
Liten, men aktiv 50-å~ing
I disse dager kulminerer 50-

års jubileet tH Tåsen IL.Etter at
det tidligere har vært arrangert
flere jubileums-turneringer,

. holdt klubben i går mottakelse i
sine klubblokaler. I dag - selve
stiftelsesdatoen - holdes jubi-
leumsfesten for medlemmene.

Tåsen IL - omkranset av
storklubber - har klart å bevare
sitt typiske preg som bydels-
klubb, og med sine 250 medlem-

mer er den en liten, men aktlv
klubb. Mye av hemmeligheten
ved at den ilclcehar blitt oppslukt
av sine større naboer, skyldes nok
at man ikke haæ spredd seg over
altfor mange aktiviteter. Klubben
har i de senere årene konsentrert
seg om bandy, tennis og fotball.
Tidligere ble det også drevet med
marsjkonkurranser, friidrett, ski
og håndball Else Berg Wirak og
Inger Larsen Standal var for Øv-

.
rig to av landets fremste marsj-
konkurrenter, og det var blant
annet på tale å "'gi Else Berg
.Ekebergs Ærespris.

På bildet har vi samlet gårs-
dagens og dagens fremste
idrettsutøvere med, Tåsen-vim-
pelen. Fra venstre: Erik Gunnholt
(klubbens formann) ,I Terje Foss.
Else Berg Wirak, Inger Larsen
Standal, .Affi. Bråthen, Roy
Wangen og Bjørn Johnsen (for-
mann i jubileumskomiteen).



Stor dag 70r liten klubb

TåSlein idJl1e'tt$a.g, en a.v OsJos
mamg~ lokiaJJlUubbeø, fewer i4a,g .50
års juOOdeum.. For nåJtJtdens
l~Vt;<;oogdOllll fdrbinJder mm vel,
demIl;lJElIUUbben.'mOO'bandy. Det er
jo dia ogsåfuUt foæ.ståJeld.g i og med
a;t 'I'~en' i de siste l5 år har tiJl-
hØrt denne spOrtelnS fØl~ddvi-
sjon, Rj'ktignok 'ha,r det aldri blitt
noe norsk mesterskap tJjJ Tåsen l
bandy, men.man håper selvsagt !lit

balll<dygutitene tit vi.nrtle.ren skal
være i5Ibamd tJil å erobre en kon-
gepo~l som [ubileumsgave til sin
klubb.

Men Tåæn har haJtt storhetstid
'l tidIrl!gere år og de som gar i førs-
te rekke den gang var marsj gjen-
gerne Else B~h og Inger Larsen.
Begge damene ver t1ilstede ved
~ IDOtbag:else i iciJrettÆ;-
lagets fine klubbhus i TåS&lrve:ien.
Idiag er begg1e fruene bestemødre
meld navnene Else Wirak og Iruger
StaJldial og de lot den fr€anmøtte
farsa.nlling få. noe glimt fre deres
iOCettsår som Stæ-teIt så td.dlJig som
i 1930. På fOitoet ser vi de to fru-
ene EIoo WihJ:lajk (til v.) og Inger
StllJl(ial !la.n!kJert av <toav dagens
topper innen ldJubbell1, bandySipill-
leme Roy Wllltlf5'eIl1 (til v.i og Alt
Brå.then. K:lwea:le har henho1dsvis
48 og 39 hmdslæanpeI' i bandy.

(oto Oddbjørn Monsen)


