
FRIIDRETTSKLUBBEN JERVEN 1956 TIL 1974 
 

1. OPPSTARTEN AV JERVEN 

Jerven historien er grundig beskrevet i ØILs jubileumsbok, så jeg nøyer meg med en kort 

oppsummering. Scannet kopi av Jerven historien ligger vedlagt. 

 

15. mars 1956 kom en del interesserte sammen i ungdomshuset på Vardeheim, og der og da 

ble FIK Jerven stiftet. Det første navnet var før øvrig Jerv; ikke Jerven. Men dette navnet ble 

ikke god kjent av idrettsforbundet, da det allerede var et sørnorsk lag med dette navnet. Men 

da de føyde til -en i slutten av navnet, ble det godkjent. Jervens første styre bestod av Leif 

Sommer (formann), Karl Grønnli (nestformann), Knut Knutsen (sekretær), Sigmund Stenvold 

(kasserer) og Ole Nygård (oppmann). Leif Sommer var velferdsoffiser på Skjold og hadde en 

sterk friidrettsinteresse. 

 

Så kom Erling Brustad til bygda og det ble igangsatt arbeid med å bygge Jervenbanen på 

dugnad. Den sto ferdig i 1959 og ble offisielt åpnet. 

 
 
Bilde 1 Leif Sommer holder åpningstale på Jervenbanen i 1959. 

 



 

 

Samvirkelaget på Holt med Jervenbanen bak. 



 

Holt med kommunehuset, Samvirkelaget, Forretningen til Trygve Aune og Holt Turiststasjon. 

 

  

Erling Brustad vinner 200 m under åpningsstevnet 



 

Premieutdeling;  Leif Holsæter, Erling Brustad og Kåre «Dillard» Johansen 

 

Jervens sprintere: Kåre Dillard Johansen, Rønning Tollefsen, Erling Brustad og Vidkunn Haugli. 



  

Selv deltok jeg som Jervenutøver mellom 1964 og 1970. På de årene tok jeg 15 

kretsmesterskap i gull og 8 i sølv og bronsje. Jeg tok også 8 medaljer på interkretskamper i 

samme periode. Det var innen, lengde, høyde, tresteg, liten ball og 60 meter. 

Vi mangler en del resultater i denne perioden. 

 

Simon Bjørklund, Øverbygd den 10.02.2020 



Bjørnar Rostads artikkel i Jul i Badu og Målselvdalen  i 2009: 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

Mine facebook innlegg om «Friidrettsklubben Jerven» ligger her: 

 

1.Hvordan virksomheten ble finansiert og dugnadsarbeidet: 

 

https://www.facebook.com/sim.magb/posts/4576879379051285 

 

2. Bilder fra Erling Brustads album og bilder jeg har samlet: 

 

https://www.facebook.com/sim.magb/posts/3976100249129204 

 

3. Åpningen av Jervenbanen i 1959: 

 

https://www.facebook.com/sim.magb/posts/2502083713197539 

 

4. Intervju med stifteren Ole Nygård og sprinteren Leif Holsæter. 

 

https://www.facebook.com/sim.magb/posts/1955891791150070 

 

5. Intervju med Rønning Tollesen og Vidkunn Haugli: 

 

https://nye-troms.no/nyheter/da-friidretten-hadde-sin-gullalder-i-malselv/19.18014 

 

Her ligger en link til ØILs jubileumsbok om Friidrettsklubben Jerven: 

 

Side 1 til 19: 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:6eb32db2-9b6b-4e9c-

ab96-377b448cb9de 

 

Side 20: 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:9c2e5737-6006-4a6f-

af42-fd26e7c12387 

 

Jerven nytt 1958 og 1959: 

https://1drv.ms/w/s!AvXMd3n7bN34g5tNqUvhQYPZo9lHdw?e=bULO6P 

 

Slik har jeg samlet alt det vi har og det som er skrevet.  

 

 

Øverbygd, den 17.januar 2021 

 

 

Simon Bjørklund  
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