Id.eettslag i Oslo-o'IRrådet XIII:

fjeA~plåssen piiTqtseø
fJQ"',:topplag i bandy'
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Tåsen Idrett.slag har ·sitt;sentrum like ved Tåsenveien, med ten, nfsbaner og klubbhus. På den andre siden av Tåsenveien ligger
- Bjølse'nfeltene' og Voldsløkka. Det' er en relætivt liten klubb,
knapt 300 medlemmer. Men her er det muligheter. Det er ikke
Men Tåsen IdrettSlJag er mere
~kjent r bandy, Her er det- flere
enn de. tre brødrene Bråthen som
svmger bMlidykøUen. SideJ;! W58
h~,r klubben spilt i 1. diVisjon.
Bade i 1967og 68 var 'Tåsen med i
&luttspillet. Sæ·rlig 1967 var, et
stort år. Da ble det NM-finale.

Ingen misnøye
med, kommunen

_

Histolil€ill om bandyens fremmarsj er karakteristisk. Det startet med alt småguotene begynte
IllOO ~ølJene på lekeplassen .ved
Tåsenveten .: Den har altså vært
god å ha. Men nu blir den borte.
Sta.ten bygger bolig der -for betjeIlll1g på RikshospilbaJe,t. EI- så

.Tåsen-lederne
erger'lige sytekoner? Nei, de fo~t'eHerså tilLiJtsfullt
at de hal' bedt kommunen om en
erstætningsbane på den andre siden av 'I'åsenveien. Det er som om
de er sikre på kommunalt ja til
den ansøkrnngen.
I denne klubben er de ikke misfornøyd med kommunen. Det siste
er a.t man nu har få1Jtlov å bruke
parkeringsplassen til barne-tennis
og tiJ å sprøyte den 0..'11 vinteren
til glede for bandyspillerne, Dert;
ljgger godt an far tennis på Tåsen, men det el' bandy som er den
store idrettsgren. Navn som Ola
Gjerdene, Alf. Bråthen, den populære Affiog Roy Wangen er lysende navn i norsk bandy. Affis
yngre- brødre, tviJ1i.ngene Rein og

mange' klubber her i landet det-ligger sft vei til rette for. Bare
for å at tennis 1. i 1966 fikk Tåsen Idrettslag landets fØrsteplasthall får, tennis. Hele vinteren kan ungdommen på Tåsen
svinge racketen.
Rune, har også gjo!l"tslitt. Rune
bundet. I Tåsen Idrettslag var
med ,ikke mindre enn 35 lands- \ han formann fra 1959 ,till' 64: I
kamper. store):Jl;mjAffi har 39 'og vinter ble både A-l-aget og lille~
pubtlaget i Tåsen IL Oslomestere i
RØY wangen .hele 48 Landskamper. Alf, RØY og Rune har ban- .Iband,y. At de yngste følger opp"
varsler jo godt. Brødrene Bråthen
dyførbundets bragdmerke. Det er
i det hele tatt .bandymiåjø i denhar arvtagere. Apropos .formenn
- Jørgen Koldimgsnes har svinget,
jubilerende klubb. Derfor er det
glede over at rekruttene ikke blir
rormannsklubben i:hele ti år.
tratætt mulighetene til trening.
- Klubbhuset stod ferdig i 1951og
~ble U!tv~deti 1970., .
Far det kan de IOTteilieom i denDet el!'et klubbhus som dekker
-rie klubben, att bandy er en fasciethvert behov' i en moderne klubb.
nerende sport, selvom selv ik:ke de
Kloss t=tii li,gger tenmsbænene.
store kamper trekker det store
I De ble anJa'g'ti 1930-årene av Tåpublikum. Det hører her, med at
sen Hagebys VeJ og kjØpt ,av
. Gunn&' Jørgensen har vært NOT- j,drebtsUagcii '1956 for en slikk og
. ges Bandyforbunds formann i ni
inbentdn,g: 1500 kroner. Primus
år og el' bl.iJtt tildelt forbundets
motor i arbeidet var Ragnar
gutlmerke. Gunnar Jørgensen .er
Brække senior som satte i gang"
også æresmedlem av bandyforvel. turneringer på de nye banene'.
Han kalles tenruseportens far på
Tåsen. 'I'anken om plast-hall var
det Rolf Bergersen som lanserte
og gjennomrørte,

50 000 på bingo
I dette klubb-samfundet
har
det altså vært ider'ike ledere, og
det har vært stitere, sånne som
har gjort jobben i d~t skjuste, Til
plasthallen. og ksubbauset fikk,
klubben økonomisk støtte både av
STUI og Oslo kommune, og det
legges ikke skjul på >atden hjelp
kommunen. yder klubbene i Oslo
de senere år, har hjulpet bra i
Tåsen Idrettslag. Men selvsagt de store oppgavene har vænt sluk
å Øse penger i. I årene mellom
,1955og 1970·V9,r·
dekdukkeløttener:""'
og dænseattener som gav ekstrainntekter,
og' klubbens fØrSte
, forn d ble lagt opp ide årene. Det
var på 12000 rkoner. Fra 1970ble
det bingo, Her kan «bingokongene» Odd Thorljsen og Bjørn
Johnsen fOl'belle at, bingoen har
gi,t·t klubben omkring 50000 kro-

Farman!"en i Tå,sen Id1'e~tstag~EPfli;fl''U'linh?lt,

med bildet

av finalelag:t

1.,....,..-"";-'---+---,--~--, '" 'KlubBen 'har ,~gså føtba:U pi't,'r' "I""""""'
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programmet.
FØrsteM,get rykket'"
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opp fra 7. divlsjon, Deit,ell'
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'som om' fotbal}avdeli,ngen ,e'r våk-

-

'tT'o at både f<>rtlball'
og tennis blir .
"sie]\ke g;j,elileu:"på Tåsen i årene

utkant- "nei

0m, rådene

'1

av dvaren, Det "ligger nær a"
"som kommer.' A~t ligger' til rette
for det,
'
.Iubileumsfest- el' OJetIØl'ld>ag,Det
var rest i. klubbhuset .den dia,g,eail
Af'tenposten var på' besøk. IDet 'far.
takk-ftl1'-lvi;ntel'-Jleslt
ror dem som
har s,telt med bingoen, og damene
var med; De har gjort ny tue for
seg j vinter, som før om årene.
FOrmallJlilJe'll snakker om Marit
Arnesens store arbeid for bandy-'
avdelingen. Også-I bandy står det
kvinner bak,
•.
.
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De,t
Tfts-e
armomen, som.
liksOlU ligger i -dagen, har nok sin
grunn i a;!;,a,nl'€!l'geltogklubbhuset
er plasent så va~ert midti Tås~J'l '
sentrum, emn også i at seillV,e
kJubbrrriljøet, tonen blant medlemmene, er så fml;.
,
Derme klubben kan jubilere
med bhkket rettet rremover,

i

ner.Hjul'

hØst Val' det JoppemærDet

, ked med Hnt overskudd.
sulterte i jubileumsfond.
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Else Bergs "'ubb
•
-,en
grøønbyilel",
~.,

.

- En'liten, gøyal klubb.
lyrJsk..av gl)Jn~sportens.proner i.' idag: Samlingstendensel).:i norsk
N.otden,Torstein Tegner, han /501::1. idrett var jo tydelig i midten av
Det sier de om klubben sin.
K.iernatJ;OI~
.JtiJibpzn 'uke],'
r em.~falt_,så ]Janl,us 101' ( 30-år.ene, meii 'det bar i dert ret. Ingrid Thoresen da hun oppe' på - ning også på råsen: I 1939startet
dEi ordene. '6et er Tåsen Idrettslag
forhandlingene om sammenslut-.
det er snakk om.
\
• Eiker kom aØpende ut av skogen
Det er grønt og vakkert på Tå- I som nordisk mester. Jo, Else Berg
ning 'av de tre klubber. I 1945'ble
sen. Nå i det fine maiværet er. det
hører med i Norges idrettshistorie
.sammenslutningen et faktum."
og i Tåsen 'Idrettslags. Der hadde.' LØrdag fei.r~r'liåsen Idrettslag sitt
blomstring overalt, både langs
Tåsenveien og i havene i de mer
de forresten også f«gangjenter»' 50;-årsjubileum.
rolige sideveiene. Og Tåsen ligger
som Inger! Larsen og Ruth AndI jubileumstalen vil vel forman
så å si midt 'i Oslo.
resen,
nen, Erik Gunnholt, dvele ved det
Da. Tåsen Idrettslag ble stifte't
I;lke fullt var <let altså stagnafaktum at man på Tåsen, i dette
for felflti år siden, 25, mai 1924,lå
sjon i Tåsen Idrettslag. I 1936ble
grønne strøket, aldri har vært
dette grønne strøket utenfor byTåsen AI,L stiftet, og ål'et efter
plaget av ungdomsproblerner. Det
grensen, i Aker. Nedre Tåsen' var. Tåsen Tennisklubb. At en AIF- er idrettens fortjeneste.
vel Oslos første boligfelt og draklubb så dagen!' lys så vidt sent
Den lille, gøyale klubben har
bantby, . bygget like efter fØrste som i 1936;kan synes litt merkelig hatt sin betydning,
.,
,
verdenskrig, 1920 -.:z 25. Her fikk
funksjonærer i sporveiene SYk~:..).--=====================~===~==::::
husene og lysverkene sine borettslag. Det var som om man her var
forut for sin tid, myndighetene
også. Det ble bygget slik "t det ble
luft og plass mellom husene, og
sannelig ble det satt av et grønt.
areal til lekeplass og idrettsplass.
også.
Både på, lekeplassn og. på
idrettsplassen ble det straks livlig
virksomhet, og de eldre ble fort
klar over at det gjaldt il. fål virksomheten inn i organiserte for- ..
mer. Da så idrettslaget ble stiftet
i villastrøket på Øvre Tåsen, kom
snart ungdommen på Nedre Tåsen med. Grunnlaget var så fint,
et' medlernstall på bortimot 300.
Men i 1930-årene-meld. ~ problemene seg. -Likevel var Tåsen-navnet kjent nok! Else Berg var
medlem av Tåsen Idrettslag. Det
var' hun som gikk så vakkert, en
av
landets
beste kvinnelige
idrettsutøvere på den tid. Hun
vant som hun ville d gangsport.
Else Berg ble skildret ekstatisk og
:'
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