Friidrettsstevner på Jessheim i 100 år * 1921 – 2021
(v/Nils Kristen Wiig nils.wiig@gmail.com, 950 83 927, 1.8.2021)

På 100 år er over 1000 friidrettsstevner arrangert på Jessheim av vårt idrettslag, alt fra store mesterskap
som NM til nasjonale og internasjonale stevner, mesterskap og stevner for krets, kommune og klubb,
lagkonkurranser, karuseller og treningsstevner. Tilbud til alle fra barn til ungdom, senior og veteraner
Friidrett er i dag som i 1921 – løp, hopp og kast. Det er nesten ikke endringer i sporten.
Løp har de samme konkurransedistanser og banen er 400 m rundt.
I starten var det grusbane. I 1951 var forbedret stadion med 6 baner ferdig, fortsatt med grusdekke.
I 1970 ble lagt Rødstubb på banen, og i 1985 fikk vi fast banedekke (Spurtan) med 8 løpebaner.
Første tida var det å grave startgroper for sprintløpene, før startblokker ble vanlig på 1960-tallet.
Manuell tidtaking med stoppeklokker var eneste tidtaking fram til ca 1980 da elektronisk tidtaking med
fotofinish ble tatt i bruk i større stevner. De første 50 åra var det vanlig med målsnøre.
Hopp har de samme øvelsene, lengde, tresteg, høyde og stav.
Regler og gjennomføring av øvelsen er stort sett uendret for lengde og tresteg på 100 år.
For høyde og stav er det fortsatt samme regel, å komme over lista, men med innføring av «tjukkas» å lande
på ble teknikken for hoppingen endret. I høyde fra saksestil, da det var nødvendig å «lande på beina», til en
vanlig stil nå med passering av lista med ryggen ned. I stavsprang var det stiv stav i «gamledager», mens det
nå brukes glassfiberstaver med spenst.
Kast har også de samme øvelser som for 100 år siden, kule, spyd, diskos og slegge.
Regler for utstyr, måling, kastringer og sektorer har stort sett vært uendret i hele perioden.
En liten justering er gjort ved en ny spydtype hvor eneste endring er at tyngdepunktet er flyttet slik at
spydet lettere treffer bakken med spissen først.
Jessheim stadion
Stiftelsesåret for Ullensaker/Kisa IL er 1894. Det var Ullensaker skiklubb som ble startet i 1894 og gjennom
sammenslutninger og navneendringer ble klubbens navn Ullensaker/Kisa IL i 1947.
24. februar 1921 ble en ny forening stiftet i kommunelokalet på Jessheim med 40 interesserte til stede.
Foreningen fikk navnet Jessheim Turn og Idrætsforening og stasjonsmester A. Smith ble formand. Etter
forhandlinger gikk Ullensaker Skiklubb inn i Turnforeningen den 26. mai 1921. Det samme gjorde Jessheim
Fotballklubb som var startet i 1906.
Nå skjedde mye raskt.
Eiendom til bane ble kjøpt fra
Herr Olaf Nesguthu for
kr 10.000, og i løpet av
sommeren ble det med stor
dugnadsinnsats en nokså
brukbar bane etter den tids
krav
Vi har ikke bilde fra stevnet,
men et bilde viser noe av
banen. Vi ser Jessheim skole i
bakgrunnen.

1. august ble bestemt å arrangere
det første friidrett-stevnet den
7. august 1921.
Resultater fra første stevne på
Jessheim 7.8.2021:
100 m:
1 Sverre Einarsen(02) 12,5
2 Oskar Larsen(96)
13,0
3 Thorbjørn Lund(98) 13,2
800m:
1 Sverre Einarsen(02) 2.17,6
2 Thorleif Næss(02)
2.25,8
3 Anton Gystad(90)
2.30,0
5000 m:
1 Sverre Einarsen(02) 20.11,2
2 Thorbjørn Lund(98) 22.53,5
Høyde:
1 Olgar Solerød(90)
1,50
2 Andor Hansen(92) 1,40
3 Erling Vestengen(03) 1,35
Lengde:
1 Mikal Mikalsen(99) 4,94
2 Sverre Einarsen(02) 4,63
3 Thorbjørn Lund(98) 4,60
Kule 7,26 kg:
1 Sigurd Jensen(90)
9,27
2 Mikal Mikalsen(99) 8,88
3 Olgar Solerød(90)
8,56
Spyd 800g:
1 Sigurd Jensen(90)
34,05
2 Olgar Solerød(90)
34,03
3 Mikal Mikalsen(99) 33,75
Allerede 25. august 1921 var et nytt stevne med deltakere «både fra Gardermoen og Nannestad» i tillegg til
Ullensaker. Første Romeriksmesterskapet i friidrett på Jessheim ble arrangert i 1927 og i 1928 det første
nasjonale stevnet.
I de første 20 åra ble det hvert år arrangert en rekke stevner, blant annet flere klubbkonkurranser med
andre lag. I 1928 endret klubben navnet til Ullensaker IL.
I 1934 ble Idrettens Hus, lagets nye klubbhus, åpnet. Under krigen 1940-45 ble Idrettens Hus og stadion for
øvrig okkupert av tyskerne. Det ble bygd brakker og hus på banen. Alt administrativt
lagsarbeid lå også nede til frigjøringen i 1945.
Etter krigen ble det en stor jobb med opprydding og istandsetting av banen. Etter
sammenslutning med Kisa IF i 1947 ble klubbens navn Ullensaker/Kisa IL. Arbeid nå med
utvikling av ny stadion med grasbane og 6 baners løpebane. 6500 dugnadstimer ble
nedlagt av lagets medlemmer. Det har i alle år vært en stor frivillig innsats for å utvikle og
holde lagets anlegg i orden.

Ny stadion ble tatt i bruk i 1951

Med det nye flotte anlegget tok den idrettslige aktiviteten seg opp utover på
1950-tallet. Spesielt ble Ull/Kisas kvinner blant landets beste, under ledelse
av Oddvar Jensen. I 1962 fikk Tove Dønnum kongepokalen under NM.
I 1970 fikk løpebanen nytt dekke med Rødstubb. Med utgangspunkt fra
stadion har laget også arrangert mange terrengløp og gateløp. I 1970
arrangerte vi NM i maraton.
i 1985 åpnet vi Romerikes første anlegg med fast banedekke (nr 50 i Norge)
etter en investering på 2,5 millioner kroner og stor dugnadsinnsats.

Med den nye banen arrangerte laget stadige
stevner, mange store med både nasjonal og internasjonal deltakelse. I 5 år ble vi
tildelt elitestevner av Friidrettsforbundet, Aker var sponsor i flere år. På
elitestevnet i 1990 fikk vi også en verdensrekord på Jessheim,
på 3000 m kappgang av Beate Anders fra DDR med tida 12.06,61.

Så var laget klart til å arrangere hovedmesterskapet (NM) i 1994. Mesterskapet
ble meget vellykket, med en rekke gode resultater, til tross for 67mm nedbør på de
tre dagene. Det ble til og med en norsk rekord, av Trond Barthel i stav med 5,52 m.

I forbindelse med NM i 1994 laget vi et spesielt prospektkort med oversikt over stadion og omegn.
Utover på 2000-tallet ble det klart at laget trengte bedre anlegg, og konklusjonen ble å selge Jessheim
stadion. Etter avtale med kommunen ble nye anlegg for fotball og friidrett planlagt på Gystadmyra. Ull/Kisa
benyttet midler fra salg av stadion til å bygge nytt fotballanlegg med klubbhus.
Etter avtale mellom kommunen og Ull/Kisa ble nytt friidrettsanlegg innviet i 2011.
Kommunen sto for byggingen etter å ha overtatt Ull/Kisas eiendom Holmsletta. Kommunen er anleggseier
av Jessheim friidrettsstadion, men Ull/Kisa er prioritert bruker og deltar i drift og vedlikehold. Ellers er
anlegget åpent for alle. Banen har som en av få baner i Norge Class 2 Athletics Facility Certificate.
I 2012 ble NM stafetter arrangert på den nye banen, og samme år ble det også internasjonalt stevne:
Nordic Baltic Championship U23. Her vant bl.a. Daniel Ståhl både kule og diskos med nye banerekorder.
I 2013 ble NM maraton arrangert samtidig med Vintermaraton
I årene 2013 – 2017 ble NFIFs Ungdomsleker arrangert på Jessheim. Dette var konkurranse for 8
fylkeskretser på Østlandet for ungdom13-14 år.
I 2014 fikk vi vårt andre NM (hovedmesterskapet).
Mesterskapet ble en suksess. Høydepunktet for vårt lag var
da Thomas og Andreas Roth tok dobbeltseier på 800 m. Ellers
hadde vi mange aktiviteter i tilknytning til mesterskapet som
satte friidrett virkelig «på kartet.»
Karsten Warholm ble norgesmester i både 110 m hekk
(14,48) og 400 m (47,03)
I 2019-2020 arrangerte vi UM (Ungdomsmesterskapet) for
15 – 19 åringer. Dette er mesterskapet i landet med flest deltakere. I 2020 ble det vellykket gjennomført
med omfattende smittevernregler ifm koronapandemien, etter at vi på kort varsel overtok mesterskapet
fra Trondheim som trakk seg som arrangør.
Norgeslekene arrangeres nå hvert år etter starten i 2017. Et storstevne med tilbud i mange klasser og
øvelser. I 2021 er påmeldt 700 deltakere.
1500 m elite er blitt 1500m-løpet med landets største deltakelse og meget gode resultater, etter at det
startet opp i 2017 og er gjennomført hvert år siden.

Idrettsmerkeprøver har blitt arrangert på stadion i så å si alle år siden 1921.
Tinestafetten som på landsbasis er blitt «verdens største friidrettsstevne for barn» med over 100.000
skoleelever som deltakere. Ull/Kisa har arrangert for lokale skoler hvert år i 25 år.
Norgesløpet «overtok» vi i 2017 fra Minerva som arrangerte løpet fram til 1997 med stor deltakelse.
Dette er blitt et stort løp med over 1100 løpere som i 2020 fullførte 5 km, 10 km eller halvmaraton
Vintermaraton har vi hatt hvert år i november siden 1984 med maraton, halvmaraton og noen år 10 km.
Over 10.000 løpere har kommet i mål etter å ha løpt Vintermaraton.
UKI-karusellen arrangeres i 2021 for 56. gang. Med 6 løp hvert år har det blitt over 400
stevnedager, og hver med ca 35 funksjonærer blir det over 50.000 «dugnadstimer».
7100 deltakere har fullført minst 3 løp i ett eller flere år. Det har vært 170.000
enkeltstarter og løperne har tilbakelagt en distanse tilsvarende jorda rundt 22 ganger.
Største deltakerantall var i 1982 med over 2000 løpere.
Vi tør å si at Ullensaker/Kisa IL har hatt et imponerende godt friidrettstilbud med stevner av ulike typer og
størrelser for alle aldre i 100 år. Vi mener dette har bidratt til god folkehelse og godt miljø. Noen har
oppnådd gode resultater, men det viktigste er at mange har hatt glede av å delta på stevner og treninger,
og har fått lyst til å komme tilbake til stadion. Vi må likevel nevne at vi har hatt besøk også av mange
eliteutøvere, norgesmestere osv. Olympiske mestre i friidrett som har deltatt på Jessheim er Egil Danielsen,
Trine Hattestad, Vebjørn Rodal, Daniel Ståhl og Karsten Warholm.

Jessheim friidrettsstadion. Bilde fra Norgesløpet 2019

Og nå ønsker vi velkommen til nye 100 år med friidrettsstevner på Jessheim friidrettsstadion.
Husk NM 2023!
Se vår hjemmeside: ukifriidrett.no for banerekorder, klubbrekorder og andre opplysninger.

