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r Visste du at..? BORDTENNIS

▶ Engelske soldater i India midt på 1800-tallet tok spillet med 
seg til England. Der ble det en overklasseaktivitet.
▶ Kom med i OL i 1988 i Seoul. Kina er tradisjonelt sterke  
i bordtennis. Men også Sverige har stolte tradisjoner.
▶ Over 300 mill. spillere i verden.

Olaf Tufte blir historisk 
når han som første 
nordmann deltar i OL 
nummer syv. Det blir 
også det siste. Bildet er 
tatt ved Årungen.
Foto: Martin Slottemo 
Lyngstad
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r Fra minneboken DREAM TEAM

Basketballturneringen i OL i Barcelona i 1992 fikk besøk av et av tidenes beste lag. USA stilte med sitt 
«Dream Team», som laget ble kalt, i lekene. Spillere som Charles Barkley, Larry Bird, Magic Johnson, 
Michael Jordan, Karl Malone og Scottie Pippen spilte. Laget var totalt overlegne og slo Kroatia i finalen 
med 32 poeng. Dette var første gang spillere fra NBA fikk delta i et OL. Det ga full uttelling for USA. 

ALT FOR NORGE
EN SISTE GANG

å Tokyo
Mette Bugge og Martin Slottemo Lyngstad (foto)

I hele karrieren har Olaf Tufte (45) sittet med ryggen mot målet. Nå er han 
snart i mål. Han skal bare ro seg ferdig i ett siste OL.

L åten «Det umulige e’ mulig» durer 
gjennom hodet på Olaf Tufte. 

Den trønderske gruppen D.D.E. 
har inspirert OL-roeren, slik han 
igjen har inspirert så mange an-

dre. 
I sitt syvende OL har vestfoldingen et 

mantra: «Never give up.» 
Alt er mulig om du jobber hardt nok.
Det har han selv gjort i alle år. Fredag 

skal dobbeltfireren ut i forsøk, før OL of-
fisielt åpner noen timer senere.

Innledet gullalderen
Nå skal hendene gripe om håndtakene for 
én siste gang i mesterskap. Årene skal be-
vege seg i en fast rytme i 2000 meter, mel-
lom 37 og 40 åretak pr. minutt i nesten 
seks minutter. Ett tak av gangen.

Slik har vestfoldingen sittet i 27 år siden 
den internasjonale debuten i junior-VM i 
München i 1994.

Da brødrene Alf og Frank Hansen inn-
ledet gullalderen ved å ta Norges første 
olympiske tittel i roing i Montreal i 1976, 
var unge Olaf Karl Tufte bare noen måne-
der gammel. Men det var han som skulle 
ta de neste OL-gullene.

«Vi trudd på det umulige.» 
Bjarne Brøndbo har sunget, mens Tuf-

te har trent styrke og utholdenhet. Han 
har sittet på romaskin, syklet på ergome-
tersykkel, gått på ski eller jogget for resti-
tusjon.

På det meste ble det 1200 timer med 
trening i året, mesteparten av tiden på van-
net. Repetisjon og terping.

Alene, i dobbeltsculler eller, som nå, i 
en dobbeltfirer med tre yngre lagkamera-
ter. Alltid på jakt etter det mange trodde 
var umulig. Ett tak av gangen.

Brikke i puslespillet
For Tufte ble suksess et kjennetegn. Han 
fikk merkelappen råskinn, ikke bare na-
sjonalt i rosporten, men også internasjo-
nalt. Det han har levert av resultater, er 
det få nordmenn som har oppnådd i en 
sommeridrett. Først OL i Atlanta, deretter 
Sydney og sølv, Athen og Beijing med gull, 
London, Rio med bronse og nå Tokyo.

Da han sto på toppen av den olympiske 
seierspallen for første gang i Hellas, lignet 
han en gresk gud med krans rundt håret. 
Han visste det som D.D.E. synger – det å 
oppnå noe var aldri en illusjon. 

Veteranen Tufte ble en naturlig brikke 
i puslespillet som skulle legges i 2018. Mak-
ker Kjetil Borch hadde etter OL i Rio i 2016 
lyst til å prøve seg i single. Tufte trengte et 
hvileår, slik at kroppen kunne hente seg 
inn igjen.

De private brikkene måtte også på plass 
for en barnefar som har gård og grunn.

Han var ønsket. Erik Solbakken, Martin 
Helseth og Oscar Helvig ventet på den som 
har mest erfaring i denne idretten, og som 
er nesten 20 år eldre enn dem.

Skummel og litt sint
Men brikkene måtte bytte plass i båten 
underveis. Det skjedde tidligere i år, da 
Erik Solbakken fikk oppgaven som stroke, 
den som styrer. Tufte skjønte at det var 

PROFIL

Olaf Karl Tufte 
Født: 27. april 1976

Sivilstand: Gift med Aina, 
to barn

Klubb: Horten roklubb

Bosatt: Nykirke i Horten 
kommune

Meritter: To OL-gull, sølv 
og bronse. To VM-gull, 
sølv og tre bronse. 
EM-bronse. 12 eller 13 
kongepokaler, fire 
sammenlagtseiere i 
verdenscupen, seks 
verdenscupseiere. Vant i 
2014 kjendisversjonen av 
TV-programmet 71 grader 
nord. 

Priser: Kristinastatuetten, 
Aftenpostens gullmedal-
je, Sportsjournalistenes 
statuett. Fearnleys 
olympiske ærespris. Fikk 
to priser på idrettsgallaen 
i 2001.

best for balansen i en båt der fire ulike ty-
per skal samhandle. Årene skal settes pre-
sist ned i vannet samtidig, i en spesiell vin-
kel. Takten skal justeres underveis. Kraften 
fra bena skal ut i armene. Kvartetten skal 
bli opphøyd til en høyere enhet. Ingen av 
de fire kan skille seg ut fra Laget. Her er 
det alle for én og én for alle. Ett tak om 
gangen.

Hvem er så denne mannen som har hatt 
en karriere på det øverste nivået mye len-
gre enn de fleste andre?

Før lagkameratene ble ordentlig kjent 
med ham, ble Olaf Tufte oppfattet som 
skummel og litt sint. Bildet forandret seg 
fort. Veteranen kan virke hard utenpå, men 
inni er han myk og full av følelser. Han kan 
gråte over gode prestasjoner, har omtanke 
for dem rundt seg og viser det. Takk er et 
ord han bruker ofte for alle dem som hjel-
per ham. Alene ville han vært null. Utøve-
ren fra Horten roklubb vil bidra til at de 
yngre blir gode, men han tør også å si fra 
hvis han mener noe er feil. Tufte nyter stor 
respekt.

Han har skaffet seg venner fra mange 
nasjoner. Tre av hans nærmeste er Mahe 
Drysdale (42) fra New Zealand, Ondřej Sy-
nek (38) fra Tsjekkia og Iztok Cop (49) fra 
Slovenia. 

De er også gullgutter. 

Måtte gjøre endringer
Selv om han også er blitt verdensmester 

Forts. neste side ▶

FAKTA

Flest OL  
før Tokyo

6: Olaf Tufte, roing  
6: Magnus Konow, 
seiling 
5: Trine Hattestad, 
friidrett 

4: Harald Stenvaag, 
skyting  
4: Hans Aasnæs, skyting 
4: Grete Waitz, friidrett  
4: Alf Hansen, roing 

4: Peder Lunde jr., seiling 
4: Thor Thorvaldsen, 
seiling 
4: Albert Helgerud, 
skyting 

4: Einar Liberg, skyting  
4: Gudbrand Skatteboe, 
skyting 
4: Peter Hol, turn  
4: Jon Rønningen, 

bryting 
4: Knut Holmann, 
padling  
4: Harald Jensen, skyting
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= Øvelser med norske utøvere

01.30

02.00
13.00

Roing innledende runder i 
singlesculler, dobbeltfirer
og dobbeltsculler
Bueskyting rangeringsrunde
Åpningsseremoni

PROGRAM  -  FREDAG 23. JULI

Dette skjer i 
Tokyo fredag

Dobbeltfirer / firersculler
 (menn, kvinner)

Dobbeltsculler,
(menn, kvinner)

Singlesculler 
(menn, kvinner)

M/K = Menn/Kvinner= Medaljeøvelse

Øvelsene står oppført med norsk tid

Siste OL gull i roing fikk vi i 2008, da 
Olaf Tufte tok gull i singlesculler i 
Beijing.

Tuftes om sine mange OL

to ganger, skjønte han fort at endring må 
til for å oppnå mer. Det som var godt nok 
tidligere, holdt ikke i fortsettelsen. Han 
trente mer og hardere. Noen ganger til 
kroppen sa stopp. Men han så alltid frem-
over, igjen med lyden fra D.D.E.:

«Vi såg oss aldri tebakers. Mot det vi had-
de forlatt. Vi skoill finn skatt'n bak den sju-
ende blåne.»

Tufte har funnet skattene underveis, 
ikke bare i form av håndfaste medaljer. Han 
har en kjærlighet til sporten, han liker hvor-
dan roing er bygget opp, bevegelsen. Han 
liker å være på Årungen, om enn et ned-
slitt sted. Men kulturen sitter i veggene, og 
det merkes.

Olaf Tufte har lært av andre og egen er-

faring. Han skjønte etter hvert at antall tøf-
fe timer måtte reduseres. Det var nødven-
dig for å få skikk på kroppen slik at den kan 
prestere og levere.

Nå har han bedre motorikk enn noen 
gang og bedre fysiologi enn på mange år. 
Men motivasjonen til å nå smertegrensen, 
yttergrensen av hva et menneske kan tåle, 
har ikke endret seg.

– Jeg er ikke skapt for å gi opp, sier Tuf-
te selv. 

Han har hatt sin del av motgangen, som 
da OL ble utsatt ett år på grunn av pande-
mien og han sto uten nye sponsoravtaler 
og buffer. Han skulle jo ha gitt seg i 2020 
og hadde investert mange millioner i går-
den. Hva nå?

Lærte seg å bli sliter
Han fikset det også. For Tufte har flere go-
de medhjelpere som har stått ham bi gjen-

nom alle år. De trodde også på det umulige.
45-åringen betegner seg som kravstor, 

blir motivert når han ser andre i båten gjør 
jobben og irritert hvis ikke alle legger inn 
det som må til. Trolig skyldes det i bunn 
og grunn oppveksten på gården i Nykirke, 
Tufte gård, der han lærte seg å bli en sliter. 

Før Tufte startet med roing som 17-åring, 
hadde han omtrent 10.000 timer med bein-
hard fysisk trening.

I OL skal alt ut en siste gang. Han håper 
å kjenne på de gode rotakene, de som gir 
gåsehud helt opp til hårfestet. Han vet at 
han fortsatt tror på at det skal være mulig 
å lykkes én siste gang, sammen med en trio 
han respekterer. 

Det som gjelder er både lett og vanske-
lig:

Ett tak av gangen.

OL-fireren under trening i Tokyo onsdag. F.v.: Martin Helseth, Olaf Tufte, Oscar Helvig og Erik Solbakken. Foto: Heiko Junge, NTB

◀ Forts. fra forrige side

1. Atlanta 1996  
«Jeg var 20 år, ung og 
naiv. Vi hadde ikke peiling 
på hvor det ville ende, 
men jeg var ikke fornøyd 
med 8.-plass. Dette ble 
likevel en fin forsmak på 
hva som skulle komme 
senere.» 

  
2. Sydney 2000  
«Det ble sølv og det beste 
løpet Fredrik Bekken og 
jeg hadde rodd sammen. 
Bekken er min største 
læremester i båt, uten 
ham hadde jeg ikke rodd 
så fort i 1999 og 2000.»

  
3. Athen 2004  
«Jeg var en av favorittene 
til å vinne og klarte å 
innfri. Det var utrolig gøy. 
Isolert ser jeg på årene 
2001 til 2004 som min 

gullalder. Da var jeg 
ganske bra trent.»
  
4. Beijing 2008  
«Alle hadde avskrevet 
meg fordi jeg ikke hadde 
vunnet noe siden 2006 
 og dessuten fått påvist 
astma. Jeg tenkte mitt da 
pressen begynte å skrive 
at jeg var over toppen.» 
Tufte tok OL-gullet.

  
5. London 2012  
«8. plass gjorde at jeg helt 
klart ble skuffet. Dette er 
resultatet bærer preg av 
at jeg gikk på en skikkelig 
smell i 2009 som jeg aldri 
ble kvitt før 2014. Jeg 
brant lyset i begge 
ender.»

  
 
 

6. Rio 2016  
«Det ble bronse med  
Kjetil Borch, men jeg var 
ikke fornøyd. Vi rotet  
bort gullet i starten av 
finalen. De siste 700 
meterne rodde vi fortest 
av alle. Jeg blir fortsatt 
irritert når jeg tenker på 
det.»

  
 
7. Tokyo 2021  
«Jeg ror sammen med  
tre unge karer som  
holder meg ung. De 
 deltar i sitt første OL  
og er veldig sugne. Min 
sult er veldig preget  
av at jeg ser muligheter  
til å nå målet om  
medalje.»

Fotballspill-
ere knelte
TOKYO Spillerne fra Storbritan-
nia, Chile, Sverige og USA gikk 
alle ned på kne for å markere 
kampen mot rasisme under 
OL-åpningen i fotball onsdag.

 Det har lenge vært forbudt 
med markeringer under 
olympiske leker, men før årets 
OL i Tokyo lettet Den internas-
jonale olympiske komité (IOC) 
på reglene. (NTB)

Smitten  
stiger 
TOKYO To dager før OL-ilden 
tennes ble det onsdag regis-
trert 1832 nye smittetilfeller i 
Tokyo. Det er det høyeste tallet 
på seks måneder.

 – Det vi var redde for, skjer 
nå, sier presidenten i den 
japanske legeforeningen JMA, 
Toshio Nakagawa, på en 
pressekonferanse. (NTB)

Utøvere må 
trekke seg
TOKYO Den chilenske taekwon-
do-utøveren Fernanda Aguirre 
og den nederlandske skate-
bord-stjernen Candy Jacobs er 
ute av OL etter å ha fått påvist 
koronasmitte.

 21 år gamle Aguirre, som 
skulle debutere i OL.

 «Hun er asymptomatisk og 
ved god helse, men hun vil 
dessverre ikke være i stand til å 
delta i OL da hun skal i ti dagers 
karantene», heter det i uttalels-
en.

 Nederlandske Jacobs, som er 
31 år gammel, må også trekke 
seg fra lekene.

 «Dessverre testet jeg positivt 
for covid-19, hvilket gjør at min 
olympiske reise ender her», 
skriver hun på Instagram. (NTB)


