9,25m, jeg hadde 3 støt på 9,16m. I diskos følte jeg
meg ganske sikker etter noen treninger. Så begynte jeg med dødt hvor jeg mistet balansen. Fikk
31,72m i andre. Da slapp jeg litt seint, så den var like innenfor sektor på venstre side. Det neste
kastet på samme måten, og det ble litt under 30m. De to neste var svake kast, men i siste fikk jeg
litt tilslag, nå ble det 31,94m og det lengste. Fant ikke den gode følelsen når jeg treffer med hoft og
arm. Spyd er håpløst, der får jeg ikke til noe. Det ble 17,04m i første kastet. Blant de 3 siste kasta
fikk jeg 16,58m. I vekt kastet jeg 15,5m på oppvarmingen med to rotasjoner. Da begynte jeg med
det, men det var dumt. På de første tre første forsøkene ble det bare 14,99m på det lengste. Så begynte jeg med tre rotasjoner. Det første ble dødt, men i neste klarte jeg 15,70m, men noen mente
at jeg hadde vært på ringen. I siste kastet satt teknikken
bra, utkastet var også bra og det ble 16,46m. Det var
bare 58cm bak spydet. Når jeg regnet ut poengsummen
av de tre siste forsøkene ble den 3341poeng. Her kastet
jeg spydet på 500 gram bare 12 cm lenger enn vekta på
7,26kg. Det er den tredje beste kast 5-kampen i 70 års
klassen. Av de tre første forsøkene ble det 3244poeng,
det er bra det også. I år ble det 5 gull.
Nytt stevne i Tønsberg i diskos og kule. Kastet ganske bra i diskos, 4 kast over 32,5m med det lengste på
33,15. Akkurat samme resultat som jeg hadde i vinter NM. I kule ble det bare 8,93m, det støtet var uten
tilløp. På 5 forsøk roterte jeg, og det endte med fall.
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Jeg landet på begge hender og roterte ut av ringen. Trur det gikk bra, men på spyd trening noen
dager senere fikk jeg en smell i venstre skulder. Etterat det hadde vært vondt i over en uke, ringte
jeg til Tore Prestegård for en ultralyd sjekk. Det viste seg at venstre biceps festet hadde røket. Det
var det jeg tenkte etter at jeg fikk vondt under KM i hopp i vinter. Så hadde også Superspinatus
røket og muligens også Infraspinatus røket. Da er begge skuldrene like svake, særlig med løft over
hodet. Ingen kasttrening på en måned, men det ble annen trening. Jeg var på E2 noen ganger, jeg
trente noe styrke på hytta. I tillegg kunne jeg padle og det ble noen sykkelturer. På første kasttrening i slegge kjente jeg litt på første kastet enda jeg bare slapp den ut på litt over 20 meter. Varmet
mere opp og etter hvert satte jeg mere fart på med 3 rotasjoner. Da kjente jeg ikke noe, og på siste
kastet ble det 39 meter. BRA! I vekta gikk det også bra. Hadde to kast på 15 meter får jeg fikk et
på 16 meter. Da har jeg ikke mistet noe i disse kasta selv med skaden. GODT! Da kan jeg se framover til NORDISK i Sverige om 2 uker.
Nordisk i Borås i Sverige kom med et fantastisk vær, sol og varme. Etter skaden i venstre skulder
meldte jeg meg på bare i slegge og vekt. Hadde trent med 3 rotasjoner på begge kasta, men på
siste trening prøvde jeg med 2 rotasjoner og kastet lenger i vekt enn jeg gjorde med 3 rotasjoner.
I slegge begynte jeg med to, fikk 37,61m i første forsøk, Så hadde jeg to kast i buret. På de to siste
kastet jeg med tre rotasjoner, men økte ikke. Resultatet holdt til 6.plass. Det var skuffende. I vekt
tok jeg bare to rotasjoner på alle forsøkene. Jeg begynte på 15,61m og lå på 2.plass. Hadde 4 kast
til over 15meter og det lengste ble 15,71m. Det ble sølv på meg. Det var jeg godt fornøyd med,
men jeg var noe skuffet over resultater. Hadde håpet på over 16 meter. Min Svenske venn Jøran
Westberg kom på bronse med 15,24m. Arild Busterud fra Løten vant på suverene 21,50m. Det var
ny Europarekord.
NM i kast 5-kamp ble arrangert på min 72 årsdag. Det var
flott vær og et bra arrangement. Slegge med to rotasjoner ble
39,11m Så var det kule. Første kastet rullet over fingeren og ble
under 9 meter. Neste støtte jeg uten tilløp og fikk 9,32m. Siste
med rotasjon ble kortere. I diskos begynner jeg å bli sikrere.
Første nesten 32 meter, neste litt over 32 meter. Så traff jeg godt
og det ble 35,32 m og det var jeg meget godt fornøyd med. I
spyd ble det bare 17,86m, enda kaster jeg spydet lenger enn
vekta. I vektkastet havnet første kastet i buret. Neste holdt jeg
igjen i utkastet og det ble 15,20m like innenfor venstre sektor.
Da var gullet sikret. Siste kastet kom like innenfor høyre sektor,
og det målte 16,00m. Poengsummen ble 3382 p. Jeg fikk bestemannpremine for den beste poengsummen i et kast. Vekta gav
922 poeng. Jeg ble nest best i poengsummen av alle de 23 som
startet av mennene.
Neste mulighet var NM i enkeltøvelser som ble arrangert i
Stjørdal. Der hadde vi vært for 15 år siden også. For min del
startet det med slegge på fredag. På oppvarmingen skjønte
jeg at dette ble vanskelig. Jeg hadde problemer med å komme
rundt i ringen, antakelig var den mere ru enn det så ut som. Gikk ned til 2 rotasjoner. Når en sliter med å komme rundt blir farten dårligere og da blir lengden også svak. Fikk 32,88m. Så hadde
jeg to ugyldige får jeg fikk litt bedre hastighet og oppnådde 36,58. Lenger kom jeg ikke. Likevel
ble det gull. Litt ergerlig da jeg hadde kastet ca. 41 meter på trening 2 dager før. Dette var mitt 27
gull i slegge. Neste dag var det diskos. Vi var 4 mann, og jeg håpet å kaste lenger enn han som fikk
sølv i fjor. Da hadde han 2 meter foran meg som klarte bronse. Jeg åpnet med kast utenfor sektoren på venstre side.
Dette mente jeg å ha fått orden på, da jeg hadde funnet ut at jeg måtte ha armen lenger bak meg i
rotasjonen. I andre forsøk fikk jeg 31,87m, mens Håkon klarte 32,10m. Mitt neste kast var mislykket, men inne i sektor. Så klarte jeg 32,48m og passerte Håkon. Han klarte ikke å straffe dette, så
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da ble det sølv på meg etter Jan Nystrøm som kastet 35,91m. Jeg traff ikke godt på noen kast denne gangen. Siste dagen var det vektkast og her ventet jeg hard konkurranse av Jan Nystrøm, han
hadde slått meg for 2 år siden. På oppvarmingen kastet jeg ca. 15,50m og kjente at jeg var i rute.
Ringen var våt etter regnvær på natta, og det var en fordel. Jan hadde ca. 14m på oppvarmingen
etter over 10 prøvekast. Mitt første forsøk var mislykket, i tillegg datt jeg ut av ringen. Jan åpnet på
14,15m Neste kast klarte jeg 14,63m og gikk opp i ledelsen. Jan klarte ikke lenger, han holdt seg
ikke inne i ringen på de neste 5 kasta. I tillegg var alle under 14 meter. Jeg hadde et på ca. 15,50m
igjen, men den traff sektor og blir da ikke målt. Så hadde jeg to ugyldige til før jeg kastet 14,21m i
siste. Gullet var mitt, men resultatet var det svakeste på disse 3 årene jeg har vært i denne klassen.
Trente litt på mandagen og da kastet jeg lenger i alle disse 3 kasta.
KM kast 5-kamp arrangerte jeg i Sandefjord uka etter NM. Flott vær og
bra temperatur. Tenkte å kaste slegge med 3 rotasjoner, men det fungerte ikke særlig bra. Hadde bare 35,55m etter to kast. Tok siste med to
rotasjoner og det ble 37,17m. Ikke noe å skryte av det heller. Får ikke
høyre bein raskt nok rundt, da blir det kortere tid til å gi slegge fart og
kastet blir kortere. Slik var det i NM også, jeg trudde det var ringen
som var treg, men det var nok min teknikk som sviktet. I første forsøk
i kule kjente jeg det i venstre seteball, så da støtte jeg jeg uten tilløp på
de to neste forsøkene. Det ble 9,06 meter. I diskos hadde jeg to innenfor
sektor, men ingen av dem fikk jeg tilslag med lang arm. Hvorfor?? Har
fått det bra til på alle de siste treningene. Det ble bare 30,71 meter. I
spyd klarte jeg 17,88 meter og det var 2 cm. lenger enn i NM. I vekt var
første kastet ca. 15,5 meter, men litt utenfor sektor. Har lett for å slippe vekta for tidlig. De neste ble 15,01m og 15,15m. Poengsummen ble
3139, og det er det svakeste jeg har gjort i de 3 KM i kast 5-kamp konkurransene i 70 klasser. I NM fikk jeg den beste poengsummen i kast
5-kamp jeg har gjort i NM i 70 klassen. Der hadde jeg ca. 250 poeng
mere enn i KM.
VM for veteraner ble arrangert i Spania, og jeg dro nedover til Malaga for å være med i slegge
og vekt. Slegge var 4. september. Vi var 20 stykker som startet. Oppladinga ble ikke så god. For å
registrere meg måtte jeg stå i kø i 1,5 timer. Ikke så bra med mine bein. (knær) Så var det å komme til den rette banen, vi kastet ikke på hovedbanen der registreringen var. En del gåing før vi tok
buss opp til Torremolinos. Så hadde jeg fått registrert meg en time for seint (på grunn av kø), og
da var jeg ikke med på lista over deltakere. Det med køen hadde arrangøren fått med seg så de
satte meg inn på lista igjen. Så var konkurransen 90 minutter forsinket. Ny venting.
Når vi begynte så var jeg nr. 20 til å kaste, så det ble lenge mellom kastene. Satset på bare 2 rotasjoner, og første kaste ble svake 35,06m. Neste kast økte jeg til 37,16m og avanserte en plass. I siste
kastet klarte jeg å sette på mere hastighet i rotasjonen, men fikk ikke sluppet slegge tidsnok. Jeg
holdt litt igjen. Den kom innenfor sektor, men ble bare 35,60m. Det gav meg en 12 plass.
Vekt skulle arrangeres 11. september, så det ble en hel uke å vente. Har var vi 24 mann, så det ble
delt i 2 grupper. Jeg kom i den beste gruppa som en av de siste, og det var en fordel. Gruppene ble
delt etter tidligere resultater i år, og der var jeg nr. 11. I den gruppa som kastet først hadde de 3
beste 16,18m, 16,17m og 15,80m. På mitt første kast gled jeg litt i starten så jeg stoppet og begynte
på nytt. Litt ubalanse i neste forsøk, men lot det stå til og fikk 14,46m.
Vi hadde et minutt på oss, og etter 30 sekunder ble et flagg løftet opp. Dersom kastet ikke var
begynt innen tiden fikk du ikke kaste. Dette var første gangen jeg hadde opplevd dette i friidrett.
I vektløfting har det vært slik lenge, men da med klokke.
Neste kastet mitt ble bermen jeg hadde litt knekk i hofta i utkastet, det målte 15,50m. I siste forsøk fikk jeg det bra til og fikk 16,19m.
Det var jeg godt fornøyd med. Kastet var en cm. lenger enn vinner av den første gruppa, og det
holdt til en 10. plass totalt. Vinner hadde 23,15m. I tillegg kom 3 til over 20 meter. Mye bra kasting. Jeg var bare 42 cm fra finaleplass.
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Bildet er fra stranda. Jeg løper litt langs stranda, og det er
det mange år siden sist, kanskje for 25 år siden i Japan? Bra
temperatur i vannet. Lufta holdt mellom 28 og 31C. Denne
konkurransen gav faktisk litt mersmak, kanskje jeg skal fortsette med slike konkurranser. Målet blir da å komme blant de
12 beste, og helst blant de 8 beste. Da får jeg 6 forsøk istedenfor
bare 3 forsøk. Innendørs er det ofte litt mindre deltakelse, og
lettere å komme blant de 8 beste.
På klubbmesterskapet fikk vi kaste både diskos og kule, dersom
vi ordnet alt med konkurransen selv.
Begynte med diskos, og jeg valgte å starte med 2 kg. Jeg tok 4
forsøk, og det lengste
kastet målte 24,73m. Hadde ikke prøvd 2 kg diskos på 2 år og
dette resultatet var litt lengere enn sist. Ny klubbrekord i 70
års klassen. Tok to forsøk med 1 kg og fikk resultatet 35,20m.
Veldig fornøyd med disse resultatene. Fikk litt vondt i venstre
setemuskel. Har hatt det til og fra i flere uker, men kjente ikke
noe i Spania. Så var det kule og jeg startet med 7,26kg. Støtte
uten tilløp, og fikk 6,76m. Blir svakere resultat for hvert år,
og nå er jeg under halvparten av persen på 13,88m fra 1965. Tok et støt med 4 kg, det også uten
tilløp. Det ble 9,17m. Kjente det i setemuskelen, så det ble ikke så stort trykk som jeg kunne ha
klart?
Kastet ikke på 9 dager før jeg prøvde igjen. Trente litt, men kjente det i setemuskelen så jeg kastet
ikke for fullt. Blir ikke noe tur til Sør-Norsk i år. Kanskje sesongen er over, selv om det er noen
stevner i Tønsberg i oktober. Dersom setemuskelen er vond fortsatt, får jeg tenke på neste år.
Innendørs NM går i Nes idrettshall i mars, og det blir antakelig også vinterkast, kanskje på Lillestrøm?
Jeg har hatt vondt i venstre setemuskel siden klubbmesterskapet, og Torbjørn knadde og trykte
på stedet. Det gjorde veldig vondt, men det hjalp en god del. Fortsatte hjemme med å ligge på en
golfball. Er blitt mye bedre, men kjenner det litt når jeg sitter på en hard stol.
Skulle prøve meg i kule og diskos i Tønsberg, men fikk krampe i høyre legg og måtte gi meg før
første støt. Samme skaden jeg hadde før NM i vektløfting i 2014. Har kjent det uka etterpå.
Prøver slegge og vekt i Tønsberg neste uke.Tenkte at jeg skulle kaste med 3 rotasjoner i både slegge og vekt. På oppvarmingen i slegge kjente jeg det litt i venstre setemuskel, så da tok jeg bare 2
rotasjoner på de to første sleggekasta. Første var mislykket, det andre ble 35,89m. Tok de neste to
med 3 rotasjoner, men det fungerte ikke.
Gikk tilbake til to rotasjoner, men fikk ikke noe lengre. I vekt hadde jeg to rotasjoner, men kjente
det i setemuskelen og fikk bare 13,94m. Det absolutt svakeste jeg har gjort på mange år. Det blir
nå pause til neste sesong. Mye styrketrening, men kanskje ikke noe kast. Det spørs når snøen
kommer, og hvordan det går med setemuskelen.
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Hadde første konkurransen inne i Hovlandhallen 3 januar. Begynte med kule, hadde håp om forbedring, men stoppet på 8,91m og det var en cm. kortere enn på samme stevne i fjor.
Skuffende.I vekt ble det 15,01 m, det var 11 cm. lenger enn inne i fjor. Ikke helt fornøyd med det
heller, men kjente at jeg ikke var i så god form. Prøvde høyde u.t. og her ble det 1,03 m.
Hadde 0,98 m i dette stevne i fjor. Det var positivt da jeg hadde masse klær på meg da det var
kaldt i hallen, bare litt over pluss.
Nå hoppet jeg litt bakover slik som jeg gjorde på samme stevne i fjor, da teknikken som jeg har
brukt hele tiden ikke fungerte, kanskje fordi matta er for høy. En faller i matta før beina er over og
da stopper rotasjonen og en river med beina. Dette unngikk jeg når jeg var yngre og hoppet høyere. Endelig ble det is på Goksjø. Når isen begynte å legge seg kom det snø. Så kom det regn slik
at snøen smeltet, og etter noen dager var det frosset fast i den
gamle isen. 4 januar ville Stein Joar ha meg med på skøyter.
Jeg var lemlestet og sliten etter stevnet dagen før, så da ble det
skøyter istedenfor styrketrening. Det var flott vær og en nydelig dag. Første langtur med de nye klappskøytene. Noen dager
senere ble det en ny tur, gikk litt lengre enn sist, og GPS sa
det ble en tur på 13 kilometer. Helga etterpå ble det ny tur til
Goksjø. Først 13 KM på skøyter, og så 10 KM på ski. En flott
dag. Det var brøytet en 13 KM lang skøytetrase.
Årets første KM var i Tønsberg og Larvik Turn stilte med 5 utøvere. Jeg hoppet 1,05m i høyde
u.t. og det ble sølv etter Toto som klarte 1,11m. Nå hoppet jeg med baken over lista. Jeg får ikke
løftet baken, så når jeg river blir det med rompa. På 1,05 smøyg jeg meg over, men kjente at baken
strøyk lista, men den ble liggende. Bør trene på gammel teknikk, håper på bedre resultat da. Har
matte på hytta, får legge inn en del trening til sommeren.
Vinterkast gikk dette året i Lyngdal. Her var det +5C, men litt
regn i lufta. Heldigvis kom ikke regnet før vi var ferdig med alle
kasta. I slegge ble første kastet ganske bra, men jeg mistet balansen og måtte ta et steg ut av ringen. Det var litt rart da jeg følte at
jeg hadde kontroll. Neste kastet var litt over 37 meter. Så fikk jeg
bra fart i ringen og kastet 39,88m. lenger enn det hadde jeg bare
en gang i fjor. Siste kastet ble 39,79m. I diskos kom alle kaste på
oppvarmingen utenfor på høyre side eller like innenfor. Fikk ikke
til den teknikken jeg hadde i fjor. Første kastet var litt forsiktig og
29,50m. Da var gullet sikret. De to neste holdt jeg igjen og begge kom utenfor på venstre
side. Siste kom i sektor og
ble 30,32m. Alle 4 kasta var
lave, derfor ble det ikke så
lange kast. Hadde ca. 32meter på oppvarmingen. I vekt
åpnet jeg på 15,33m. De to
neste var like under 15 meter. Det siste var ca. 15,50m, men
litt utenfor sektor. Det ble 3 solide gull i år. Jeg kastet med to
rotasjoner på alle forsøkene i slegge og vekt. Har ikke trent
kast i vinter da det har vært mye snø. Nærmeste konkurrent
var William, men han var et godt stykke bak.
Bildet er av meg og Ragnhild Gulvik. Det var bare vi to fra
Larvik Turn i år. NM inne ble i år arrangert i Nea Arena på
Side - 126

Jostein Myrvang - Min idrettshistorie

Romerike. Jeg meldte meg på i høyde u.t. og kule. Da det var 7 med i høyde u.t. og 9 med i kule,
regnet jeg ikke med at jeg skulle komme på pallen i år. Første dag var det høyde u.t. og starthøyden var 1,00m. Jeg hadde vært i Tønsberg og prøvd meg to dager før mesterskapet. Der fikk jeg
noen tips av Kai Hole, og hoppet 1,07 to ganger på trening. Dette gav håp om bedre hopping enn
de siste årene. Jeg klarte 1,00m, 1,03m, 1,06m og 1,09m i første forsøk. Dette var jeg meget godt
fornøyd med. Dette var det bare 3 av oss som klarte, de andre 4 hadde noen riv. Da øynet jeg
sjansen på pallen. På 1,12m kom to over i første forsøk, jeg klarte det i 3 forsøk. Ingen andre kom
over, så da var bronsen sikret. Vinner hadde 1,20m, mens sølvet også gikk på 1,12m.
Neste dag var det kule. Jeg støtte uten tilløp på første forsøk og fikk
9,14m. Så prøvde jeg med hink og med rotasjon på de 2 neste forsøkene, men de ble kortere. Da tok jeg de 3 siste uten tilløp. Mitt lengste
kom i 5. forsøk, det var 9,17m. Det holdt til en 7.plass. Jeg hadde ikke
noe fart i kroppen, ble kanskje noe utladet etter høyde u.t.? Har trent
mye styrke på armene, særlig skuldrene og triceps. Hadde regnet med
å støte lenger i år. Kanskje det kommer til sommeren?
Lovisenlund idrettsplass i Larvik. (Mitt
andre hjem!!) Her
har jeg hatt mange
treninger og konkurranser gjennom 62 år. Mange gode minner. Det
største har nok vært da jeg satte klubbrekord i 10
kamp i 1970 med 6195p. Odd Arne Gulvik som
hadde rekorden før meg, hadde vært Norsk mester i 10-kamp.
Endelig forsvant snøen, og kastinga kunne begynne ute. På første trening kastet jeg bra. Hadde ca.
39,50m i slegge og 16,10m i vekt. På hver trening kastet jeg noe kortere. Slik er det ofte hvert år. Så
kom første konkurranse og da ble det bare 36,52m i slegge og 14,53m i vekt. På treningen etterpå kastet jeg lenger i begge kasta. På siste trening før kast 5-kampen fant jeg på noe nytt. Jeg dro
vekta så langt rundt før jeg begynte å rotere med kroppen. Da fikk jeg lenger arbeidsvei og vekta
dro meg rundt. Følte at jeg kom raskere ned med høyre fot. Kjente at jeg fikk veldig bra drag i
vekta. Tok to rotasjoner og de lengste kasta ble ca. 17m, 16,80m og 16,40m. Hadde også noen kast
like oppunder 16m. Dette må jo være bra i slegge også. Da ble det spennende i kast 5-kampen i
Tønsberg. Prøvde på det nye starten i slegge, fikk det litt til, men det lengste ble målt til 37,78m.
I kule roterte jeg på det første, men det ble ikke særlig langt. Støtte stille og fikk 9,08m, og det
ble det lengste. Så var det diskos, og nå hadde jeg kastet bra på trening. Lang arm så langt tilbake
som mulig og det hadde gått veldig bra. Så gikk det første i buret. Neste fikk jeg ut i sektor, men
tilslaget forsvant og det ble bare litt over 27m. I siste forsøk traff jeg ganske bra og det ble 34,49m.
Lå litt på ryggen i utkastet så jeg hadde litt forlite tyngde på venstre for i starten på rotasjonen, så
det er mere å gå på. I spyd er det helt dødt. Første forsøk ble over 18meter, men det landet flatt. Så
fikk jeg 17,54m og det ble det eneste godkjente. I vekta tok jeg et oppvarmingskast med en rotasjon og det landet på ca. 14m. Prøvde med to rotasjoner og fikk til
den nye starten. Vekta landet på ca. 16m. Prøvde ikke mere. I første forsøk fikk jeg det bra til, men holdt igjen i utkastet så det ble
bare 15,06m. De to neste kasta fikk jeg det ikke til så de ble kortere. Skuffende, men det kommer flere muligheter. Poengsummen
ble 3240, det er godkjent, men håper på flere poeng senere. Målet
er 3500 poeng i år. Etter kastinga var det samling på klubbhuset.
Da Svein hadde 79 årsdag hadde han kjøpt flott bløtkake. Veldig
hygglig avslutning på en bra konkurranse. Dette var 22 gang denSide - 127
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ne kast 5-kampen ble arrangert. Jeg har startet i 20 av dem. Før KM i kast var det veldig flott vær.
Flere dager over 20 grader og mye sol. Dagen før kastingen regnet det hele dagen. På kast dagen
regnet det også, men før start ble det opphold. Det var grått og litt fuktighet i lufta, men vi slapp
regn og det var ca. 10 grader. Jeg hadde ansvaret som jeg har hatt i flere år nå. I slegge begynte jeg
med tre rotasjoner, og første kastet ble ugyldig. Neste kasta tok jeg to rotasjoner og kastet 36,07 m
og så 36,04 m. Fortsatte med tre rotasjoner og det lengste ble 36,04 m. Første kulestøt med rotasjon havnet utenfor sektor. Neste ble 8,84 m, da støtte jeg uten tilløp. Så hinket jeg på det neste og
det ble 8,83 m. Prøvde så med rotasjon igjen, men det ble kortere. Siste forsøk tok jeg uten tilløp.
Og da fikk jeg 8,82 m. I diskos hadde jeg kastet ganske bra på trening, så her var jeg optimist.
Første traff jeg ikke spesielt godt og det landet på 29,90 m. Så traff jeg bedre, men ikke lengre enn
32,31 m. Så et i buret, det trudde jeg at jeg hadde sluttet med. Så ble det 31,56 m. Siste ble kortere. I spyd startet det med svake 15,23 m. Så 17,35 m. På de 3 siste kastene økte jeg litt og sluttet
på 17,87 m. På vekta hadde jeg store ambisjoner. Begynte på 15,28m. Økte ikke noe før i femte
kastet, da fikk jeg 15,61 m, det lengste i år, hadde håpet på over 16 meter. Poengsummen av de tre
første kastene ble 3134, mens på de tre siste forsøkene ble det 3144 poeng. To jevne 5-kamper.
Avsluttet med vekta på 9,08kg. Tok 5 kast og sluttet på 13,62 m. Kjente det i kroppen på kvelden,
på natta og dagen etterpå. Det hjalp etter hvert, men med 35 kast med fullt trykk og noen oppvarmingskast tar det på en eldre kropp.
Var på en kastkonkurranse i Tønsberg 16 mai, men der stemte ikke
noe, så det ble svake resultater. Da er jeg ferdige med det (svake
resultater) for i år?? Da friidretten i Larvik Turn er 100 år i 2019,
ville formann i klubben ha meg med i borgertoget i Larvik 17. mai.
Da stilte jeg opp. Det er egentlig flott å gå i toget, men det er ikke
så mange mennesker som en kjenner langs løypa. Heldigvis er det
noen som roper på en, så de får en hilst på. Traff mange kjente i
skogen etterpå, og det er flott.
Trente 18. mai og da stemte det bedre igjen. Diskosen gikk ca. 5
meter lengre enn i Tønsberg. Trente litt med seniorslegga og med
seniordiskosen. De er TUNGE, tenkte å kaste med dem neste konkurranse.
Jeg arrangerte et kaststevne i Bugården 2 juni. I tredje kastet i slegge
fikk jeg opp 39,55m og det var jeg ganske fornøyd med. Tok de siste
3 forsøkene med 7,26 kg slegge. Den virker veldig tung og resultatet ble vel deretter? Fikk 25,89 og 25,79 på da to lengste. Det var
3 år siden sist jeg prøvde den. I diskos ble det 33,72 i tredje kastet.
Fortsatte med 2 kg diskos og stoppet på 23,14m. Hadde et på 24m,
men det var på sektoren. I vektkast tok jeg alle forsøkene med 7,26
kg. Lengste ble 15,84m Hadde også et på 15,82m. To kast var på 16
meter streken, men jeg klarte ikke å stå i ringen. Neste mulighet blir i NM på Modum.
Første dag i NM er det slegge. Her kastet jeg ganske jevnt, men ingen lange lengder. Det ble gull
med 37,92m. Nå har jeg startet i NM enkeltøvelser på sommeren 39 år på rad, og det har resultert
i 28 gull, 9 sølv og 2 bronse. Ingen andre veteraner har så mange gull i en og samme øvelse. Neste
dag startet kule tidlig. Hadde to oppvarmingskast begge på ca. 9,50m. Et med rotasjon og et stille.
I konkurransen roterte jeg på de første forsøkene, ett utenfor sektor og et kort under 9 meter.
Fortsatte uten tilløp, og hadde 9,68m på det lengste. Dette holdt til 4.plass. I diskos ble det bare
rot i kastinga. Bare to var inne i sektoren, det ene var nær buret så det ble bare ca. 29m. Det eneste
som kom inne i sektoren og som jeg fikk litt fart i, ble veldig lavt, dermed ble det bare 29,98m.
Det holdt likevel til bronse. Siste dagen var det vektkast. Her begynte jeg med kast under 15 meSide - 128
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ter. Først i femte omgang kom jeg over 15 meter. Det ble 15,25m.
Det siste kastet ble det beste, det synes jeg at jeg fikk bra driv på.
Det ble det lengste, men bare 15,34m. (1 cm. lenger enn det jeg
vant NM på i vinter) Seierspallen ble lik både i slegge og vektkast.
På trening like etter NM kastet jeg 34 meter i diskos, så det går an å
få bedre lengder enn i NM.
Nytt stevne i Tønsberg den dagen vi flyttet hjem fra hytta. Kule ble
9,19 med rotasjon. Tok de 4 siste kasta uten tilløp, og da ble det
9,51m. Får begynne å trene på kule uten tilløp, da blir det lengre
og det er sikrere for å få et brukbart resultat. I diskos gikk de to
første kasta i buret på høyre side og utenfor på venstre side. Fikk til
et på 32,55m uten at jeg fikk lang arm slik jeg får på trening. Dette
må rettes på til NM i kast 5-kamp på Knarvik i august. Går bra på
trening.
Jeg arrangerte et nytt kaststevne i Sandefjord 28 juli. Tydelig at dette er populært da det kom 16
utøvere. Heldig med været, det var 28 grader og mye sol. Da det kom så mange bestemte jeg at
Toto og jeg kastet før konkurransen startet, slik at vi kunne hjelpe til å arrangere stevnet. Hadde
fått hjelp av to fra klubben. Etter at vi hadde kastet var vi 4 til å arrangere, i tillegg fikk vi god hjelp
av mannen til en av kasterne. Han var dommer og gjorde en flott jobb. Vi begynte med vektkast.
Har var målet og endelig passere 16 meter, men det ble bare 15,68m. I diskos hadde vi bra motvind, og etter to svake kast begynte det å fungere. Fikk to kast over 34 meter, med det lengste på
årsbeste med 34,64m. Så kastet jeg 3 kast med seniordiskosen på 2 kg. Fikk to kast over 25 meter,
det lengste på 25,65m. Det lengste jeg har gjort i 70 klassen, og det beste på 5 år. Godt fornøyd,
fikk nok litt hjelp av motvinden. I slegge går det ikke etter skjema, det ble bare 37,28m med bare
ett over 37 meter. Kaster med to rotasjoner, har lett for å miste balansen med tre rotasjoner. Kastet
to kast med seniorslagga på 7,26kg, men det ble svake 23,87m. Vi kastet alt på 40 minutter, så
brukte vi 3 og en halv time på resten av konkurransen.
NM i kast 5-kamp ble arrangert i Knarvik. Det var bare
jeg fra Larvik Turn, så da kombinerte vi turen med at Liv
ble med, og vi kjørte en tur på Vestlandet før konkurransen. Første natta lå vi på et flott hotell i Eidfjord. Neste
dag kjørte vi innom Voss og der tok vi en taubane opp til
toppen av fjellet. Denne taubanen var bare 3 uker gammel
og der hadde vi
en flott utsikt
over Voss. Så dro
vi til Vik i Sogn. Derfra kom mormor og bestefar til Liv,
så hun hadde lyst til å se igjen området. Hun fikk også
truffet en tremenning som hun aldri hadde møtt før.
Så tok vi ferje over Sognefjorden og kjørte langs den et
godt stykke. Så var det ny ferje, og derfra til Knarvik.
Der bodde vi på et hotell hvor jeg hadde bodd for to år
siden under NM i enkeltøvelser.Vi hadde flott vær begge
disse to dagene, men det ble meldt mye regn når NM skulle arrangeres. Nå regnet det på morgegnen, men ny melding sa at det skulle regne bare litt. Da jeg kom på banen regnet nesten ikke noe.
Under sleggekonkurransen kom det litt regn, men så stoppet det, og det tørket opp, så forholdene
ble gode. I første kastet kom hantaket på slegge bort i buret, enda falt den ned mitt i sektoren.
Buret sto antakelig skeivt i forhold til ringen. Det ble 35,04m. Neste kast landet på 36,38m, og det
ble det lengste. I kule sto jeg stille, og det tredje støtet ble lengst med 9,34m.
Da ledet jeg med 49 poeng på Tore Lund. I diskos ble første kastet utenfor sektor på venstre side.
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Trudde jeg hadde sluttet med slik kasting. Neste dro langs buret
på høyreside og inn i sektoren. Det var like under 20 meter. Et kast
igjen. Det fikk jeg ganske bra til selv om jeg ikke traff helt. Det ble
31,08m og da økte jeg ledelsen med 27 poeng til, og det var viktig
før spydet. Tore slo med i diskos i NM enkeltøvelser. I spyd ble det
bare 17,88m. Det siste ble over 19 meter, men ble dømt flatt, ingen
måling. Da ledet Tore med 114 poeng. Da måtte jeg kaste nesten 2
meter lengre enn Tore i vekt for å vinne. Første kastet fikk jeg ikke
fart på og det ble bare 13,54m. Neste forsøket prøvde jeg å stoppe,
da jeg ikke fikk fart nok. Jeg tråkket på kanten og da var det forsøk.
En mulighet igjen. Da fikk jeg god fart og et godt utkast, men det
gikk i stanga på buret. Jeg måtte kaste 15,60m for å vinne, kanskje
dette hadde blitt så langt. Har mange kast i år som er lengre, men
også noen konkurranser som er litt kortere. Dette kastet kjentes
veldig godt ut. Da ble det sølv på meg på 3046 poeng. Det ble et stort nederlag, og natta etterpå
tenkte jeg mye på dette, så den natta ble dårlig. Jeg godtok nederlaget på konkurransen, gratulerte
Tore med hans første gullmedalje i NM.
Vi regnet med å dra hjem på kvelden, men etter 5 timer i bil fant vi ut at det var fornuftig å stoppe, da det var fortsatt 4 timer igjen. Vi lå på Vågslidtun hotell, litt forbi Haukeliseter. Et eldre, men
flott hotell. Turen på Vestlandet ble meget bra, vi var godt fornøyt selv om vektkastet var en stor
nedtur. KM i kast 5-kamp arrangerte jeg fredagen etter NM. Her var målet å gjøre flere poeng enn
vinneren i NM Vi fikk flottt vær med +20C, og det stilte 12 utøvere i to grupper. En ny mann
stilte og han fikk med seg 10-15 venner som var publikum. De hadde også med seg plakater som
viste mine beste resultater i 70 klassen, og de satte de opp i sektoren før hver øvelse. Morsomt innslag.
I første øvelse fikk jeg 37,83m i slegge, bedre enn i NM. I kule ble det 9,38m, dette var 4 cm lengre
enn i NM. I diskos fikk jeg alle inne i sektor og alle lenger enn beste kastet i NM og det lengste
målte 33,91m. I spyd begynte jeg på årsbeste med 18,75m. Hadde ett til over 18m. I vekt ble det
igjen litt nedtur. Fikk ingen til så bra teknisk som det siste i NM som gikk i buret. Langste blr
15,09m og det vat ca 1,5 meter lengre enn i NM. Poengsummen ble 3280 og det er det beste jeg
har hatt i KM kast 5-kamp i 70 klassen. Jeg fikk også akkurat 100 poeng bedre enn Tore vant på i
NM.
Dro en tur på vektløfterklubben i Stavern for å prøve meg igjen. 3 og et halvt
år siden sist jeg løftet over hodet. Flere av gamlegutta var på trening og det
er gøy å møte de igjen. De holder på, mens jeg gav meg etter NM i 2016.
Rykket 40 kg, og det var bare 5 kg mindre enn jeg hadde i NM i Trondhjem.
I støt klarte jeg 50 kg mens 55kg ble vanskelig å slå høyt nok. Prøvde også
frivending og her klarte jeg 70 kg. Det tok jeg 3 ganger, men ikke i serie.
Støtet over hodet er bare en tredjedel av pers, så en kjenner at nivået synker med alderen. Skader og operasjoner gjør også sitt, særlig etter at jeg har
røket noen muskler i begge skuldrene.
Har hatt 3 fall på hytta i sommer. Før sommeren trente jeg på benken. Skulle
ta øvelser for magen og la beine til siden og da veltet benken. Heldigvis fikk
jeg løftet ut armen slik at jeg ikke fikk den under benken, så det gikk bra.
Etter sommeren flyttet jeg ut igjen. Da jeg skulle hente ting i bilen, snublet jeg i kanten av verandaen og falt rett fram i noen busker. Der var det noen av buskene som var kappet, og jeg fikk en
av disse i panna. Det ble et sår som blødde litt. Heldigvis traff jeg ikke øyet. Brilla forsvant under
trappa mot do. Merket ikke at den var borte før jeg skulle lese.
Siste fallet var da jeg skulle ta hengeren av bilen. Strømkabelen var vanskelig å få løs, så jeg bøyde meg framover. Da mistet jeg balansen og falt over staget på hengeren. Falt med armen under
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kroppen og fikk et slag i ribbeina på høyre siden. Det var vondt med en gang, men ikke så vont
etter hvert. Den sjette natta var det veldig vondt, så da trudde jeg at det hadde blitt en brist i et
ribbein. Så ble det mye bedre natta etterpå, og etter 10 dager merket jeg lite. eg skal arrangere
klubbmesterskap 14 dager etter fallet, håper det går bra å kaste da.
Klubbmesterskapet gikk veldig bra. Da det er vanskelig å finne hjelpere til disse stevnene kastet
jeg og en til før selve konkurransen startet. Det er en fordel, for da rekker vi alle kasta på en time.
Rekker ikke å bli så sliten som jeg hadde blitt hvis jeg kastet sammen med 10 utøvere.
Det tar ca. 3 timer. Kjente ikke noe i ribbeina mens jeg kastet, men
var litt sliten der etterpå. Begynte med slegge og startet på 38,08m.
Hadde også 38,57m i det fjerde kastet og sluttet med 38,40m i siste.
Det er den tredje beste konkurransen i år. I diskos løsnet det endelig,
og jeg hadde 3 kast lenger enn jeg har hatt i 70 klassen. Det beste var
36,21m. Hadde også 36,03m og 35,62m. Alle ganske bra i sektoren,
ikke noe dårligere kast som jeg har pleid å ha. Da har jeg kastet lengre
i begge diskosene i år enn jeg har gjort på 5 år. Tydelig at treningen
med styrke på skuldrene i vinter har hjulpet. I vektkast ble bare det
siste kastet ganske bra, det ble 15,70m. Hadde håpet på over 16 meter,
men har ikke lykkes med det i år så langt. Til sist prøvde jeg senior
kule på 7,26 kg. Klarte 6,84m, kastet uten tilløp, litt lengre enn i fjor.
Sør-Norsk for veteraner gikk som vanlig i Lyngdal. I år ble jeg den eneste som dro nedover. Dro
på lørdag da konkurransen gikk på søndag. Bodde på hytta til Ellen som vanlig.
Søndagen kom med flott vær og gode forhold. Det stilte 10-15 kastere og det tok litt over 2 timer
å arrangere det. I slegge hadde jeg ikke samme trykket som på klubbmesterskapet, resultatet ble
36,64m. I diskos rotet jeg igjen med to kast utenfor sektor. Det lengste og det eneste jeg synes at
jeg fikk noe tilslag på ble 33,01m. Dro rett hjem etter kastinga.
Styret i friidrettsgruppa bestemte at det ikke skulle være
noen 100 års markering for friidrettsgruppa. Det likte
jeg dårlig, så jeg ringte til Kjetil Fevik og spurte om han
kunne arrangere en 100 års fest på høsten. Det sa han ja
til og han fikk med seg 3 andre. Og for en markering det
ble. Det ble laget en film på 17 minutter om flere episoder fra langt tilbake. Her var det de unge i klubben som
var skuespillere. Så ble flere av oss voksne som hadde
markert oss i friidretten intervjuet. Det ble arrangert en
«10 kamp» med noen øvelser og spørsmål. De som var
best ble premiert. Det møtte opp ca. 80 stykker med unge
og eldre. En flott markering. Kjetil
hadde laget en bok om friidretten
for disse 100 åra. Mye stoff som han
hadde funnet både på Lovisenlund,
og noe som jeg hadde, og den ble på
120 sider.
Så fortsatte vi på Grand hotell med
voksenfest. Mange taler og mye
flotte opplevelser. Tor Buaas holdt en
tale til meg, og jeg fikk en stor flott
medalje. HEDERSMEDALJE. Det
var for mine 62 år i klubben med
ca. 1400 konkurranser med ca. 3500
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starter i løpet av tiden fra 1957 til 2019.
Mye av det jeg hadde oppnådd sto på et A4 ark som var rammet inn. Bla. 2 junior NM gull, 4
junior landskamper, 81 KM gull individuelt i senior, 114 NM gull i veteraner. Mine 12 klubbrekorder i forskjellige øvelser hvor 7 stykker fortsatt ikke er blitt forbedret av andre. Mitt VM gull i
kast 5kamp i Japan i 1993 og sølv i EM i kast 5-kamp i Gøteborg i 1992 i veteranklassen 45-49 år
var ikke tatt med. I vektløfting var mine 2 junior NM gull, mine 5 Norske junior rekorder og mine
8 NM gull i veteraner også med. Mine 3 junior landskamper i Nordisk, med 2 sølv og en bronse
var utelatt. Denne dagen blir et stort og godt minne for meg.
I avisa var det en side om jubileet samme dag som festen ble holdt. Mandagen etter hadde Kjetil et
stort innlegg om festen på avisa sin nettside, med mange bilder.
Siste konkurranse i år ble et treningsstevne i Tønsberg. Nå har jeg trent slegge i diskosringen noen
ganger. Der er det plass til 4 rotasjoner da den ringen er 2,50 meter i diameter, mens sleggeringen
er 2,13meter, så der blir det 3 rotasjoner. I år og til dels de siste 3 til 4 åra har jeg kastet nesten
bare med 2 rotasjoner. Håpet er at jeg skal klare balansen og å øke farta med 3 rotasjoner, slik at
jeg kaster lenger igjen. Tidligere har jeg kastet noe lengre med 3 rotasjoner, men det er ofte lettere
å tråkke over ringen. I dag hadde jeg 3 rotasjoner og det ble 34,45m. Det svakeste resultatet i år,
men det beste med 3 rotasjoner. (Eneste gangen med 3 rotasjoner). I vekt ble det bare 14,48m, så
formen er ikke så god sent på året. Da har jeg noe å bygge på mot neste år. Skal trene slegge med
4 rotasjoner to ganger i uka til snøen kommer. På treningen noen dager etterpå kastet jeg ca. 2
meter lengre i slegge og litt lengre i vekt, så det er noe på gang.

På 100 årsjubileet er det greit å komme med noen statistikker fra min idrett. Som gutt hadde jeg
bestandig en 7-sans på meg. Her begynte jeg å skrive opp alle konkurransene mine. Disse bøkene sparte jeg på. Når dataen kom på 90 tallet ønsket jeg å lære XL. Da trente jeg på dette med å
skrive inn alle resultatene jeg hadde oppnådd inn på XL ark. De forskjellige stevnene nedover på
arket og øvelsene bortover på arket. Da var det å plotte inn resultatene i de forskjellige øvelsene
under hverandre. Dette fortsatte jeg med hvert år etterpå. Nå har jeg oversikt over alle resultater
og de forskjellige konkurransene mine. Da er det lett å finne ut hvor mange starter jeg har i de
forskjellige øvelsene.
Jeg hadde også oversikt over alle starter i de forskjellige KM (gutt-skole-junior-senior og veteraner) og hvilken plassering jeg hadde fått. Det samme med alle starter i NM (junior-senior og
veteraner). Disse også i friidrett og vektløfting.
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Oversikten over NM i veteraner er også stor. I friidrett har jeg startet alle åra etter at jeg ble
veteran, det har blitt 39 år ute. Inne har jeg startet 34 ganger. I kast 5-kamp har jeg 24 starter og i
10-kamp og 5-kamp en gang i hver. I junior 7 i friidrett og 3 i vektløfting. I senior 2 i friidrett og
3 i vektløfting.Jeg har startet i 1396 konkurranser i friidrett, det har gitt 3548 starter i forskjellige
øvelser. I mine kastøvelser har jeg 602 konkurranser i diskos, (142 konkurranser over 40 meter
med 2kg, fordelt over 20 forskjellige år.), 519 konkurranser i slegge, (76 konkurranser over 45meter med 7,26kg hvor jeg har over 40 meter fordelt over 32 år.) 512 konkurranser i kule (9 konkurranser over 13,50meter med 7,26kg). I vekt som jeg begynte med i 1991 har jeg 262 konkurranser
(6 konkurranser over 13 meter med 15,88kg). I vektløfting har jeg 118 starter.
I lengde som jeg sluttet med i 1996 fikk jeg 256 starter. 166 av disse hoppet jeg over 6 meter. Siste
gangen var det året jeg ble 40 år. Jeg hadde flere konkurranser dette året, men kom ikke over 6
meter. I siste konkurranse dette året hadde jeg de 5 første hoppe mellom 5,90m og 5,99m. I siste
forsøket sto alle som var på banen rundt gropa og klappet, det gav veldig stor inspirasjon, og da
ble det 6,05m. Da oppnådde jeg 25 år på rad med hopp over 6meter. 2 år senere oppnådde jeg
6,02m i veteran NM, men det var over tillatt vind på dette hoppet.
Noen historier fra lengdehopp. Da jeg var 15 år hoppet jeg 5,76m i lengde. På høsten da vi var på
Eidsvoll og besøkte bestefar fortalte jeg han at jeg hadde hoppet over 5 meter. Det tror jeg ikke
noe på, sa bestefar. Jeg kan vise deg det sa jeg. Så gikk vi ut, jeg satte en strek i veien hans, tok fart
og hoppet og landet i et blomsterbed. Nå kan du måle, sa jeg og det gjorde han. Der kan du se, jeg
hoppet over 5 meter sa jeg. Jeg ser det, sa han, men jeg tror ikke noe på det. Året etterpå hoppet
jeg 6 meter for første gang, dette fortalte jeg min far. Han så på meg og så spurte han om det var
med eller uten fart.
I tresteg hadde jeg 116 konkurranser (16 konkurranser over 13,50meter, jeg hoppet over 13,00
meter 16 år.) I høyde med tilløp ble det 141 starter (10 konkurranser over 1,80meter). Innendørs
om vinteren har jeg hoppet høyde uten tilløp foreløpig 196 ganger (35 konkurranser over 1,60meter, Her hoppet jeg over 1,50 meter 34 år på rad.), mens i lengde uten tilløp ble det 130 konkurranser, (35 konkurranser over 3,00meter). Siste gangen ble i 1996. da stoppet jeg med denne
øvelsen pga. vonde knær.
I forskjellige hekkeløp har jeg 90 starter. De fleste på 110 meter hekk, men også 60meter hekk
inne, 200meter hekk og også 4 starter på 400meter hekk.
På 100meter har jeg 108 løp, på 200meter 18 løp, på 400meter ble det 20 løp (17 av disse i 10kamp) på 1500meter ble det 28 stykker, alle i mangekamp. Dette er den verste øvelsen ved siden
av 400meter. Jeg likte mangekamp veldig godt, selv om lange løp ikke var mine favoritter. Når jeg
var 45 år kom kast 5-kamp på programmet. 5 kast, slegge-kule-diskos-spyd og vektkast. Denne
konkurranse formen er det jeg liker best. Til nå har jeg hatt 123 Kast 5-kamper. Nå sliter jeg i spyd
pga. skader i skulderen. Derfor mister jeg mange poeng her, da resultatene i spyd har blitt svake, fra pers i 1964 på 49,09m til 38,10m når jeg var 50 år. Dette var en naturlig nedgang. Men så
kom skulderskader og nå kaster jeg bare 18 til 19 meter. Uten skade burde jeg kastet 10m lengre.
Jeg pleier å si at min kast 5-kamp bare er 4 og en halvkamp. Skulderskaden har også resultert i at
kuleresultatene mine er blitt svakere enn uten skadene, Kanskje diskos også blir noe redusert.
Tor Buaas og jeg laget en statistikk over Larvik Turn i 1966. Da la vi inn klubbrekorder for
junior også, det hadde ikke klubben hatt før. Jeg hadde satt mange klubbrekorder i senior, og da
var det automatisk juniorrekorder også. Vi laget også klubbrekorder i alle klassene for gutter og
jenter, tidligere hadde det vært klubbrekorder for 2 årsklasser sammen. Dette fortsatte vi med i
1970, i 1975 og i 1980. Så skulle Lars Martin Kaupang overta. Han samlet sammen masse, men
han flyttet til Danmark og fikk ikke fullført den. Jeg overtok og laget en ny statistikk i 1999, og
trykket opp 100 eksemplarer. Lars Martin hadde også lagt inn aldersrekorder fra 10 til 75 år.
Ingen eldre hadde konkurrert for klubben. Nå er eldste som har resultater 86 år. Jeg har også
utvidet med klubbrekordenes utvikling fra starten. Alt ligger på nettet under Larvikturn.no.
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I år da friidrettsklubben er 100 år har jeg skrevet ut ca. 100 eksemplarer. Disse har jeg delt ut til
mange som var med på festen. Jeg avsluttet 14 mars, på dagen da friidretten var 100 år

2020 – 74 ÅR.

Etter å ha sett på Mesternes mester og Idrettsgallaen så hører en at alle sier at en god trener er meget viktig. I tillegg skryter alle av hvor viktig foreldrene er. De har motivert og kjørt rundt. Flere
mener at de ikke hadde klart det de har gjort uten denne hjelpen. Så blir mitt spørsmål! Hva hadde jeg kunne klart med samme innsatsen av foreldre og trenene. Jeg har gjort mange 5-kamper
og 10-kamper uten noen trener til å hjelpe meg med opplegg og teknikk. All teknikk i alle øvelser
har jeg klart aleine uten fast trener. Jeg fikk noe hjelp av andre utøvere på konkurranser, med tips
til forbedringer. I vektløfting så vi som løftet på hverandre, så der fikk jeg god hjelp til teknikktrening. Særlig teknikk er det vanskelig å klare uten hjelp. I tillegg til alle øvelsene i mangekamp
gjorde jeg det bra i tresteg og slegge. Disse er ikke med i mangekampene, og disse ble blant mine
beste øvelser ute. Mitt beste resultat poengmessig var høyde uten tilløp. Dette er inne øvelse og
selvfølgelig ikke med i mangekampene.
Jeg hadde ingen ambisjon om å komme til store mesterskap, eller å hevde meg i store mesterskap.
Kanskje med bedre muligheter enn de jeg hadde, så kanskje dette hadde blitt målet mitt? Hører
også at restitusjon etter trening er viktig. Jeg jobbet mye i forretningen til min far, så mye restitusjon ble det ikke. Kanskje jeg hadde kommet lengre dersom det ikke hadde blitt så mye kroppsarbeid som det ble. Nå tror jeg ikke at jeg kunne blitt helt i toppen internasjonalt, men kanskje
i NORGESTOPPEN. Nå var jeg ikke så langt fra med bronse i senior NM i friidrett og sølv og
bronse i senior NM i vektløfting. I vektløfting var jeg med i diskusjonen om senior landskamp.
Nå fikk jeg 4 landskamper i junior friidrett og 3 landskamper i junior vektløfting, så utgangspunktet var bra for å kunne kommet på senior landskamp.
Jeg arrangerte nytt stevne 6. februar i Hovlandhallen. I dag var det 11 plussgrader ute, så det
var kaldere inne enn ute. Begynte med kule og jeg valgte å støte med hink. Det ble 9,10m på det
lengste, Noe bedre enn sist, da det ble 8,88, men hadde ønsket noe lengre. I vekt ble det 14,13m i
første forsøk med 2 rotasjoner. Så prøvde jeg 3 rotasjoner og fikk 14,09m. Er ikke sikker nok, så
jeg gikk tilbake til 2 rotasjoner, kastet utenfor sektor på venstre side. Så ble det 14,40m, da gikk
handtaket i stykker. Gikk over til vekt på 9,08kg. Prøvde 3 rotasjoner, men brukte for mye plass
i ringen så da ble det dødt. I siste kastet med 2 rotasjoner ble det 12,74m. Fikk reparert vekta,
byttet handtak fra 9,08kg vekta med 7,26kg vekta. Etter at jentene hadde kastet tok jeg de 2 siste
kasta, begge med 2 rotasjoner. Det ble 14,75m og siste 15,03m. Da fikk jeg noe bedre resultat enn
forrige gang. Da fikk jeg 8 kast til sammen. Avsluttet med høyde u.t. Klarte 1,05m i andre forsøk.
Gikk deretter rett på 1,11m, men det ble for høyt denne gangen så det ble 3 riv. KM i hopp u.t. ble
arrangert i Tønsberg som vanlig. Vi begynte med høyde u.t. Både Tor Stein og jeg tok både 0,99m
og 1,05m i første forsøk. På 1,10m reiv Tor Stein i første forsøk, så da så jeg en mulighet til å lede
dersom jeg tok den i første. Så reiv jeg også. Det samme skjedde i andre og i siste forsøk, så da ble
det gull på oss begge på 1,05m. Jeg fortsatte å trene på 1,10m, og Ulf kom med gode tips. Jeg kom
over 1,10m en gang, men reiv på alle de andre forsøkene av mange forsøk. Spennende å se hva jeg
kan klare i Bergen.
NM gikk i Leikvanghallen utenfor Bergen. I år tok mange av oss Bergensbanen. Den hadde jeg
ikke tatt siden 1964, da jeg dro til Bergen (Ytre Arna) for å stille i junior NM i 5-kamp. Første
dagen var det vektkast ute. Vi var heldige med været, ikke nedbør og noen grader pluss. På første
kastet fikk jeg ikke satt på noe fart og det ble bare 12,28m. Hadde tenkt å prøve 3 rotasjoner, men
ville sikte meg med bare 2 rotasjoner først. Neste kastet ble 13,77 og da var sølvet sikret. Så prøvde
jeg med 3 rotasjoner, men måtte stoppe. Det samme skjedde en gang til, så da ble det bare 2 rotasjoner på de siste forsøkene Det ble bare 14,72m.
Fortsatte med 2 rotasjoner, men ingen ble lengre. Kjell Adamski vant på hele 17,17m. Bronse ble
vunnet på litt under 13m. Etter første kastet varmet jeg opp på en smal kant av støp, da det var
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snø på banen. Så tråkket jeg feil slik at jeg datt framover og tok imot med begge hendene. Det
gikk heldigvis bra, ingen skade, men hadde merker i hendene etter grusen i mange timer. Neste
øvelse var høyde uten tilløp. Begynte på 1,00 meter og hadde riv i første forsøk. På 1,06 tok jeg
den i tredje forsøk, mens 1,09 gikk i andre. På 1,12 meter kom jeg over i tredje forsøk. På 1,15 rev
jeg alle 3 gangene. Det ble 13 forsøk. Var godt fornøyd med 1,12m, like høyt som i fjor. Det ble en
4.plass.
Dagen etterpå var det kule, og her ble det
5.plass på 9,03m Det ble støtt uten tilløp, da
det går lengst.
NM i vinterkast ble i år arrangert i Kristiansand. Værmeldingen sa plussgrader og sol,
men det var overskyet og 0 grader. En litt sur
vind var det også. Da vekt gikk i Bergen ble
det slegge og diskos. I vinterkast er det bare 4
omganger. Jeg dro nedover alene i år. Kastet
35,06m i slegge. Begynte med to rotasjoner på
de to første kasta. Prøvde så med tre rotasjoner,
men det ble kortere. Siste kastet holdt jeg litt
igjen så det gikk utenfor sektor på venstre side.
Er litt forsiktig med å sette stor fart med 3 rotasjoner, så da blir det ikke lenger enn med to rotasjoner. (foreløpig). I diskos rotet jeg bort første kastet da det gikk utenfor sektor på venstre side.
Neste satt mitt i sektor, men jeg sikret litt så det ble i underkant av 29 meter. Neste var over 30
meter, men jeg mistet balansen og måtte ut av ringen. I siste forsøk ble det et ganske bra kast og
det målte 30,46 meter. Dette kastet var litt for lavt. På trening 2 dager etterpå kastet jeg 6 kast på
ca. 38 meter i slegge, så jeg har bedre lengder inne enn det jeg fikk vist. I diskos trengte jeg mange
kast før jeg kom over 30 meter, det lengste ble ca. 31,50m. Sov veldig dårlig natta føre NM. Sliter
når jeg skal tidlig opp og kjøre langt. Skal begynne å ta innsovningstabletter, det gjør jeg når jeg
bor på hotell.
Det var en sykdom som hadde begynt å spre seg i verden, det var en korona epidemi. Torsdag etter NM bestemte regjeringen at landet skulle stenges ned, slik at ikke smitten skulle spre seg med
stor styrke.
Jeg foreslo for Ragnhild Gulvik (formann i klubben) at vi tok et teststevne og kastet 3 stykker med
eget redskap og målte kastene uten at det var et approbert stevne, og det var greit. Vi begynte i
påsken og det var Jeanette og jeg på første konkurranse. Nå kastet jeg med 3 rotasjoner i slegge.
Det lengste ble 36,74m. Jeg hadde 4 kast over 35m, så det var framgang siden NM. Med den tunge
slegga på 7,26kg klarte jeg 24,75m. På et av kasta falt jeg, landet på siden med kneet i ringen. Det
gikk bra, men jeg rullet rundt og fikk lillefingeren feil veg under kroppen. Det gjorde vondt, men
den brakk ikke. Kjenner det utover dagen, regner at det ordner seg i løpet av uken. Jeg ble blå på
handleddet etter hvert. Fortsatte med vekt. Her tok jeg de 3 første forsøkene med 2 rotasjoner.
De første to kasta var litt under 15 meter, i det tredje kastet fikk jeg 15,60m. Så fortsatte jeg med
3 rotasjoner. Et forsøk ble bra, det landet på ca. 15,50m, men utenfor sektor. Godt fornøyd med
dette, blir bedre og bedre med 3 rotasjoner. Har trent mye på dette i vinter, bare siden jul har det
blitt ca. 50 kasttreninger. Treningsstudio er stengt ned, så det blir kasting 4 ganger i uka. I tillegg
trener jeg to ganger hjemme, både på ergometersykkel og litt styrketrening. Trener også spenst i
trappa. Neste øvelse var diskos og her hadde jeg 32,14m. Hadde også to kast til over 30 meter. Til
slutt støtte jeg kula 9,09m. Godt fornøyd med dette, framgangen fortsetter og om to uker tar vi en
kast 5-kamp.
På neste ikke approbert test var også Ragnhild med. I kast 5-kampen har vi bare 3 forsøk i hver
øvelse. Første sleggekastet hadde jeg bra utkast, men den andre rotasjonen var ikke bra. Det ble
målt til 35,28m. De to neste forsøkene var bedre teknisk, men jeg var på ryggen i utkastet og da
ble de litt kortere. Har en del å gå på her, når jeg får til teknikken bedre. I kule støtte jeg uten tilSide - 135
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løp, og det ble 9,10m. I diskos ble det første kastet for høyt, så det ble under 30m. De to neste ble
over 30m og det lengste ble 31,92m. I spyd traff jeg så bra, spydet fløyt hele 20,18m. Hadde ikke
vært over 20 meter siden 2016, så det var både positivt og moro. I vekt hadde jeg bare to rotasjoner. De første var litt under 15m, mens det siste ble 15,42m. Poengsummen ble 3201 og det er en
bra start på året. Så kastet jeg med 5kg slegge og klarte 30,40m. Gikk over til 6kg slegge og her ble
det 26,36m. Sist jeg prøvde disse tyngdene i 2016 var det en del lengre, så på begge var tilbakegangen på ca. 7 meter. Kastet så vekt på 9,08kg, og her ble det 13,00m. Med vekta på 11,34kg oppnådde jeg 10,38m. Her var tilbakegangen fra 2016 på litt over 2 meter på begge.
Nytt uapprobert teststevne, nå slegge og vekt pluss tung diskos. Begynte med slegge og på mitt
første kast fikk jeg bra utkast, men andre rotasjonen ble ikke bra. Det ble 36,80m litt lengre enn
første test. Så satte jeg mere fart på de to første rotasjonene, men da mistet jeg balansen og det
ble mislykket. I fjerde og sjette kast tok jeg det litt roligere i starten og da hadde jeg tre bra rotasjoner, men farten ble for svak. Begge ble over 35 meter men ikke lenger enn det første. Gikk
over til vekt. Det ble nesten som sist, de to første noe under 15 meter, mens det tredje forsøket ble
15,19m, det ble det lengste. Nå hadde jeg to rotasjoner på alle forsøkene. Så kastet jeg 5kg slegge,
nå med tre rotasjoner. Fikk litt over 30 meter på tredje forsøk. Så tok jeg bare to rotasjoner på
femte forsøk, og da fikk jeg 31,78m. Det var 1,38 meter lengre enn sist. Prøvde 11,34kg vekt. Det
ble bare 9,90m og svakere enn sist. I 2kg diskos ble det bare 22,09m. Mye kortere enn i fjor. Nå
håper jeg at vi kan kaste KM i midten av mai godkjent, regjeringen begynner å åpne opp noen av
restriksjonene.
Det siste jeg gjorde før landet ble nedstengt pga. korona epidemien var å kaste i vinter NM. Det
første jeg gjorde etter at landet åpnet litt etter ca. to måneder, var å arrangere KM i kast. Vi var
heldig med været, men etter hvert kom det en kald vind som gjorde det vanskelig å holde på
varmen. Denne gangen bestemte jeg meg for å kaste slegge med bare 2 rotasjoner og sette på så
stor fart jeg klarte. Det gikk ganske bra og det lengste ble årsbeste med 37,25m Hadde tre kast til
over 36 meter. Så var det kule og jeg støtte uten tilløp. Ledet over Torbjørn med 9,09m før han i
sitt fjerde forsøk støtte 9,19m. I mitt siste kast traff jeg veldig bra, jeg kjente at dette var full klaff,
og det målte 9,52m. Seieren ble min, og det smakte godt. I diskos ble det ikke klaff før i siste kast.
Da traff jeg veldig bra, men i vinden blåste nettet på det nye store buret inn over sektorlinja, og
da traff jeg nettet. Ergerlig, dette kjente jeg at hadde blitt langt. I tillegg var det gunstig vind. Da
måtte jeg nøye meg med beskjedne 30,74m. I spyd fikk jeg opp 18,17m i første kastet, og det ble
med det. Dette gav sølv etter Torbjørn, men foran Toto. Kjente at jeg var sliten i beine før vektkast.
Det blir en del ekstra bevegelser da jeg arrangerer stevnet, så det ble lite hvil i stolen. Fikk bra klaff
i siste kast, det ble målt til 15,20m, og det var jeg godt fornøyd med. Jeg regner ut poengsum etter
de tre første forsøkene, og etter de tre siste. Poengsummen ble 3106 og 3083, så det ble ganske like
kast 5-kamper. Det ble 4 gull og en sølv.
På hytta trente jeg noe på verandaen. Hoppet
noe høyde uten tilløp. Jeg har en høydematte
og stativ med list. På bildet er jeg høyt over,
men problemet er at jeg river med låret.
Klarer ikke å rotere slik jeg gjorde som ung.
Kanskje jeg ikke har tid nok da jeg hopper
55-65 cm lavere enn for 50 år siden. Trente
også en del styrke med handmanualer, særlig på skuldrene Tok også noe knebøy med
handmanual. Da har jeg på 45 kg, det er det
jeg får på den. Ikke så tungt, men det gir litt
styrke på beina.
Første kaststevne i Tønsberg. Begynte med
vekt, men her fikk jeg ikke noe drag i armeSide - 136
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ne og det ble bare 14,37m. Kanskje det var all malinga på hytta, og jobbinga med å rydde opp alt
som ble kastet ned fra taket når taket ble byttet? I slegge begynte jeg med 3 rotasjoner, men det
ble bare 33,66m etter 3 forsøk. Så kom regnværet og jeg gikk ned til to rotasjoner. De to første ble
mislykket, men i det siste forsøket gikk det ganske bra og det ble 36,60m. Ut ifra forholdene var
jeg fornøyd med slegge.
Det ble ikke noe NM i år pga. korona epidemien, så jeg og
andre rundt i landet arrangerte et virtuelt NM. Jeg var nok
ikke i form, det ble bare 35,90m i slegge. Det lengste kastet var
med bare 2 rotasjoner. I diskos ble det 30,78m. Bare 2 kast over
30 meter. I vekt ble det også svakt, stoppet på 14,54m. På de 4
lengste skilte det bare 8 cm. Arild Busterud fra Løten kom og
han kastet 56,80m i slegge og 45,70m i diskos. I vekt ble det
21,41m, så der var jeg langt bak. Arild vinner flere gull i EM og
VM så han er det ingen i verden som slår. Han har verdensrekorder i slegge, vekt og kast 5-kamp i flere klasser. Kjell Adamski fra Sarpsborg kastet 43,15m i slegge og 41,09 i diskos. I vekt
ble det bare mislykkede kast. Jeg ble smågutt i denne konkurransen, neste år går jeg opp en klasse og der treffer jeg utøvere
som ikke er så ekstremt gode. Bildet er av Arild Busterud og
meg etter kastinga.
Nytt stevne i Bugården og det kom 12 utøvere. Begynte med vekt og her hadde jeg 3 kast over
15 meter med det lengste på 15,45m. Så var det diskos, her fikk jeg til et kast på 31,95m. I slegge
begynte jeg med 3 rotasjoner og fikk 35,10m i det første. Det neste mistet jeg balansen. Fortsatte
med 2 rotasjoner og fikk det beste på 36,95m. På det siste kastet prøvde jeg 3 rotasjoner igjen. Det
gikk bra teknisk, men får ikke stor fart i rotasjonene og det ble bare 32,82m. Må nok innse at det
er best med bare 2 rotasjoner både i vekt og slegge. (Foreløpig)
Jeg arrangerte KM i Kast 5-kamp uka etter padleturen. Mulig jeg hadde noe av padleturen i skuldrene, for det gikk ikke så veldig bra. Først slegge, og bare med 2 rotasjoner. Første kastet kom
jeg helt feil med det ene beinet og det ble bare 31,77m. Neste kast ble enda rarere, så det gikk jeg
dødt på. I siste forsøk satte jeg på fart og da satt det ganske bra, det ble 36,70m. Det var jeg bra
fornøyd med etter så mye rot på de 2 første kasta. Kule begynte jeg med et støt på 8,42m. Traff
ikke i det hele tatt med handa. Neste satt bedre og det ble 9,10m. Siste forsøk ble 9,07m. I diskos
er jeg litt usikker, enda jeg har kastet ganske bra på trening, jeg er redd for å kaste utenfor sektor.
Første forsøk ble litt lavt, men det ble 30,02m. Neste utenfor sektor på venstre side. Jeg slapp den
litt seint. Siste ble 31,30m og det var vel brukbart. I spyd ble alle over 17 og en halv meter, med
det beste på 17,96m. Så var det vekt, og med et bra resultat her kunne det bli en ganske bra poengsum. Så fikk jeg ikke noe fart på vekta og stoppet på bare 13,82 meter. Et til på 13,77m og siste
dødt, det var heller ikke lenger. Da ble poengsummen beskjedne 3062, gull foran Torbjørn Thorland. Dette var 21. gang vi arrangerte KM kast 5-kamp, og det har blitt 21 gull på meg.
Etter å ha flyttet hjem prøvde jeg å lade opp til NM i kast 5-kamp som skulle arrangeres i Tønsberg. Det var 8 stykker i min klasse, så det var den største gruppa. Det ble en gedigen nedtur.
Kjente at det var tungt på oppvarminga i slegge, da begge kasta var ca. 30 meter. I første kastet ble
det bare litt over 28 meter, det hadde ikke skjedd før i 70 klassen at jeg ikke var over 30 m. Så ble
det 31,03 i andre forsøk, og det ble det lengste. Har ikke vært under 35 i noen konkurranser før i
år. Da skjønte jeg at muligheten å komme på pallen forsvant. Det var bronse jeg håpet på. I kule
ble det 9,04 og 9,05 i de lengste, dette også litt under ønsket resultat. I diskos fikk jeg det til på
oppvarmingen, noe over 31 meter, så nå følte jeg at jeg var i rute. Så traff jeg ikke i konkurransen
og stoppet på 29,23. I spyd fikk jeg to kast over 18 meter, med det lengste på 18,41. Dårlig resulSide - 137

Jostein Myrvang - Min idrettshistorie

tat, men spyd klarer jeg ikke med avrevne muskler i skulderen. Min kamerat Jan Nystrøm i klasse
75 år fikk akkurat samme resultat. Det var jeg faktisk fornøyd med, selv om jeg var sist. I vekt
var jeg i tvil etter slegga. To kast over 13 meter, med det lengste på 13,36m. Dette var jo også det
svakeste jeg har gjort i 70 klassen disse 5 åra. Poengsummen ble 2848, første gangen jeg var under
3000 poeng. Var under i 60 klassen, men da rettet det seg etter at jeg fikk byttet ei hoft og et kne.
Poengsummen gav meg en 6.plass. Dersom jeg regnet om poengene til 75 årsklassen, ville jeg
vunnet den klassen med 51 poeng. poeng. Dersom jeg regnet resultatene til vinner i 75 årsklassen
til 70 klassen, ville jeg slått vinneren med 57 poeng. Trente på kast 2 dager etter NM og da fant jeg
ut hva jeg gjorde feil. Nå fikk jeg 37 m i slegge 15 m i vekt og 33 m i diskos. Med de resultatene i
kast 5-kampen ville jeg klart en 4.plass. Får prøve å få disse resultatene på neste konkurranse.
Like etter NM arrangerte jeg åpent klubbmesterskap i Sandefjord. Jeg ønsket å
forbedre meg i diskos, og derfor begynte
vi med det. Føltes bra ut på oppvarmingen, så jeg var optimist. Første ble likevel
bare 30,76m, neste 31,35m. Så fikk jeg to
som ikke ble målt før jeg traff veldig bra.
Det ble målt til 34,27m, noe jeg var veldig
fornøyd med. Det var over to meter lengre
enn tidligere i år. Prøvde så to kg diskos.
Det lengste ble 24,11m og det var jeg også
godt fornøyd med da dette også var to
meter lengre enn tidligere i år. Hadde 3 til
over 23 meter. I slegge ble det dårlig kasting. Har begynt å slite med teknikken på to rotasjoner, vanskelig å få stor fart. Fikk opp 33,79m
i 5. forsøk, og 33,50 i 6.forsøk. Gikk over til 7,26kg slegge. Her ble det bare 22,80m, hadde ca. to
meter lenger på testen i mai. Da kastet jeg begge diskosene lengre enn begge sleggene. Diskos
lengre enn slegge har ikke skjedd siden 2012. Diskos var 5 meter lenger enn i NM, og slegge var
nesten 3 meter lenger. Var sliten etter alle disse kasta, så det ble bare 13,90m i vekt, likevel var det
også ca. en halv meter lenger enn i NM. Avsluttet med tung kule 7,26kg. Det ble 6,67m.
Kjente kastinga i venstre kne dagen etterpå. Neste uke er det Sør-Norsk i Lyngdal.
Jeg dro nedover på fredag. Mye kø i Kristiansand, så turen tok en time ekstra. På lørdag gikk Ellen
og jeg en tur på 4 kilometer, og det var bra av Ellen da hun er ganske redusert etter en hjerneblødning for 11 år siden. Vi var heldige med været, opphold og ganske bra temperatur, men overskyet.
Slegge startet først og her ble det lengste 34,11m. Litt lengre enn sist, men fortsatt svakt. I vektkast
ble det bare 13,65m og litt svakere enn sist. Det ble to gullmedaljer på meg. William på andre
plass var ganske langt bak. På de siste 4 konkurransene har alle i vekt vært under 14 meter. Turen
hjem tok 3,5 timer.
På treningen dagen etterpå kastet jeg alle kastene i slegge med 3 rotasjoner. Klarte 34 meter, så det
ble like langt som i konkurransen. Så prøvde jeg å starte med innledende over hodet i vektkast, og
det fungerte ganske bra. Da kastet jeg en meter lengre enn dagen før. Kanskje jeg skal trene en del
på det. Jeg får ikke samme farta og kraften i andre rotasjonen som jeg har hatt tidligere. Vet ikke
hvorfor, kanskje det er skulderskadene som ødelegger litt?
Da er sesongen over. Det ble en nesten vanlig sesong, men pandemien som stengte ned landet fra
12 mars
til 11 mai (covid19) gjorde at vi mistet NM i Førde i begynnelsen av sommeren.
Nordisk i Finland ble også avlyst/utsatt.
Neste år starter jeg i ny klasse 75-79 år. Blir spennende å prøve på noen rekorder der!
.
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2021 – 75 ÅR Min 65. sesong.

I år hadde jeg ønsket å begynne med 2 stevner tidlig. Skulle starte med kaststevne ute 3. januar.
Så kom snøen 2. januar og da fikk jeg ikke arrangert noe konkurranse. Hadde også fått approbert
et nytt stevne inne i Hovlandhallen med vekt, kule og hopp u.t. 6. januar. Så ble landet stengt delvis ned 4. januar pga. oppblomstring av Covid-19, så da ble det utsatt. Nedstengt foreløpig til 18.
januar, så jeg håper at vi kan arrangere det 27. januar.
7. mars kunne jeg kaste ute igjen, etter en meget kald vinter. Ca. 3 måneder siden sist. Litt is i
ringen, men noe salt ordnet det. En del is i nedslagsfeltet, men på venstre side var det ganske bart.
Hadde vært nede dagen før for å ta ut litt is i ringen. Strødde litt sand, så det ikke var glatt å gå for
å hente redskapen. Var ganske fornøyd, hadde over 35,50m i slegge, nesten 14m i vekt, over 31m
i diskos og 17m i spyd. Har trent mye styrke i en øvelse over hodet, slik at spydet skulle gå lenger,
men det fungerte ikke når jeg prøvde spydet. Må gå tilbake til å kaste spydet med strak arm ut til
siden.
Årets årsmøte i friidretten kunne ikke
holdes på vanlig måte, da Covid-19
hadde økt. Det var ikke lov å samle
flere enn 5 stykker av gangen. Nå ble
kretser og fylker nedstengt forskjellig
i forhold til smitte. Vi hadde årsmøte
viralt, vi som var med satt hjemme
på PC. Alle som var med ser en på
bilde fra PC, 15 stykker. Jeg har vært
med på årsmøtet over 60 ganger,
nesten hvert år siden jeg begynte med
friidrett. Å lage konkurranser hadde
ikke vært lov siden 4 januar, og nå har
smitten i Vestfold og Sandefjord økt, så det tar nok fortsatt tid før jeg kan lage konkurranser.
Jeg testet styrken over hodet. Vet at jeg er blitt svakere etter skader i begge skuldrene, Når både
Supraspinatus og Infraspinatus er røket i begge skuldrene og ytre festet på biceps er røket i begge
armene, må styrken ble svakere. Jeg hadde pers i konkurranse med 120 kg i press over hodet for
50 år siden. Nå klarte jeg bare 20 kg. Da er det ikke annet å forvente at kule og særlig spyd er blitt
veldig redusert. Mulig jeg har mistet noe i diskos også?
Etter lang nedstengning pga. Covid-19 ble det åpnet for konkurranser igjen. En hadde bare lov til å konkurrere i egen kommune,
så mine resultater i Larvik sendte jeg ikke til forbundet. Den første
konkurransen jeg arrangerte ble inne i Hovlandhallen. Jeg er ute
etter Norsk bestenotering i klasse 75- 79 år i vektkast, da jeg nå
konkurrerer i denne klassen fra i år. Det ble litt nedtur på første
forsøk. Vekta å 7,26kg ble bare 13,60m, og det var en meter for kort
for norsk bestenotering. Det ble kretsrekord med nesten en meter.
Prøvde 3 av kasta med 3 rotasjoner, men alle ble mislykket. Kastet
så bra med 3 rotasjoner på siste trening, og da kom jeg over 15 meter. Hadde 2 forsøk med 9,08 vekt, det ble bare 11,42m. Kule har jeg
ikke vært over 9 meter på trening, slik ble det nå også, nå med bare
8,68m. Resultatene går nedover, ser det ut som??
Neste konkurranse blir i Sandefjord, der har jeg lov, så disse resultatene kan sendes til forbundet.
Første konkurranse ute arrangerte jeg på grusbanen i Sandefjord. Pga. Covid-19 fikk bare utøvere
som bodde i Sandefjord lov til å delta. Vi er 4 stykker, men det passet bare for 2 denne gang. Det
er bra, da går det raskt og vi får prøvd flere kast. Vi begynte med kast 5-kamp. Første prøvekast
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landet på 35m streken. Det lovet bra. Første kastet kom like under streken og ble 34,76m. Det ble
det lengste, men de andre to var også like bak streken. Kastet med 2 rotasjoner, neste gang prøver
jeg 3 rotasjoner. Kule støtes uten tilløp, og det ble 8,89m. I diskos ble oppvarmings kasta svake og
det ble konkurranse kasta også, så her ble det bare 28,10m. Spyd gikk ganske bra 19,47m, hadde
også ett på 19,17m. I vekta ble alle kasta over 14 meter og det lengste ble 14,59m. Poengsummen
ble 3401. Hadde jeg klart det samme i vekta forrige uke inne, hadde det vært over bestenoteringa.
Så fortsatte vi med senior redskap. Diskos på 2 kg ble også svak, bare 20,85m. Her er bestenoteringa i Norge 22,26m, den prøver jeg på siden. Senior slegge på 7,26kg gikk ganske bra. Begynte
på 2 rotasjoner på de 3 første forsøka og de ble mellom 21 og 22 meter. Gikk over på 3 rotasjoner
og da økte jeg. Det lengste ble 23,56m, hadde også et på 23,50m. Det var ny bestenotering i Norge
i klasse 75-79 år. Det er ikke då mange som har prøvd så tung slegge i denne klassen. Begynte å
bli sliten, men kastet 9,08kg vekt og det ble svakt på 11,69m. Til slutt senior kule på 7,26m, og fikk
6,25m.
Nytt kaststevne i Bugården 14 mai. Nå satset jeg på kast med forskjellige tyngder. Begynte med
5 kg slegge. De tre første kasta tok jeg bare 2 rotasjoner. Alle lå på ca. 27,5 meter, her er Norsk
bestenotering 27,51 m, så jeg bør øke. Gikk over til 3 rotasjoner, og det hjalp. Nå ble det lengste
29,49m og sikker bestenotering i 75 års klassen. Fortsatte med 6 kg slegge. Hadde 3 rotasjoner på
alle forsøk og kastet 24,76m Dette også Norsk bestenotering. Tok 3 forsøk uten tilløp med senior kule på 7,26kg. Klarte 6,65m og det var 40 ca. lenger enn sist og bare 2 cm kortere enn i fjor.
Neste på programmet var diskos på 1,5kg. Den har jeg ikke kastet siden jeg var 59 år. Her hadde
Svennevik 24,90m og det mente jeg at jeg skulle klare. Det lengste ble 26,06m. Hadde også ett på
25,94m, så dette var jeg ganske bra fornøyd med. Fortsatte med 2 kg diskos. Lå på ca. 22 meter
på de 4 lengste. Det tredje kastet var 22,20m. Her var Norsk bestenotering på 22,26 m. I det neste
gikk diskosen litt forbi, og det ble målt til 22,31m, og da var den rekorden også tatt. Til slutt prøvde jeg 1 kg diskos, og nå var det blitt bra vind. Første kastet ble tatt av vinden og vrengt ned på ca.
29 meter. De 4 neste kasta var ikke vellykket, men det siste ble bra klaff. Det lå pent og slett i lufta,
og med god vind dro den 31,21 meter. Det er deilig når en treffer. Bra kast enda dette var det. 43
kastet, så det var nok ikke så stort overskudd igjen.
Kaststevne i Bugården igjen 18 mai. Nå satset jeg på en ny kast 5-kamp for å øke poengsummen.
Startet med slegge og nå skulle jeg ta 3 rotasjoner. Alle kasta nærmet seg 35 meter og det lengste
ble 34,86m. 8 cm lenger enn sist. Kanskje det kunne blitt lenger med bare 2 rotasjoner? Fortsatte
med kule. De første støta var litt under 9 meter, men det siste ble 9,12m og det var jeg veldig fornøyd med. Første gangen over 9 meter i år. Hadde ikke klart det på trening engang. Diskosen gikk
29,76m på første forsøk. Her burde jeg kaste lenger, men så ble de neste utenfor sektor. Likevel
økte jeg i forhold til forrige kast 5-kamp med 1,5 meter. I spyd var jeg usikker på om jeg klarte
lenger enn sist, da det var lenger enn jeg hadde i fjor. Kjente på forsøket at det var noe der, og så
fikk jeg 20,58m. Lenger enn jeg hadde hatt i de 5 åra jeg var i 70 klassen. Har trent mye på bevegelsen over hodet på E2, så det gav bra uttelling. Til slutt var det vekt. Nå var det viktig å få det til,
slik at poengsummen i mangekampen ble bra. Bestemte meg for å ta bare 2 rotasjoner og første
forsøk var utenfor sektor og litt under 15 meter. Så smalt jeg til med 15,27m og så 15,29m. Da tok
jeg kretsrekorden til Kjartan på 14,82m. Poengsummen ble bra, hele 3552 og bedre poengsum har
jeg hatt bare 2 ganger siden jeg begynte med denne mangekampen i 1991, da jeg var 45 år. Det var
jeg veldig fornøyd med. Prøvde 9,08 kg vekt og her ble siste forsøk lengst 12,62m og bra årsbeste.
Hadde lyst til å prøve senior vekta på 15,88kg. Den var blitt veldig tung og jeg tok bare 2 forsøk.
Fikk 7,32m, hadde 9,67m for 5 år siden, så da ser en hvordan nivået synker. Bør kaste en gang til,
8 meter bør jeg klare.
Endelig fikk jeg kastet inne igjen, og nå var det greit. Pandemien har gjort at jeg som bor i Sandefjord ikke kunne konkurrere i Larvik. Nå har jeg bodd på hytta i Larvik i noen uker, så da kan
jeg være med inne i Hovlandhallen. Begynte på vekta for å ta inne bestenoteringa i 75 års klassen
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som var på bare 14,56m. På siste konkurranse i Sandefjord hadde jeg 15,29, så den burde være
innenfor rekkevidde. Det begynte ikke så bra, de tre første forsøkene ble i underkant av 14 meter.
Det fjerde forsøket kom over 14 meter, men det var utenfor sektoren. I femte kastet kjente at det
var ganske bra, og det målte 14,64m, 8 cm lenger enn rekorden. Da hadde jeg klart dette målet,
selv om jeg hadde håpet på over 15 meter. Prøvde 9,08kg vekt, men det ble svakere enn sist, bare
11,12m. I kule ble det også svakt, bare 8,69m, en cm lenger enn sist inne. Hadde tatt med utstyr til
høyde. Hoppet 1,00m og stoppet på det, da fikk jeg et resultat, noe jeg bør forbedre til høsten.
Det ble også arrangert konkurranse ute på Lovisenlund. Her ble det 6,84m med senior kule og
9,08m med 4 kg kule. I diskos fikk jeg 22,24m med senior diskosen, Det var 2 cm bak bestenoteringen i Norge, men forrige gang var jeg 5 cm lenger enn rekorden, så den var allerede tatt. I
vektkast i kuleringen (jeg hadde skrudd vekk stoppebrettet) hadde jeg alle kasta mellom 14,30m
og det beste på 14,74m, så her var alle kasta innenfor en halv meter.
Nytt stevne i Sandefjord. Nå var landet åpnet en del, så da hadde alle lov til å starte. Da tar det
lenger tid mellom kasta, jeg blir mere sliten, så da blir de siste kasta kortere enn forventet. Satte
i gang med kast 5-kamp. Åpnet med årsbeste i slegge med 35,10m. Kule fikk jeg bare til det siste
kastet og klarte akkurat 9,00m. I diskos ble det fortsatt under 30 meter, med 29,72m som lengst.
I spyd bare 18,74m, og i vekt 14,51m. Poengsummen ble 3432, svakere enn sist, men bedre enn
første forsøk. Prøvde slegge 5 kg, her ble det 27,08m og 6 kg slegge bare 23,10m. Begge svakere
enn forrige gang. Til slutt kastet jeg diskos på 1,5kg og dette ble 25,58m, dette også litt svakere
enn første gangen.
Så var det blitt lov til å arrangere NM veteraner
igjen, to år siden sist. Vi dro 3 stykker i bilen til Førde, en lang biltur på over 500 KM hver vei. Det ble
over 8 timer i bil, både torsdag og søndag. Jeg tok
innsovningstablett dagen før vi dro og første natta.
Vet ikke om dette hemmer kroppen litt, men ikke
bra å sove lite før en slik lang tur. Slegge virket tung,
og det ble bare 33,51m, det svakeste i år. Nå er det
bare jeg i Norge som kaster over 30 meter i klasse
75, så det ble gull. Har startet i NM 40 ganger og det har blitt 40 ganger på pallen i slegge.
Neste dag var det kule tidlig. Jeg støter uten hink eller rotasjon, da det ofte blir lengst da. Fikk
4 kast over 9 meter, det lengste ble 9,13m og det er best i år. Vi var 3 utøvere med, de andre var
urutinerte, så det ble gull her også. Lenge siden sist. På ettermiddagen var det diskos.
På oppvarminga tok jeg noen lette kast på ca. 28 meter. I konkurransen ble alle kasta ganske lave
og jeg traff ikke så bra som jeg håpet. Det satt vel noe igjen i beina etter kule konkurransen, så
trykket ble ikke godt. Ble bare 28,58m. Hadde de
samme konkurrentene som i kule, så det ble gull
her også. Prøvde å sove uten inn sovingstablett,
men gav opp og tok en. Gikk bra i kule, men
ikke særlig bra i diskos.
Siste dagen var det vekt. Har hatt alle kasta over
14,50 ute i år, og da mesterskapsrekorden var på
14,60m var det målet. Vet ikke hva det kom av,
men her fikk jeg ikke kraft og hastighet på vekta,
så det lengste ble bare 13,13m. Det svakeste jeg
har kastet med denne vekta siden jeg ble 70 år.
Dette ble et NM med svake resultater, men ikke
så mange i 75 årsklassen, så jeg fikk 4 gull. Sist jeg klarte det var i 1999
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ildet av Kjell Adamski som jeg ofte kjører sammen og vi bor sammen på hotellet. Han er 4 år
yngre enn meg og han kastet mye bedre enn meg. Så Arild Busterud som er 2 år yngre enn meg,
Han er uten tvil verdens beste veteranutøver, så han er det ingen som slår. Jeg er i år i klasse 75
år, så jeg slipper å konkurrere med disse utøverne i år og neste år. Bilde øverst er oss 4 fra Larvik
Turn som stilte opp.
Uka etter NM arrangerte jeg KM i alle 5 kasta for veteraner. Dette stevnet skulle vært arrangert
14. mai, men pga. covid 19 måtte det utsettes. Flott varmt vær, så en kunne gå i kort treningstøy
hele kvelden. Vi var 12 utøvere, hvor 7 fullførte alle 5 øvelsene. Vi begynte med slegge og der startet det svakt for meg. Hadde ikke følt meg i noe god form og hadde bare 31,50m i de første kasta.
Så i fjerde kom 33,28m, mens i 5. kastet traff jeg godt i utkastet og fikk årsbeste med 35,45m.
Veldig fornøyd med det. Fortsatte med kule og her var vi to i klasse 75-79 år. Vi to har ofte hatt
konkurranse, jeg har blitt slått bare en gang. I år kastet begge svakt på de første forsøkene, men
jeg ledet hele tiden. Siste støtet fikk jeg 8,95m, og var fornøyd med det. I første forsøk I diskos
åpnet jeg med svake 27,78m, men fikk 29,98m i andre. I fjerde forsøk fikk jeg diskosen over 30
meter, med et kast på 30,40m. Mitt andre kast over 30 meter på en konkurransse i år. Så virket jeg
utladet i spyd. Har kastet bedre enn på lenge i spyd i år, men nå var det svakt. Et av kasta var til og
med under 16 meter. Fikk opp 18,04m i siste forsøk, og dette var også det svakeste kastet i spyd
i år. Vekt til slutt, nå var det ikke så mye futt igjen. Prøvde et forsøk før start. Nå tok jeg vekta en
omgang over hodet, roterte 2 ganger og fikk ca. 14 meter.
I konkurransen satte jeg på mere fart, mistet balansen og falt ut av ringen etter kastet. Slo meg litt
på venstre hoft. Neste ble 12,59m. I femte forsøk ble det 13,13m det samme resultatet som i NM.
I siste forsøk uten å ta vekta over hodet ble bet litt lengre, men alle mente det var dødt. Det pleier
en å kjenne, mulig jeg hadde helen over ringkanten uten å være nær den?, da er det ikke dødt.
Har blitt bortdømt noen ganger på slikt før. Regnet ut kast 5-kamp av de beste kasta bland de siste
3 forsøkene, og det gav 3350 poeng. Alle beste resultatene var blant de siste forsøkene. Konkurransen tok hele 4 timer, og jeg var veldig mørbanket etter 30 kast med full innsats. Ble vanskelig å
sove med en slik sliten kropp. Sovnet ikke før etter klokka 6 på morgenen. Neste år bør vi dele inn
i to grupper igjen!
Nytt kaststevne på Grusbanen. Det var 7 som ville være med så jeg delte inn i to grupper. Det er
vankelig å få hjelpere, derfor to grupper. I første gruppe startet Lars, Ragnhild og jeg. Da går det
raskt og en blir ikke så sliten. På siste trening fant jeg ut at jeg skulle sette maks fart inn i første
rotasjon, og bare ha to retasjoner og det fungerte bra. Jeg var ganske sikker at det skulle bli lengre.
I første forsøk fikk jeg stor fart på slegga, så jeg ble litt usikker på om jeg skulle kaste, men fikk til
en rotasjon til. Det ble ca. 35,50m. I neste kast var jeg forberedt på stor fart og da ble det 36,68m
og ny kretsrekors i klasse 75-79. Det var siste rekorden jeg hadde håpet på å ta, så nå er alle ønskene innfridd i år. Nå er det bare å kaste enda bedre resten av sesongen. I kule hadde jeg tenkt ut
at jeg skulle slå med skuldera før armen kom, og det fikk jeg litt til.
Det resulterte i 9,48m og 9,41m. Begge lengste i år, dette må jeg trene mere på. I diskos fikk jeg
ganske bra treff på første kastet, dette også ny årsbeste og 31,29m. Spydet ble 19,78m. Noe svakere
enn det beste i år, men det nest lengste, så det var også bra. I vekt
tenkte jeg også på stor fart inn i første rotasjon, fikk ikke det så bra
til som i slegge, De to første kasta var ca 14,5m mens det siste kastet
ble 14,80 m. Det var 49 cm. kortere enn det jeg hadde i min beste
kast 5-kamp, men det nest beste i år. Poengsummen ble ny årsbeste
med 3621 poeng, og det tredje beste poengsummen i en kast 5-kamp
siden jeg begynte i 1991. Det er egen poengtabell hvert 5. år, slik at
en kan klare nesten lik poengsum hele livet!
Bildet er av meg med alle «lekene mine». Tatt før kastinga begynte.
I år ble NM i kast 5-kamp arrangert på Knarvik I Bergen igjen,
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bare 2 år siden sist. Hadde håpet på ny årsbeste da jeg hadde kastet bra
på trening i det siste. Hadde trent på å sette stor fart på slegga og bare ta
to rotasjoner. Klarte 35,33m, var ikke helt fornøyd da jeg hadde kastet litt
lenger på treningen. I kule ble det 9,23m, ganske fornøyd med det. Så gikk
det dårlig i diskos. Det første kastet holdt jeg litt igjen og det gikk utenfor
sektor på venstre side. Kast to var jeg litt forsiktig og det kom mitt i sektor,
litt lavt og bare 25,56m. I siste forsøk satte jeg på stor fart, men det dro til
venstre og kom utenfor på høyre side. Da fikk jeg det svakeste resultatet i
diskos som jeg noensinne hadde hatt og mistet over 100 poeng her.
Trudde jeg hadde sluttet å kaste utenfor, men fortsatt går det dårlig på
noen kast. Da var det ikke mulighet på stor poengsum. I spyd ble det bare
17,83m. I vekta har jeg begynt å starte med en rotasjon over hodet, da det
har gitt meg bedre fart i rotasjonene. Fikk 13,80m på andre forsøk. I siste
fikk jeg ganske bra fart, da ble ca 14,50 meter, men jeg hadde høyre tå på
ringkanten så det ble underkjent. Poengsummen ble bare 3270, men det
holdt til gull. Summen til de to andre i klassen var 3612p (1869p+1743p),
så det var stor margin.
Bilde av oss fra Larvik Turn som stilte i NM.
Jeg fikk en henvendelse på Facebook fra ei friidrettsjente som hadde
konkurrert i friidrett for Tønsberg Turn på 60 tallet. Hun hadde flyttet
til Sverige og blitt der. Hun hadde funnet mitt navn på flere utklipp hun
hadde spart på. Hun spurte etter en venn av henne, Anne Lise Rygh som
hadde vært en god venn, om jeg kjente henne. Hun hadde jeg jobbet sammen med i 22 år som
idrettslærer på Bugården u-skole. Hun ønsket å treffe oss, når det var trygt å dra fra Sverige ( pga.
Covid 19) hvor hun hadde bodd i over 50 år. Det var jo artig og 10 aug. kom hun på besøk. Vi var
på Kokeriet i Sandefjord i 5 timer og vi hadde
mye å prate om. En koselig dag for oss alle tre.

På bildet til venstre hadde hun bilde av 6 idrettsutøvere og jeg kjente all. Øverst til venstre,Terje
Larsen, god sprinter. Liv Petterson ( Kristiansen) i mitten øverst, hun som kom på besøk. Hadde vært god i diskos og kule. Så bilde av meg. Nederst Inger Egtvedt som var veldig god i mange
øvelser,særlig lengde og sprint. Så Per Kristiansen fra Fram , god i hekk, og Anne Lise Rygh som
var sprinter og Gymlærer sammen med meg. De 4 andre startet alle for Tønsberg.
Da jeg arrangerte KM i kast 5-kamp startet det å regne akkurat i det vi begynte. Klarte 35,35m
i slegge i tredje forsøk. Var ikke helt fornøyd, da jeg ikke fikk satt stor nok fart i starten, slik jeg
har fått det til på de siste treningene. Under kule konkurransen regnet det en del og det beste
støtet ble 8 ,91m. I diskos sluttet det å regne, men alt dar vått, og det er ikke så lett i diskos. Første
gikk utenfor sektor på venstre siden. De to neste ble i sektor, men lave kast og de gikk rett ned på
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22,10m. Spydet gikk også dårlig, det ble bare 16,88m. I vekta begynte jeg over hodet, og tok to rotasjoner. Det lengste ble 13,90m, svakt det også. Poengsummen ble 3126p, det absolutte svakeste
kast 5-kampen i år, men likevel gull.
Vi var to som ønsket å kaste med tyngre redskap, og vi begynte med slegge. Jeg kastet med 5 kg,
og her fikk jeg bra fart inn i rotasjonen. Gikk to ganger rundt og fikk 30,49m, og det var jeg godt
fornøyd med, da det var en meter lenger enn tidligere i år .Ny bestenotering i Norge i 75 års klassen. Prøvde også 7,26 kg slegga. Fikk 21,66m, det var svakere enn tidligere i år. Nå tok jeg bare
2 rotasjoner, sist klarte jeg 3 rotasjoner, og da oppnådde jeg 23,56m. Fortsatte med 1,5kg diskos.
Begynte med kast utenfor og hadde ca 26meter. Så fikk jeg lagt den innenfor sektor og på 5.
forsøk fikk jeg full klaff og diskosen landet på 27,25m. Dette var 5 meter lengre enn 1 kilos diskos
i kast 5-kampen. Fortsatte med 2kg diskos. Klarte 23,13m, dette var en forbedring på 82 cm fra
tidligere i år og en meter lenger enn 1 kilos diskos i kast 5-kampen. Begge resultatene var Norske
bestenoteringer. Nå er det ikke mange som prøver disse diskosene i klassen over 75 år, men moro
å få resultat synes jeg. Etter disse resultatene var dagen reddet, og jeg var godt fornøyd.
Jeg hadde også stor fest på hytta litt senere på sommeren, og da var vi 13 idrettsutøvere samlet.
Marit holdt en liten tale og vi sang 2 sanger som Marit hadde laget tidligere, en når jeg var 50 år,
og en 15-20 år senere. Vi var heldige med været og vi satt ute til over middnatt. En meget flott
dag som vi avsluttet med å fyre i gryta. Da hadde de fleste gått, og vi var 5 stykker igjen som slulle
overnatte på hytta. På bildet til høyre var det en blomst jeg fikk av Larvik Turn. Alle æresmedlemmene får blomst på runde og halvrunde dager: Jeg fikk også et kunstverk av Marit og på bilde
over til venstre står det: Det er viktig å ville mens du kan, for plutselig kommer dagen da du ikke
kan det du vil.

Nytt stevne, nå var det klubbmesterskap som jeg arrangerte på grusbanene i Sandefjord. Dette var
den 8. konkurransen jeg arrangerte ute i år, alle i Sandefjord da Larvik Turn ikke har sleggering
på Lovisenlund. Den bare forsvant da det ble laget en ny forballbane med kunstgress. Vi begynte
med diskos, da jeg ønsket ny årsbeste. Hadde alle kasta over 30 meter, det beste ble årsbeste, men
bare 2 cm. lenger enn tidligere, nå 31,31 m. Fortsatte med diskos 2kg. Her ble det 22,78m, det var
litt svakere enn tidligere i år. Det var helt vindstille, med motvind kunne begga diskosene gått litt
lengre.
Fortsatte med slegge. På det første kastet fikk jeg stor fart inn i første rotasjon, resten var også bra
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og det ble ca. 36 meter. Så kom jeg litt over ringen med tærne, så da ble det ikke godkjent. Det
neste landet utenfor sektor og det ble nesten 35 meter. De neste kastene fikk jeg ikke til starten,
det blir da langsommere og svakere lengder. Alle 4 kasta var ganske like,og det lengste ble bare
33,56m. Fortsatte med slegge på 6 kg, tok 4 forsøk og det lengste ble 24,95m. Årsbeste med 19
cm og ny aldersrekord i Norge i 75 års klassen. Jeg hadde den forrige fra tidligere i år. Så var det
vekt og jeg begynte med 9,08 kg. Hadde håpet på 13 meter, men det ble bare 12,03m og svakere
enn tidligere. Fortsatte da med 7,26kg istedenfor 11,34kg som jeg hadde tenkt. Men med slik svak
kasting tok jeg den lette og fikk 13,45m. Nesten 2 meter kortere enn tidligere i år. Slik var det i
fjor også, resultatene ble svakere mot høsten. Mulig jeg må trene mere styrke på sommeren for å
holde styrken vedlike?
Kule til slutt, begynte med senior kule på 7,26kg og klarte 6,86m, det ble årsbeste med 2 cm. Fortsatte med 4 kg og her klarte jeg 9,12m. Det ser ut til at det bare er vekt som jeg blir mye dårligere
på høsten.Litt vanskeligere å forstå:
Så arrangerte Tønsberg en kast 5-kamp som skulle vært i april, men utsatt pga. Covid 19. Jeg
begynte bra i slegge da siste kastet ble 35,15m, bra i forhold til siste trening. I kule fikk jeg 9,10m
i første forsøk, dette var jeg også fornøyd med. På prøvekasta i diskos ble det korte kast, men alle
kom fint ut i sektor. Fikk ikke løft på diskosen i alle tre forsøkene, den gikk rett fram og veldig
lavt, så jeg gikk dødt på de to første. Siste lot jeg de måle og det ble bare 22,82m. Har aldri kastet
slik på trening, så dette var rart! Da var poengsummen ødelagt. Hadde samme problem i KM
kast-5kampen også. I spyd ble det 17,49m, dette er også svakt. I vekt fikk jeg det ganske bra til i
siste forsøk, det ble 13,62m. Har blitt dårligere i vekt på høsten, slik var det i 2020 også. Vet ikke
hvorfor?? Poengsummen ble svake 3155, det nest svakeste i år.
NM inne gikk i oktober, i år på Nes Arena. Det var utsatt fra mars pga.
Covid 19. Første dag var det høyde u.t. På 1,00 meter gikk jeg flott over,
men på 1,05 sleit jeg litt, men tok den på 3.forsøk med snill list. Min
konkurrent rev første forsøk på 1,10m, og dersom jeh klarte den på
første forsøk, hadde jeg sjans på seier. Det ble riv på alle tre forsøkene
og da ble det sølv. Jeg dro til Solfrid og Kjell og bodde der og det ble et
flott opphold, mye bedre enn å bo på hotel. Andre dagen var det kule
og vi startet først, allerede kl. 10,00. Jeg fikk det bra til, støtte uten tilløp
og fikk 5 kast over 9 meter, det lengste ble 9,27m. Det er det nest beste i
år og det var jeg meget godt fornøyd
med. Det holdt til sølv.
Siste NM i år er vinterkast som går i Porsgrunn, på Kjølnes stadion. Dette NM var også utsatt fra mars. Det var +4C hjemme
når jeg dro herfra, +3C i Larvik, men -1C i Porsgrunn når vi
kom dit. Hadde på bra med tøy, så det gikk greit. Første kast i
slegge ble 32,10m, grei start. På neste gled jeg i andre rotasjon
og måtte slippe. I tredje kastet kom jeg nær buret og det ble
ikke målt. I siste kast ( i vinterkast er det bare 4 forsøk) var jeg
meget fornøyd, men så ble det samme resultat som det første
32,10m. I diskos hadde jeg store problemer, da de 2 første forsøkene ble utenfor på venstre siden. I tredje forsøk tok jeg det
litt med ro, fikk diskosen midt i sektoren, men bare 25,49m.
Da var gullet sikter, og jeg satte på større fart i siste forsøk,
men da gikk den utenfor på høyre side. Siste øvelse er vektkast.
Serien ble 13,54m, 13,52m, så 13,64m og til slutt 13,77m. En
samlet serie, men alle er jo litt korte. Har faktisk hatt flere konSide - 145
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kurranser de siste månedene på 13 tallet, så ut ifra det ble det den beste øvelsen idag. Vi brukte ca
2,5 timer på konkurransen. 3 gull til sammen og godt fornøyd.
Har trent to ganger kast etter vinterkast NM, og begge gangene kastet jeg lenger enn i NM, men
ikke så mye lenger.Får satse på mye styrketrening i vinter, så ser vi om det hjelper. Svakket med
en kaster som hadde passert 90 år, og han mente at kastere på min alder mistet 10 meter på 10 år.
Det stemmer nok for på disse 5 og et halvt år siden jeg begynte med 4 kg slegge har jeg kastet 5,5
meter kortere.
Siste konkurranse i år var KM i høyde u.t. Dette skulle vært arrangert i februar, men Covid 19
satte en stopper for dette, så det kom først nå. Vi var bare 4 utøvere i høyde u.t., og jeg var yngst.
I min klasse var det 2 utøvere, og John Erik Hoel (79) begynte på 90 cm, mens jeg begynte på det
samme. Trur aldri jeg har startet så lavt noen gang. Jeg sto over 93 cm, mens John Erik gikk over.
På 96 cm gikk vi begge over i første forsøk. På 99 cm rev jeg på første forsøk og da ledet John Erik
som tok den i første. Nå måtte jeg klare 1,02 m for å vinne, og den klarte jeg i 2. forsøk. Da ble
gullet mitt. Jeg hadde 3 riv på 1,06m. Da er sesongen over, og jeg har gjort det meget bra i år. Det
har blitt 8 gull og 2 sølv i NM av 10 øvelser. I KM har det blitt 6 gull og 1 sølv av 7 øvelser. Har
satt norsk bestenotering i vekt inne, og kretsrekord i 75 års klassen i slegge og vekt.
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2022-76 ÅR

Min 66 sesong

Første stevne i år blir som vanlig i Hovlandhallen, og det er jeg som arrangerte det i slutten av
januar. I fjor var all aktivitet stengt pga. Covid 19 helt til slutten av april, I år er det ikke så mye
restriksjoner. Jeg begynte med vekt, og første kastet ble 13,75m, 15 cm lenger enn første stevne i
fjor. De neste ble svakere, trudde jeg skulle øke. Kula klarte jeg 8,97m, dette også bedre start enn
i fjor. I høyde u.t. klarte jeg først begynnerhøyden på 1,00m, og var fornøyd. Så klarte jeg 1,03m,
1,05m og til slutt hoppet jeg også 1,07m, 2 cm høyere enn i 2021. Da var jeg strålende fornøyd.
I år kom KM i hopp ut. i februar som vanlig. Jeg var yngste utøver i høyde u.t. for
menn, og hadde konkurranse i år også mot John Erik. I fjor slo jeg han med 3 cm,
i år hoppet han 3 cm lavere, mens jeg klatre 3 cm høyer, så jeg vant med 9 cm. Det
ble 1,05m, prøvde på 1,08m, men fikk 3 riv. Var likevel ganske fornøyd.
Første konkurransen ute i år var i midten av mars. Jeg åpnet veldig bra i slegge med
35,01m i første kastet. Siden ble det svakere. I vekt ble det 13,52m, ikke så bra det,
men kom ikke lenger. I diskos begynte det svakt, men det ble lenger og lenger. Stoppet på 27,92m,
ikke så godt, men det kommer bedre lengder etter hvert. I kule til slutt ble det svake 8,75m. Det
var bare slegge som jeg var godt fornøyd med.
NM både vinterkast og NM inne gikk samme helgen i år. Vinterkast i Kristiansand på fredag. Jeg
vant slegge på 33,25m. Over en meter lenger i år enn i fjor, forbedring av min egen mesterskapsrekord med 1,15m, og gull igjen.
I vekt ble det et svakt resultat på 12,82m, første gangen under 13
meter siden jeg ble 70 år. Det ble likevel gull. I diskos fikk jeg lite
til. Første kastet utenfor, jeg hadde stilt meg litt feil i ringen. De to
neste ble veldig lave, derfor svake resultater. Siste kastet fikk jeg noe
høyde på, men traff ikke i tilslaget, og det ble bare 24,73m. Nå er det
bare 4 forsøk i vinterkast. Dette holdt bare til sølv. Fant ut på neste
trening at jeg ikke hadde diskosen langt nok bak i rotasjonen. Dermed blir tilslaget for kort og svakere lengder.Dagen etterpå var det
høyde uten tilløp i en hall i Grimstad. Her hoppet jeg greit over 1,00
meter. På 1,05m var jeg så vidt nær lista, det ble riv og jeg fikk sølv
på 1,00m. Dagen etterpå var det kule, Jeg fikk et bra støt på andre
forsøk, det målte 9,16m. Det ble det lengste og dette holdt til bronse,
bare 8 cm fra sølvet. Godt fornøyd med dette resultatet. Bildet er fra
pallen i kule.
I år ble det Nasjonal kast 5-kamp i Tønsberg igjen, de to
siste årene har den blitt avlyst pga. Covid 19. Nå ble det
mye jobbing på huset dagen før, Gjermund hjalp meg så
jeg måtte stå på. Kjøpte flere bord og satte de opp etter å
ha revet de gamle som var noe råtne. Gjermund kom etter
hvert, så jeg jobbet fra kl. 10 til 15. Det kjente jeg i beina
på kvelden. Dårlig nattesøvn hjalp heller ikke på overskuddet. Merket det på kastinga, fikk dårligere poengsum
en alle de 8 kast 5-kampene jeg hadde i fjor. Resultatene
ble 32,38m i slegge, 8,73m i kule, 27,77m i diskos, 15,93m
i spyd og 12,85m i vekt. Alle besteresultatene kom i første
forsøk. Dette gav 3093 poeng. I KM neste uke håper jeg
på å forbedre alle kasta i forhold til i dag.
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Jeg fikk ladet bra opp til KM som jeg arrangerte på grusbanen, da Stadion var stengt.
I første kastet i slegge fikk jeg det bra til, og
fikk 34,40m. De neste kasta ble ikke like bra. I
kule fikk jeg et kast på 9,12m, det første over
9 meter ute i år. Dette holdt til gull foran Anders Horn som støtte 8,70m I diskos ble det
lengste kastet 29,08m, ganske fornøyd med
det også. Anders kastet 21,70m. I spyd ble det
17,83m. Dette er den beste øvelsen til Anders, han vant på 27,06m. I siste øvelse vekt
klarte jeg 13,37m, hadde også et på 13,27m,
ganske fornøyd da jeg begynte å bli sliten i
beina etter 3 timer med kasting. Alle kasta var
bedre enn i Tønsberg. Det gav meg 4 gull og
en sølv. Poengsummen på de tre første kasta

ble3265p. På de tre siste kasta jeg 3245p
Solnedgangen fra hytta i Rekkevikbukta klokka 22,24 på årets lengste dag, St.Hans, se på bildet.
Vi er heldige som har den hytta. Der har vi mange gode opplevelser.

Jeg trener litt på verandaen, sykler på Ergometersykkelen, trener litt spenst og styrke. Har handmanualer som jeg også bruker noe. Sykler også på vanlig sykkel, den blir det noen turer med bla.
til Revestien.
Det ble mindre padling enn jeg ønsket, men det var mye vind i år, men jeg padlet totalt 136,5
KM. 3 turer rundt Malmøøya, en tur til Seilerhytta, men mange turer mot Låger. En tur til Larvik,
Ingen kryssing av Larviksfjorden i årPå første kast treningen etter vi kom hjem, kastet jeg like bra
som sist, enda det var 1 måned uten kasting, men annen trening.
Nytt stevne som jeg arrangerte i Juli. Det kom 8 utøvere, 4
fra klubber utenfor Vestfold. Tydelig at det blir arrangert
færre stevner enn tidligere.
Jeg startet 1 time før de andre for å kjøre igjennom en kast
5-kamp. Slegge ble 34,41m, hadde håpet på over 35, da jeg
hadde kastet over det 2 ganger på siste trening. I kule traff
jeg ikke på fingeren, så det ble 8,95m. I diskos ble det bare
27,61m. I spyd fikk jeg 18,70m, lengst i år, Hadde et utenfor sektor på ca. 20m. Det ble mere diskos enn spyd, derfor
gikk den langt, og utenfor. I vekt ble det 13,75m, det samme
jeg hadde hatt inne i januar, og best ute i år så langt. Klarte
3301 poeng. Prøvde tung redskap i kule på 6,67m, i slegge på
21,33m og diskos på 20,04m. I vekt tok jeg vekta på 9,08kg.
Det ble 11,08. hadde 2 som var noe lengre, men var på kanten av ringen.
NM ble i år arrangert i Tromsø. Værmeldingen sa regn alle dagene, men den ble stadig forandret.
I år stilte jeg opp i alle 5 kasta, det hadde jeg ikke gjort siden 2001. På fredag hadde vi slegge, og
været var både varmt og bra, ingen regn. Jeg vant slegga, og det var mitt 30 gull i denne øvelsen.
Ingen andre veteraner har så mange gull i en øvelse, uansett øvelse. Resultatet ble veldig svakt,
bare 30,32m. Dette er det svakeste jeg har gjort i slegge 4 kg noen gang siden jeg var 70 år. Vet
ikke hva det kom av? Fikk antagelig for liten fart i starten. På siste trening før NM fungerte kastinga dårlig.
Neste dag hadde vi kule og diskos. Bra vær i dag også, bare litt regn under diskoskastingen, men
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det sjenerte ikke noe særlig. Like svak kasting, kule 8,68m og bronse. Diskos bare 26,98m og sølv,
bare 21 cm fra gullet. Siste dagen var det først spyd. Værmeldinga sa regn hele dagen, men dette
ble den beste dagen med varmt og flott vær. Jeg fikk resultatet 17,80m, og det holdt til bronse,
bare 17 cm foran 4. mann. Dette er også et svakt resultat, men her er jeg ikke noe bedre, så dette
var jeg ganske fornøyd med. Hadde bare et resultat som var bedte enn neste på lista. Siste øvelse
var vekt. Her ble det gull med 12,45m. Dette resultatet var også det svakeste jeg har kastet i vekt
etter jeg ble 70 år. Tydelig at formen ikke var noe god, må øke til NM i kast 5-kamp dersom jeg
skal håp om å vinne den. Bildene under er fra pallen i slegge, så i kule, deretter i diskos, spyd og
vektkast. Samme rekkefølge som vi kastet i. Selv med svak kasting ble det en lang og fin tur med
Norwegian. Over 3 timer en veg.

KM i kast 5-kamp arrangerte jeg uka etter NM.
Nå skulle alle resultatene forbedres i forhold til
i NM. I slegge ble det 32,27m, hadde også ett på
32,18m. Bedre enn i NM, men hadde håpet på
noe lengre. I kule 8,98m i første kast. De neste
var like bak, så det var ganske bra. I diskos slapp
jeg for seint, så den dro mot venstre. Innafor
sektor, men jeg gikk ut av ringen. Neste dro
utenfor sektor på høyre side. I siste kastet ble
den for lav og landet på 24,81m. Der forsvant
over 100 poeng. I spyd ble kastet i andre omgang hele 19,12m og det var jeg godt fornøyd
med. I vekt ble det 13,26m. Hadde et på nesten
14, men var så vidt på ringen og det ble ikke
målt. Poengsummen ble 3141, ikke det helt store
det heller. Etter kast 5-kampen prøvde jeg først
tung slegge. Fikk den ikke til så bra, den virker
veldig tung. Den landet på 19,56m. I diskos 2 kg
hadde jeg de første kasta på ca. 20 meter, men
det siste gikk jeg bra til og det ble 21,24m, og
det var jeg fornøyd med. Får håpe på bedre i
NM kast 5-kampen i Tønsberg om 15 dager.
NM i kast 5 kampen ble arrangert i Tønsberg. TFIK har arrangert NM i kast 5-kampen hele 5
ganger, det har vært bra, kort reise. Vi var uheldig med været, litt regn i slegge og i kule, men det
stoppet før diskos. For meg ble det nedtur i slegge. Fikk bare et kast godkjent uten å få det til. Det
var i tillegg veldig svakt resultat, bare 27,89m. Prøvde å sette stor fart inn i første rotasjon, og det
fikk jeg til, I andre rotasjon feila jeg slik at kastet ble utenfor sektoren.
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Bommet også på rotasjonen så kastet ble mislykket. Første gangen under 30 meter. De andre to
kasta gikk utenfor sektor, det er sjelden jeg bommer på kastfeltet i slegge. Her mistet jeg kanskje 5
meter, og en del poeng. Håkon, min konkurrent fikk opp ny pers med 6 meter, 30,56m og dro ifra
meg med 73 poeng. Da var det umulig å kjempe om seieren. I kule ble det 8,83m, passe fornøyd.
Håkon, fikk opp 9,40m så der dro han enda mere i fra. I diskos fikk jeg endelig godt tilslag, men
to kast gikk utenfor sektor på venstre siden. Det andre kastet ble 28,49m, ganske fornøyd med
det. På oppvarmingen hadde jeg to kast i nettet på høyre siden. For å ikke gjøre den feilen i konkurransen stilte jeg med litt annerledes i ringen. Nå fikk jeg kasta til, et bra utkast, men da gikk
de utenfor på venstre side. Kast to kom innenfor, mens siste kast også kom utenfor. Her kastet
Håkon 30,53m. I spyd ble det 17,70m, mens Håkon kastet 28,12m. Her dro han fra med nesten
300 poeng. I vektkast fikk jeg bare 12,30m. Etter nesten 4 timer er det ikke så mye kraft igjen, jeg
bli sliten i beina. Håkon kastet 11,64m, dette var den eneste øvelsen jeg vant. Håkon klarte årsbeste i alle 5 kasta, og fikk en solid poengsum på 3432, mens jeg kom på sølv med 3009 poeng. Det er
mange år siden jeg gjorde bedre poengsum i NM enn det Håkon fikk, så seier i dette mesterskapet
var litesannsynlig.
Årets siste konkurranse var åpent klubbmesterskap som jeg
arrangerte i Sandefjord. Begynte med diskos. Hadde 3 av kasta
over 28 meter, med det beste på 28,76m. Hadde håpet på over 30
meter, men dette resultatet var likevel det nest beste i år. Fortsatte
med slegge og her fikk jeg 34,15m. Ganske fornøyd med dette
også, mye bedre enn på de to siste mesterskapene. I vekt ble det
13,36m. Hadde et på over 14 meter, men det var utenfor sektor.
Dumt da jeg ikke har klart
over 14 meter godkjent i
år. Avsluttet med kule, men
det ble bare 8,57m, det
svakeste i år. Da får vi trene
for neste år, og prøve å øke
i alle kasta i forhold til i år.
Motivasjonen er på topp får satse på styrke i vinter.
Sesongen under ett var en del svakere enn jeg hadde håpet
på. Resultatene hadde blitt merkbart svakere. I diskos kom
jeg ikke over 30 meter. Det har ikke skjegg siden jeg var 16
år og fant diskosen på høsten. Da kastet jeg 2 stevner, et
med 1,5 kg diskos og ett med 2 kg diskos. Begge resultatene
var på ca. 28 meter. I år kastet jeg med 1 kg.
I slegge fikk jeg 35,01m på første konkurranse i mars, har ikke vært lenger, men ganske nær.
I kule bare over 9 meter 2 ganger, ett inne og ett ute.
I vekt ble det 13,75m, både inne og ute. Stor tilbakegang
da jeg hadde 15,29 året før. Hadde to kast over 14m, men
begge var ugyldige, ett på kanten og ett utenfor sektor.
Jeg var veldig motivert i fjor, da jeg var i ny klasse og
satset på bra resultater med de forskjellige tyngdene i alle
kasta. Har ikke vært like ivrig på det i år. Nå vet vi jo at
resultatene går nedover i min alder, men det er ikke like
lett å godta det!
En kaster som nå har passert 90 år som jeg har hatt mye
kontakt med sa: Fra du er 70 år og til du blir 79 år vil du
miste 10 meter i slegge. Det høres mye ut, tenkte jeg. Nå
har jeg hatt 7 sesonger etter 70 år, og slegge resultatet har
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blitt 7 meter kortere, så han viste hva det dreide seg om. Da vet jeg også at når jeg blir 80 år kaster
jeg 32 meter.
Jeg ønsker å fortsette, andre kaster også svakere. Kan hende at jeg hadde klart noe bedre, dersom
jeg ikke hadde hatt skulderskadene som jeg har, og også uten å måtte bytta både knær og hofter.
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