Juniorlaget som vant Østlandsmesterskapet i1945

FOTBALL

Juniorlag i Sagene før krigen

Juniorlaget som vant Åsenturneringen i 1946

Sagene hadde flere landslagspillere på A.I.F. landslaget i 20- og
30-årene, og de var i finalen i A.I.F. mesterskapet i 1936. Flest landskamper hadde Åge Sørensen med 17. Annar Simensen kom rett etter.
Ganske umiddelbart etter frigjøringen var det klart for det som skulle
bli kimen til et solid lag, med navn det stod respekt av langt oppe i
60-årene. Det var de guttene som allerede i slutten av 40-årene hentet hjem Østlandsmesterskapet for juniorlag – et mesterskap som den
gangen nærmest kan sidestilles med et NM i lag. A-laget spilte i første
del av denne perioden i det som het landsserien, og som tilsvarer
dagens 1. divisjon.
Etter krigen var vi:
Nr. 3 i Norgesserien (1.div) i 1948-49 distr. II, avd. A
Nr. 2 i Norgesserien (1. div) i 1949-50 distr. III avd. A
I 1950 hadde vi besøk av Spartak, Moskva og spilte for 28000 tilskuere
på Bislett.
To cupbomber:
I 1953 slo de Brann etter omkamp i Oslo og gikk til kvartfinalen i NM
og tapte for Viking. I 1963 slo de Brann i Bergen 1-0 i fjerde runde,
(Brann var seriemestre dette året, og Sagene var i 3. div.) og gikk til
kvartfinale i NM. Tapte deretter for Gjøvik/Lyn på Bislett etter
ekstraomganger.
La oss imidlertid ikke stikke under en stol at det i de senere år har
vært en nedtur. Fra en lang periode i 3.divisjon, med nesten-opprykk
til 2. div, bar det nedover. I dag spilles det i 6. divisjon. Men, det er
allikevel grunn til optimisme. God grunn vil nok de fleste si, når vi
kan fortelle at foreningen i jubileumsåret stiller ikke mindre enn 20
lag (inkl. 7-manns) i aldersbestemte klasser. Blant disse finner vi hele
5 rene jentelag. Her kan vi virkelig snakke om grobunn og bredde, og
vi tar hatten av for dem som tar seg av denne fine ungdommen som
om noen år utvilsomt vil skape bragder igjen også på fotballbanen.

Juniorfilale i NM 1958 mot Brann i Bergen

Finalelaget 1958

Opprykk på 80- tallet

Fra venstre Erik Johnsen, Raymond Jahrmann,
Roy Botner, Bernt Skarnær og Per Thoresen

Cupbombe Brann - Sagene 1963

Sagene A- lag 2009

Åpen fotballskole

Cupbombe Brann - Sagene 1963

BANDY

Sagenespillere som var med å slå Sverige 2- 1 i 1958. Tore Horn, Jan Erik Larsen,
Erik Laeskogen, Ole Marthinsen, Torvald Larsen

Norgesmestere 1958

Bandy før…
La oss her først ta for oss den iver og glød som kjennetegnet bandyfolket i en umiddelbar etterkrigstid, da småvann og tjern i Nordmarka
(som under krigen) utgjorde treningsbaner såvel som kamparenaer. Der
ble måket og merket baner av spillerne selv – uten at dette gikk ut over
spillegleden… en spilleglede som første til at Sagene IF i alle år har holdt
seg i det øvre skikt blant den edle krok-kjepp-adel. Foruten 2 NM-finaler i 50- og 60-årene ble det mesterskap og kongepokaler i 1958 og 1966.
La oss også smette inn med at disse isens gladiatorer også har ”spist
kirsebær” med de store en kort periode når det gjelder ishockey. Men,
det er og blir bandy som er Sagenes vintersport.
Det sier vel for øvrig ganske mye at vi i landslagssammenheng – i tilfeldig rekkefølge- kan ramse opp navn som for eksempel: Ole Marthinsen,
Yngvar Johansen, Jan-Erik Snellingen, Bernt Skarnæs, Raymond Jahrmann, Thorvald Larsen, Jan-Erik Larsen, Tore Horn, Erik Laeskogen,
Trond Amundsen, Roy Wangen, Arve Johnsen, Jan Eskil Kristoffersen, Bjørn Sund, Dag Lien, Tom Ørehagen, Johnny Strømdahl, Bobbo
Støren og Trond Borgen. Det blir dessuten nesten som en kuriositet, når
vi kan nevne at Norge i en landslagstropp mot Sverige i 60-årene stilte
med ikke mindre enn 7 Sagene-spillere på én gang.
…og bandy nå
Vel, nå spiller vi i 1.divisjon i tradisjonell bandy, men kan til gjengjeld
skilte med både innebandy og damebandy (rink) i toppdivisjonene. På
aldersbestemte landslag har vi vært representert med følgende karer:
Sven Robert Knudsen, Kristian Løveid, Thomas Reksten, Roar Smelhus
og Jan-Frode Snellingen. På damelandslaget finner vi: Ellen Braathen,
Hilde Kronstrand, Anne Kristin Myrheim og Anne Merethe Smelhus.
For øvrig kan yngres avdeling rapportere at det i år stilles hele 7 lag i
aldersbestemte klasser på isen. Og da er vi igjen tilbake til bredden som
er så viktig for å oppnå femtidige bragder. Det bør også nevnes at det
sist viner for første gang ble avholdt bandyskole på ”løkka”, med deltakelse av hele 40 små friskuser!

Oslomestere smågutt

Norgesmestere 1966

Norge slo Sverige i VM på Stabæk i 1977

Bankett NM 1966

Roy Wangen (Stjerna), Yngvar Johansen (Vispen) og Bobbe Støren (Sila)

De 3 Sagenegutter på VM- sølvlaget fra 1966, Roy Wangen, Bernt Skarnæs,
Raymond Jahrmann

Tom Ørehagen, Norgesmester i “køllebrekk”

Sagene spillere på landslaget etter seier mot Sverige, Roy Wangen til
venstre, Trond Amundsen til høyre

Sagene A- lag 70- tallet

INNEBANDY
LANDHOCKEY
LANDHOCKEY
• I Sagene IF siden 2005 Norges mestvinnende lag
• Seriemestre innendørs
2006- 2011
• Deltatt 6 år i Europacupen

INNEBANDY
• I Sagene IF siden 1992
• 14 lag denne sesongen
• Herrelaget spiller sin 11.
sesong i Eliteserien
• 4. plass er høyeste plassering
• Damelaget har et NM finaletap.

Søndags morgentrening, blandt annet Jon Eriksen, Rolf Paulsen og Jan Bakke

SYKKEL
Sagenefolk med verv:

Lengst sittende formenn i Sagene sykkel:
Egil Hetty Olsen
Tancred Haraldsen
Victor Eriksen
Rolf Johnsen
Ole Kristian Johannesen

Kåre Johansen

En av Norges beste syklister
før krigen.
Norsk AIF mester:
1000 meter på bane 1937
30 kilometer tempo 1938,
1939 og 1940

Mange Sagene folk har hatt verv i Norges Cykleforbund:
Per Karlsen
Odin Nygaard
Knut Thoresen
Kjell Marthinsen
Victor Eriksen
Rolf Johnsen
Ørnulf Andresen
Sverre Wegge
Tor Ødegaard
Per Ødegaard
Kjell Martinsen var formann i Oslo
Cykle krets 1973- 1980, 1983- 1989,
1999- 2001.
Norges Norges Cykleforbunds høyeste
utmerkelse – Gull plaketten
Kjell Marthinsen
Tor Ødegaard
Egil Hetty Olsen
Tancred Haraldsen
Sagene- arrangementer:
Iladalen rundt
Hurdalen rundt
Voldsløkka rundt

Jan Bakke

Jon Eriksen

Aktiv i perioden 1952 til 1966.
Resultater i NM i landeveissykling.
20 km tempo, junior: Seier i 1952 og 54
Lagtempo, junior: Seier i 1952 for SK Rye med
Rolf Paulsen og Ole Hammerstrøm
100 km tempo, senior: Seier i 1955
50 km tempo, senior: Seier i 1959, 1960 og 1963
100 km lagtempo, senior: Seier i 1955 og 1956 for
SK Rye. Seier i 1960, 1961 og 1963 for Sagene IF
Kongepokal 1960
Trondheim - Oslo: Overtok rekorden etter Wilhelm Trygg med 18.32.57 den 30.7.1959.

Mestertrøya 1963
Lagmester 1963, 1964 og 1965
Lagtempo mester 1961, 1862,
1963, 1964 og 1965
Gull i NM 4000 meter

Jan Bakke, Torleif Amdresen, Ørnulf Andresen, Jon Eriksen

Thorleif Andresen:

Blant landets beste i perioden mellom 1962 og 1980.
Som sin syklende storebror Ørnulf Andresen representerte han Sagene IF. Han vant junior-NM
tempo i 1962. Han vant tre kongepokaler for sine seire under NM i landeveissykling, først 50 km
tempo 1964, senere fellesstarten i 1969 og 1971. Han vant også 4000 banesykling i 1964, samt femten lag-NM: For Sagene vant han tre 170 km 1963-65 og ni lagtempo 1963-68 og 1971, 74 og 75.
For Glåmdal vant han tre ganger, 1977-79. Videre vant han Telemark rundt i 1971 og Tyrifjorden
rundt 1974.
Han avslo proff-tilbud fra det belgisk kulepennlaget Bic ledet av Jacques Anquetil i 1968. Med Knut
Knudsen avslo han kontrakt med det italienske Squadra Jolly Ceramica i Padova høsten 1972. Atter i 1973-74 var han aktuell for det italienske Ferretti, produsent av kjøkkenutstyr, der de svenske
brødrene Fåglum var med. Internasjonalt fikk Andresen 5. plass i 100 km lagtempo og 13. i landeveisrittet under Sommer-OL i 1968. Han fikk 4. plass under Sommer-OL i 1972 da han ble nr. 70 i
landeveisrittet. Sist i Sommer-OL i 1976 ble han nr. 38 i fellesstart.
Hans beste VM-plassering er 17. plass i 1974. Ellers ble han nr. 18, 19 og 20 i årene 1965, 1975 og
1973. I 1974 vant han fire-dagersrittet i Berlin. Hans gjeveste prestasjon var seieren i RheinlandPfalz i 1975. Samme året ble han nummer ni og beste vest-europeer i det 1800 km lange Fredsrittet.

Ørnulf Andresen:

Blant landets ypperste syklister i perioden 1962-1969.
Som broren Thorleif Andresen representerte han Sagene IF og vant ni lag-NM:
170 km 1963-65 og lagtempo 1963-68. Selv vant han Tyrifjorden rundt i 1969. Han
representerte også landslaget, og i sykling under Sommer-OL 1968 ble han og laget
nummer 5 i lagtempo, mens han selv fikk 56. plass individuelt. Samme året fikk han
og det norske laget en etappeseier i Fredsrittet.
Han startet å jobbe for Norges Cykleforbund i 1979, ledet lagtempolaget noen år
frem til 1986, var sportssjef og i 1990 generalsekretær en kort periode. Videre avslo
han i 1985 tilbudet om å trene Canada sitt landslag i sykkel.

Norgesmesterskap senior

Individuelt:
1950: Arild Andersen, 170 kilometer fellesstart
1956: Per Ødegaard, 1000 meter bane
1959: Jan Bakke, 50 kilometer tempo
1960: Jan Bakke, 50 kilometer tempo
1963: Jan Bakke, 50 kilometer tempo
1963: Thorleif Andresen, 4000 meter bane
1964: Jon Eriksen, 4000 meter bane
1964: Thorleif Andresen, 50 kilometer tempo
1969: Thorleif Andresen, 170 kilometer fellesstart
1971: Thorleif Andresen, 170 kilometer fellesstart
1971: Harald Brundli, 1000 meter bane
1974: Harald Brundli, 1000 meter band
1975: Svein Langholm, 170 kilometer fellesstart
Lagkjøring:
50 kilometer
1959: Jan Bakke, Rolf Paulsen, Per Ødegaard
1960: Jan Bakke, Jon Eriksen, Rolf Paulsen
1961: Jan Bakke, Jon Eriksen, Rolf Paulsen
170- kilometer
1950: Arild Andersen, Rolf Hammerstad, Lorang Christiansen
1963: Thorleif Andresen, Ørnulf Andresen, Jon Eriksen
1964: Thorleif Andresen, Ørnulf Andresen, Jon Eriksen
1965: Thorleif Andresen, Ørnulf Andresen, Jon Eriksen
Lagtempo 100 kilometer:
1961: Jan Bakke, Jon Eriksen, Arne Nicolaisen, Rolf Paulsen
1963: Ørnulf Andresen, Thorleif Andresen, Jan Bakke, Jon Eriksen
1964: Ørnulf Andresen, Thorleif Andresen, Rolf Paulsen, Jon Eriksen
1965: Ørnulf Andresen, Thorleif Andresen, Rolf Paulsen, Jon Eriksen
1966: Ørnulf Andresen, Thorleif Andresen, Knut Stenberg, Asbjørn Berger
1967: Ørnulf Andresen, Thorleif Andresen, Knut Stenberg, Asbjørn Berger
1968: Ørnulf Andresen, Thorleif Andresen, Asbjørn Berger, Svein Erik Stiansen
1971: Thorleif Andresen, Asbjørn Berger, Sverre Wegge, Kjell Kråkmo
1974: Thorleif Andresen, Asbjørn Berger, Bjarte Brunland, Birger Hungerholt
1975: Thorleif Andresen, Asbjørn Berger, Birger Hungerholt, Svein Langholm

Norgesmesterskap junior

1957: Arne Nicolaisen, sammenlagt bane
1962: Thorleif Andresen, tempo
1970: Harald Brundli, 1000 meter bane
1981: Tommy Nilsen, sprint bane

Sykkel i Sagene i 2011:
Sagene sykkel består i stor grad av delvis aktive som primært satser på
turritt på landevei og i terrenget. Utøverne er i alderen lavt 20 og oppover, men en overvekt rundt 40. Klubben teller i dag 64 «aktive» ryttere
og 8 veteranmedlemmer. Vi representerer «alle» nivåer, være seg trimmer som kniver med naboen i Birken, til de som i samme ritt har kommet seg godt innenfor seeding klassene, og vi har også medlemmer som
kjemper om topp klasseplassering i mangt et turritt. Ja selv enkeltutøvere
som snuser helt der oppe i toppen i diverse Norges Vup ritt, finner man
i våre rekker. Sesongen 2011 har det blitt arrangert 4 klubbmesterskap;
tempo, rundbane, grusbanking og klatring til Tryvann. På vår nettside
www.sagenesykkel.com får du et godt inntrykk av aktivitetene og bredden i vår klubb.

Jan Bakke, Ørnulf, Jon Eriksen

SAGENEGUTTEN

GAMLE IDRETTER
- IDRETTSGRENER SOM SAGENE HAR HATT PÅ PROGRAMMET

Fra den spede begynnelse i 1921 har Sagene Idrettsforening hatt mange grener på programmet, men noen av disse har
etter hvert blitt borte. Klubben het først Sagene Ballklubb da fotball var første gren på programmet. Etter hvert ble det
innkjøp av både kule og diskos så friidrett sto på programmet i alle fall så tidlig som da klubben skiftet navn til Sagene
Idrettsforening i 1927. På det tidspunktet var klubben blitt medlem av Arbeidernes Idrettsforbund og det var naturlig
at også kampsport som boksing var på programmet.
Friidrett
Det har ikke vært lett å finne ut noe særlig om aktiviteten i denne gruppa, men det nedenstående er hentet fra en artikkel i Arbeiderbladet i forbindelse med 25 års jubileet. Friidretten fikk aldri det rette grepet på gutta i Sagene I.F.
Likevel har ildsjelen Eugen Kristensen klart å dra gruppa fram til en rekke hederlige plasseringer i terrengløp. Men
han virket også stimulerende langt inn i fotball-spillerenes rekker, og Sagene I.F. har således bl. a. en 2. plass i Østkantstafettens fotballklasse. Ellers har gruppa vunnet ”Kolbotn rundt” for juniors, ”Maridalsvannet rundt” for klasse B,
foruten hederlige annen plasseringer i andre stafetter. - En kan ikke avslutte det korte kapitlet om fri-idrettsgruppa
ute å nevne en ivrig ”pappa” som Olaf Stokke. - Som en klegg hang han med i treningsløpene og ”slang” også med i en
rekke terrengløp for Old boys.
Boksing
Som for friidrett er det lite å finne om aktiviteten også i denne gruppa. Det vi har funnet er hentet fra samme artikkel som over. Den gode sykkelrytteren Reidar Nilsen fikk opp interessen for boksing i Sagene, og en betydelig ildsjel
på trenersiden på 1930- tallet var Erling Eng. Sagene deltok i pokalkamper og leverte god sport som det het i arbeideridretten. De beste folkene var Karsten Syvertsen, Rolf Amundsen, Alf Olsen og Reidar Nilsen, samt Erling Andersen
og Kåre Johansen fra sykkelgruppa.

Skøyter
Sagene hadde en meget aktiv skøytegruppe før 2. verdenskrig. I alt 6 skøyteløpene deltok i AIF- mesterskapene på
skøyter før krigen. De beste var Oliver Rom, broren Kristian Rom og Olaf Olsen.
Oliver Roms tid på 1.500 meter på 2.29,9 i AIF-mesterskapet 1935 holdt til en 36 plass på verdensstatistikken for sesongen 1934-35. I denne statistikken er både AIF og NIF løpere med. Michael Staksrud (NIF) var verdens beste skøyeløper denne sesongen. En annen som også deltok i mesterskapene var Åge Sørensen. Foruten hurtigløp på skøyter
var Åge foreningens beste fotballspiller. Han spilte i alt 17 AIF-landskamper.
Håndball
De første årene etter kom også kvinnene med i Sagene idrettsforening. Håndballen ble deres arena og laget gjorde en
god innsats i mange sammenhenger. Etter hvert alet foreningen frem spillere som fikk både by og landskamper, men
for andre klubber. De mest kjente er nok Vera Rummelhoff og Aud Rønnestad. Dessverre ble etter hvert avgangen av
spillere til andre klubber så stor, at det sammen med dårlig økonomi og mangel på ledere, førte til at damehåndballen
forsvant fra programmet. I en periode på slutten av 60- tallet og begynnelsen på 70 tallet kom imidlertid herrehåndballen strekt i Sagene. I 1972 hadde man f. eks 6 lag med i seriespillet.
Ishockey
I midten av femtiårene stilte foreningen også med ishockeylag. I 1959-60 sesongen vant laget 2. divisjon og rykket
dermed opp i hoveserien (nåværende GET-ligaen), men oppholdet her ble kortvaring. Man rykket ned igjen etter den
ene sesongen, og på midten av 60- tallet ble ishockeyavdelingen nedlagt.

Damehåndball 1946/47. Keeper er Eva Brekkåsen.

SAGENE IDRETTSFORENING
90 år - 750 medlemmer
Innebandy
Fotball
Landhockey
Bandy
Sykkel
Allidrettsgrupper for barn
1997: Årets idrettslag i Oslo
2001: Idrettens Verdipris

Bragder og Bredde
Forord
Dette er ingen jubileumsberetning i vanlig
forstand, men et kort resymé over foreningens
virke fra starten og frem til i dag. Gjennom
trange førkrigsår, under okkupasjon og mørketid
og i senere turbulente ”bingo og loppemarkedstilværelse” har foreningen kjempet med ukuelig
pågangsmot.
Gjennom sportslige bragder har vi tidvis gjort
oss bemerket, og motgang er alltid møtt med optimisme og tro på morgendagen.
Vi satser nå på et fargerikt fellesskap, på det som
er vår frmtid. Vi legger vekt på bredde i de aldersbestemte klasser. Det er dette som vil føre til
bragder … noe som igjen vil inspirere til enda
større bredde. Altså en god sirkel som gir grobunn for det som er viktigst av alt:
Å gi barn og ungdom i distriktet vårt et skikkelig tilbud i fritiden, et tilbud som kan være en
forsikring om at flest mulig får sjansen til å ta del
i en positiv beskjeftigelse, en forsikring mot at
de havner skjevt ut. Kort sagt, det som alltid har
vært Sagene Idrettsforenings primære mål.
”De glade 20-årene”
Den største gleden for ungdommen i distriktet
var utvilsomt det faktum at de 4 guttene: Bjarne
Thoresen, Ingvald Johnsen, Trygve og Sverre
Nikolaisen tok initiativ til å stifte idrettsforening
den 9. juni 1921. Fra starten ble foreningen
tilsluttet Arbeidernes Idrettsforbund, AIF, og
hadde da foruten dagens fotball-, bandy- og sykkelgruppe både friidrett, skiidrett, hurtigløp på
skøyter og boksing på programmet.
1921-1940:
Av enkeltmedlemmers bragder i denne perioden kan nevnes Annar Simensens og Åge Sørensens deltagelse på landslaget i fotball, hvorav
sistnevnte akslet landslagstrøya hele 17 ganger.
Willian Wolther spilte 8 ganger på AIF’s juniorbylag, og Odd Johansen på bylaget både i småguttog gutteklassen. Foreningen fikk med seg 2
juniormesterskap i fotball innen AIF, og i 1936
spilte A-laget NM-finale mot Sparta Sarpsborg,
en kamp som dessverre endte med knepent tap
for oss.
Sykkelgruppa ble etablert som egen gruppe i
hovedforeningen i 1928. Under ledelse av Viktor
Eriksen og Reidar Nilsen gjorde den seg straks
bemerket med fremragende prestasjoner, som
vedvarte gjennom alle ”de harde 30-årene” frem
til krigsutbruddet i 1940. Det vil her føre for
langt å nevne alle dem som kan karakteriseres
som topp-ryttere i perioden, og som tok hjem
mange mesterskap på både landeveg og bane.
Men, navn som Solveig Christiansen, Kåre Johansen og Odin Nygaard kommer vi ikke ute-

nom. Disse ble flere ganger AIF-mestere, og de
satte mange norske rekorder på 10 km og 30 km
frem til 1940.
1940-1945:
Gjennom disse årene ble det også kjempet på
idrettsfronten, og i et utdrag av ”Jøssingidrettens
saga” kan vi lese at Sagene Idrettsforenings yngre avdelinger holdt det gående med kamper og
trening både tidlig og sent i Bjølsenparken, til
dels også på ”Davos”, det populære navnet på en
av treningsbanene ved Ullevål stadion.
Sagenes A-lag i fotball spilte i 1942 en av sine
aller første kamper (muligens den første) i den
”illegale” fotballs historie mot Lilleaker på dette
lagets bane. Det var ca. 800 mennesker som fikk
se et rivende oppgjør som endte 4-4. I alt ble det
under denne epoken spilt ca. 40 A-kamper, der
de fleste endte i vår favør iflg. ovennevnte saga.
Sykkelfolket holdt selvsagt også hjulene i gang,
og på glattisen i Nordmarka trosset bandygutta
nazi-regimets forbud mot organisert idrettsvirksomhet som ikke var i regi av Nasjonal Samling. I
disse årene sto bredden for bragder hele tiden!
1945-1996:
Sammenslutningen av AIF og ”de borgerlige” –
som vi kalte dem – til Norges Idrettsforbund var
nå et reelt faktum, og som en følge av dette ble
foreningen medlem av NIF og videre av de respektive særbund og kretser.
I 1945, jubelåret over alle jubelår, ble det i Sagene
Idrettsforening avholdt generalforsamling den
17. oktober. Det var her grunnlaget for fredstid
og fremtid skulle legges, og på basis av det arbeid
som allerede var gjort fra de glade mai-dager var
utgangspunktet bra, og man kunne konstatere
følgende:
1. Det største medlemstall i foreningens historie
2. Den største kontantbeholdning som noen gang
har vært i kassen.
3. Ungdomsavdelingen var større enn noen
sinne.
4. Rekrutteringen var meget lovende for det
kommende år.
5. En stor damegruppe var kommet til.
Håndball:
Her er det naturlig å gripe fatt i det siste punktet
ovenfor, fordi denne gruppen sørget for at Sagene Idrettsforening også kom på håndballkartet
med seniorlag og lag i de aldersbestemte klasser.
Lagene gjorde seg godt bemerket, og alet frem
gode spillere til by- og landslag. På sistnevnte
hadde vi kjente Sagene-navn (”pikenavn”) som
Vera Rummelhof og Aud Rønnestad.
Etter hvert satte vi også i gang med herrehåndball, der vi kjempet som likemenn med mange
av de senere kjente stjernelag. Men, dessverre er

håndballen i dag en saga blott. Sviktende økonomi og mangel på folk til å ta seg av trening og
administrasjon har ført til nedleggelse av disse
avdelingene.
Sykkel:
Fra 1945 og frem til i dag bør vi jo absolutt understreke de bragder som sykkelavdelingen har
stått for.
Våre ryttere har til sammen vunnet ikke mindre
enn 52 norske mesterskap, individuelt og for lag på landeveg og bane.
Våre ryttere har startet i OL (Thorleif Andresen,
Ørnulf Andresen og Lorang Christiansen).
I VM har Rolf Paulsen deltatt i tillegg til de allerede nevnte OL-ryttere, og til nordisk mesterskap
kan vi ytterligere plusse på 3 navn: Arild Andersen, Jan Bakke og Jon Eriksen.
Vi anser det også som en bragd at svært mange
medlemmer har bekledd de mest betydningsfulle, administrative stillinger innen både
forening, krets og forbund gjennom mange år.
Her bør vi nevne Victor Eriksen, Egil Hetty Olsen, Tancred Haraldsen, Kjell Marthinsen, Rolf
Johansen og Tor Ødegaard. De 2 sistnevnte hører
for øvrig med blant de 4 gjenlevende æresmedlemmer i foreningen.
Fotball:
Ganske umiddelbart etter frigjøringen var det
klart for det som skulle bli kimen til et solid
lag, med navn det stod respekt av langt oppe i
60-årene. Det var de guttene som allerede i slutten av 40-årene hentet hjem Østlandsmesterskapet for juniorlag – et mesterskap som den gangen
nærmest kan sidestilles med et NM i lag.
A-laget spilte i første del av denne perioden i det
som het landsserien, og som tilsvarer dagens 1.
divisjon. La oss imidlertid ikke stikke under en
stol at det i de senere år har vært en nedtur. Fra
en lang periode i 3.divisjon, med nesten-opprykk
til 2. bar det nedover. I dag spilles det i 6. divisjon. Men, det er allikevel grunn til optimisme.
God grunn vil nok de fleste si, når vi kan fortelle
at foreningen i jubileumsåret stiller ikke mindre enn 20 lag (inkl. 7-manns) i aldersbestemte
klasser. Blant disse finner vi hele 5 rene jentelag.
Her kan vi virkelig snakke om grobunn og
bredde, og vi tar hatten av for dem som tar seg
av denne fine ungdommen som om noen år utvilsomt vil skape bragder igjen også på fotballbanen.
Bandy før…
La oss her først ta for oss den iver og glød som
kjennetegnet bandyfolket i en umiddelbar etterkrigstid, da småvann og tjern i Nordmarka
(som under krigen) utgjorde treningsbaner såvel
som kamparenaer. Der ble måket og merket ba-

ner av spillerne selv – uten at dette gikk ut over
spillegleden… en spilleglede som første til at
Sagene IF i alle år har holdt seg i det øvre skikt
blant den edle krok-kjepp-adel. Foruten 2 NMfinaler i 50- og 60-årene ble det mesterskap og
kongepokaler i 1958 og 1966.
La oss også smette inn med at disse isens gladiatorer også har ”spist kirsebær” med de store en
kort periode når det gjelder ishockey. Men, det er
og blir bandy som er Sagenes vintersport.
Det sier vel for øvrig ganske mye at vi i landslagssammenheng – i tilfeldig rekkefølge- kan ramse
opp navn som for eksempel: Ole Marthinsen,
Yngvar Johansen, Jan-Erik Snellingen, Bernt
Skarnæs, Raymond Jahrmann, Thorvald Larsen,
Jan-Erik Larsen, Tore Horn, Erik Laeskogen,
Trond Amundsen, Roy Wangen, Arve Johnsen,
Jan Eskil Kristoffersen, Bjørn Sund, Dag Lien,
Tom Ørehagen, Johnny Strømdahl, Bobbo Støren
og Trond Borgen.
Det blir dessuten nesten som en kuriositet, når
vi kan nevne at Norge i en landslagstropp mot
Sverige i 60-årene stilte med ikke mindre enn 7
Sagene-spillere på én gang.
…og bandy nå
Vel, nå spiller vi i 1.divisjon i tradisjonell bandy,
men kan til gjengjeld skilte med både innebandy
og damebandy (rink) i toppdivisjonene. På aldersbestemte landslag har vi vært representert med
følgende karer:
Sven Robert Knudsen, Kristian Løveid, Thomas
Reksten, Roar Smelhus og Jan-Frode Snellingen.
På damelandslaget finner vi:
Ellen Braathen, Hilde Kronstrand, Anne Kristin
Myrheim og Anne Merethe Smelhus.
For øvrig kan yngres avdeling rapportere at det
i år stilles hele 7 lag i aldersbestemte klasser på
isen. Og da er vi igjen tilbake til bredden som er
så viktig for å oppnå femtidige bragder. Det bør
også nevnes at det sist viner for første gang ble
avholdt bandyskole på ”løkka”, med deltakelse av
hele 40 små friskuser!
Ledelse:
Ja, hva er nå det?!!?
Jo, det er et begrep som dekker den fantastiske
og frivillige innsatsen som ytes av alle dem som
må til for å organisere og administrere toppidrett
så vel som breddeidrett. Dette er mennesker som
ofrer utrolig mye av sin fritid til beste for barn og
ungdom. I Sagene Idrettsforening har vi mange
slike ildsjeler i dag, og vi har hatt mange av dem
opp gjennom årene. Det vil imidlertid føre for
langt å nevne alle som fortjener det, og det er et
gammelt ord som sier ”ingen nevnt, ingen glemt”.
Men allikevel, vi har nevnt noen når det gjelder
sykkel, la oss nevne 3 når det gjelder hovedforeningen, fotball og bandy.

Først ut, Per Walle, en levende legende spesielt
når det gjelder administrasjon av junioravdelingen hele etterkrigstiden. Det er vel heller ikke
å ta for hardt i å si at Per Walle er et begrep – i
hvert fall for 2-3 generasjoner av fotball- og bandyspillere i hele Oslo-området.
Så har vi Odd Johansen – formann i Sagene
Idrettsforening gjennom 40 år, og virksom i
denne stillingen inntil i fjor. I boken ”Aktive fotballspillere” fra 1952 (redigert av Arne Brustad)
kan vi blant annet lese følgende: ”f. 27/9 1922 y.v.
Aktiv siden 1932. Spiller på A-laget. Kretsmester
innen AIF i smågutteklassen i 1933, gutteklassen i 1934 og kl. B 1939. Har spilt på AIFs bylag
i smågutteklassen i 1933, gutteklassen i 1935 og
skolelaget i 1935. Driver skøytesport og spiller
håndball. Var kretsmester i bandy i 1934 og 1937.
Er premiert i skøyteløp og friidrett”. For egen
regning kan vi tilføye at det nok er bandysporten
som ligger Odds hjerte nærmest, og etter sin
aktive periode som spiller er det uten tvil som
lagleder her han også har satt spor etter seg.
Og sist men ikke minst må vi nevne en ildsjel ved
navn Thore Ferger, som nå i nærmere 20 år har
vært pytt og panne i de yngres avdelinger sommer og vinter. Skal du ha tak i Thore, så finner du
han på Voldsløkka både tidlig og sent.
De to første av disse hederskarene er æresmedlemmer av foreningen. Vi takker dem alle for
innsatsen så langt, og forventer selvsagt at de
fortsetter å gjøre sitt for den foreningen vi vet at
de er så glade i.
Når det gjelder den gjengen som ellers driver
foreningen i jubileumsåret er dette mennesker
fylt av den samme entusiasme som sine forgjengere, og de er i seg selv en garanti for at både
bragder og bredde er sikret i tiden som kommer.
I 1945 het det som følger: ”Vi setter disiplin, arbeidslyst, pågangsmot og vennskap i høgsetet.
Kontakten med medlemmer skal holdes ved like
gjennom trening, møter, klubbaftener og festlige
sammenkomster”.
I 1966, og i årene som kommer, bør det vel ikke
bli noen større forandring på dette. Alle som vil
være med på de mange gleder et medlemskap
som aktiv idrettsutøver eller leder gir, kan bare
kontakte en av de nedenfor nevnte, som – blant
mange flere – gjør en fenomenal innsats i dag.

Odd Johansen, Per Walle, Bjarne Thoresen, Victor Eriksen

LEDELSE
Sagene Idrettsforening ble stiftet under
navnet Sagene Ballklubb den 9 juli 1921.
På bilde til venstre ser man de to
intitativtakerne.

Intitativtakerne, Bjarne Thoresen og Ingvald Johnsen

Frem til sammenslåingen av Norges
Idrettsforbund og Arbeidernes Idrettsforbund ved det såkalte idrettsforliket rett
før krigsutbruddet i 1940 var Sagene en
AIF klubb.

1921 Sagene Idrettsforenings Stiftere 1931
Bjarne Thoresen, Ingvald Johnsen
Etter krigen kom Sagene godt i gang både
sportslig sett og administrativt. Gode leSagene Idrettsforening ble som det
dere var ikke mangelvare og her må an i
arbeideridrettslaget man var medlem av
første rekke nevne Odd Johansen og
Per Walle på Fotball/bandy siden, og folk
Arbeidernes Idrettsforbund allerede fra
som Tancred Haraldsen og Kjell Mage
dette oppsto i 1924. Her var for øvrig
naboklubben Spartacus initiativtaker.
Martinsen fra sykkelgruppa.
Til venstre er hovedstyret fra 1931 samlet
og vi ser at Bjarne thortesen fortsatt er leder av laget, eller formann som det da het.
Sittende, Sigfred Arnesen v.formann,
Bjarne Thoresen,formann og Storm
Sunde, Oskar Vexx. Reidar Eriksen. Olaf
Gustavsen. Trygve Nikolaisen.

Hovedstyret fra 1931

Nr 5 bakerst fra venstra Odd Johansen, Formann i 45 år, Bakerst helt til
høyre Per Walle formann i junioravdelingen

Dagens leder av hovedstyret,
Eyvind Dahl

Thore Ferger

