
Hei Loffen, hvis vi kan kalle deg det. Lenge siden du har vært i media nå, 
håper det holder med stakkarslige greyhoundsweb? 
Det får holde det da. Er egentlig ikke så veldig pr kåt.  
 
Apropos media. Kan du for de uinnvidde kort nevne dine opptredener i Romerikes Blad 
gjennom årene? 
Husker best Bjerkeland og de greiene der fra 1988. Helside i Romerikes Blad to dager etter 
hverandre da Bård Bjerkeland stormet opp til meg på tribunen etter kampslutt. 
 

 
 
Ellers så feiret jeg 50 årsdagen min på Stadion, Strømmen slo Kjelsås 3-2 samme dag og det 
ble omtalt som bursdagspresangen fra gutta på laget. Det var i 1996.  
RB godtet seg over ”tillitsmannskrise” i Strømmen noen år senere, da tok de for seg meg og 
to-tre andre Strømlinger. 
Også selvfølgelig før cupkampen i 2005, da tok det vel litt av. Dem blei sure på meg der nede 
etter hva jeg erindrer. 
 

 
 
Hva med de andre cupkampene mot Lillestrøm? 
Husker ikke helt… 
 
Kan fortelle deg at du var avbildet ved Nybrua før cupkampen i 1995… 
Stemmer det. Bra bilde husker jeg. 



 
 
Før cupkampen i 1981, hvem tror du RB intervjuet da…?  
Spørsmålet var ”Hvordan går det i kveld”. 
Var vel meg det da. 
 
Riktig. Husker du hva du tippet? 
Nei… 
 
Du tippet 2-1 til Strømmen etter mål av Svein Kjøraas og Jan Nordli. (Lillestrøm vant 2-0). 
 

 
 
Så vidt vi vet ble ikke Loffen intervjuet før kvartfinalen mot LSK i 1955… 
 
Bård Bjerkeland ja. Var det et slags elsk – hat forhold eller var det bare hat? 
Elsk – hat… Ovenfor Lillestrøm er det bare hat, eneste elsk forbundet med det stedet var 
damene som var der en gang i tiden, men det er ikke noe tema nå… Bård? Vel, hat mot 
Lillestrøm er så sin sak, Bård Bjerkeland kjenner jeg ikke i det hele tatt, har bare snakket med 
ham en gang… 
 
Hva var det egentlig du sa til ham? 
Han skulle ta et frispark eller et innkast rett nedenfor oss, jeg liret ut av meg noe sånt som 
”Kom opp så skal du få en dram” – noe han tydelig mislikte. Og dermed ble det gjentatt ved 
et par anledninger, ganske ofte faktisk. 
 
Hva sa han til deg? 
Han sa lite på tribunen… lurte bare på hvilken idiot jeg var. Etter å ha revet seg løs fra alle 
som prøvde å holde ham igjen. 
 
Vi går videre. Husker du den første Strømmen kampen du så? 
Den første jeg husker var som elleveåring i 1957 mot Larvik Turn, var der sammen med 
bestefatteren. Husker kampen veldig godt veldig godt pga folkehavet. Kampen vant vi 2-0. 



(Red mrk: Tilskuerrekorden på Strømmen Stadion ble satt denne dagen, 12 800 tilskuere) 

 
 
Du var fast inventar fra...? 
Fra da av, men jeg har oppholdt meg utenfor Romerike i noen perioder. 
 
Da har du fått med deg mye, blant annet åtte opprykk og ti nedrykk Hvilken sesong husker du 
best, og hvorfor? 
Husker best den sesongen som irriterer meg mest. Det var i 1978. Som nyopprykka i 2. 
divisjon ledet vi til ferien og var på vei mot toppdivisjonen. På høsten tok vi ikke et eneste 
poeng og til slutt rykka vi ned. Erling Hokstad var trener.  
 
Enkelthendelse du spesielt husker? 
Samme sesongen. Vi spilte kvalik mot Os for å unngå nedrykk og hadde tapt 2-1 der borte. I 
returkampen hjemme på stillingen 0-0 tok Bjørn Myhre ballen i hendene innenfor egen 
sekstenmeter, han påstår at han trodde dommeren hadde blåst. Os setter straffa og det var det. 
Håpløst. 
 

 
 
Favorittspilleren gjennom alle disse årene, hvem er det? Nevn gjerne motsatt også. 
Den jeg husker som den beste spilleren er Odd Wangen som. Måltjuv av rang, en fenomenal 
angriper. (Red anm: 57 mål på 131 Hovedseriekamper) Burde kanskje fått landskamper, men 
det var en del gode angripere på den tiden. 
Motsatt… mange å ta av der gitt. Vært mange dårlige. Husker i forkant av 1986 sesongen 
(Red anm: Nyopprykka i toppdivisjonen) da Erik Karlsen skulle forsterke laget samtidig som 
han var veldig opptatt av å ha folk som slo langt. Som omtrent eneste forsterkning hadde han 
funnet en hittil uoppdaget stjerne, et skikkelig scoop – og kom drassende med en same. Han 
må ha vært den dårligste spilleren jeg har sett, spilte han i det hele tatt den sesongen? 
(Red anm: Vi tror at spilleren det er snakk om heter Harald Sørensen, han fikk en obligatorisk 
kamp for Strømmen) 
 
Du er kjent for å mene mye om mangt. Ikke minst om trenerne. Den beste treneren vi har hatt 
i løpet av dine år på Stadion? Nevn gjerne motsatt også. 
Det har vel ikke vært så mange gode… men en danske ved navn Jesper på 50-tallet har jeg 
hørt mange superlativer om. 
Erik Meilo, spillende trener fra Skeid i 4. div på starten av 70-tallet var den verste. 



 
 
Hva med dagens trener? Kanskje naturlig å først spørre om spillerne holder 2. divisjonsnivå, 
men siden vi er i gang… 
Tja, synes han er alt for snill ovenfor spillerne. Eller rettere sagt kommer med for lite input og 
tilbakemeldinger til spillerne, i hvert fall når det kommer til innholdet. 
 

   
For snill? 
 
Spillerne da? Gode nok for å holde seg? Hvem er din favoritt? Ikke nevn motsatt her. 
Ikke mange av dem holder 2. divisjonsnivå, ut i fra hva de har vist i sesongen så langt. Det er 
bare tre som holder mål så langt. Det er Eirik Jansen, Moi har kommet som et friskt pust og 
tredjemann er – selv om det er synd å si det da er en lillestrømling – Jo Grønlund.  
 
Det at du aldri er i Lillestrøm og kjører via Sørumsand for å komme til Fetsund, er dette gode 
røverhistorier eller fakta faen? 
Røverhistorier ja, men gode som du sier.  
 
Hvor gammel var du sist vi slo Lillestrøm? 
Husker det godt, det var på Åråsen og Sverre Robsrud ble utvist etter håndgement med Tom 
Lund – eller var det omvendt – Tore Hansen putta to tror jeg og vi vant 2-1. Litt usikker på 
hvilket år det var. 
 
Da må vi få korrigere en smule. Kampen du husker er nok den nest siste seieren, vi vant også 
hjemmekampen tre måneder senere. Året var for øvrig 1970. 
Da var jeg 24 år. 
 
Hvor gammel er du neste gang? 
64 år. Vi snakker om Adeccoligaen 2010. 
 
Ser du på, eventuelt har sympatier for, noen andre fotballag? 
Her i landet ser jeg på Vålerenga.  



 
Hvorfor Vålerenga? 
Supporterne er en viktig grunn til det, det samme er de mange gangene Strømmen og 
Vålerenga har krysset i hverandres fotspor. Det startet med en privatkamp i 1919 som 
Norrøna vant 5-1, under krigen møttes klubbene til en illegal kamp på Stadion foran 4000 
tilskuere og i 1995 slo vi dem ut av cupen, for å nevne noe. I tillegg har åtte Strømlinger spilt 
for Vålerenga i Tippeligaen etter at vi var der sist. At et slags felles hat også har spilt en rolle 
skal vi nok heller ikke se bort i fra… 
 
Når Loffen trekker fram supporterne til Osloklubben som en viktig grunn mistenker vi at det 
kan ha vært denne hendelsen han muligens tenker på. 
 

 
 
Utlandet da? 
Manchester United og Barcelona. Georg Best herja på min tid. På flere områder. 
 
Personer du beundrer er et vanlig spørsmål i mer eller mindre seriøse portrettintervjuer. Er det 
noen andre enn deg selv du beundrer? 
Beundrer min kone som har holdt ut med meg gjennom 45 år. Bare 42 år som gifte da. 
 
Hvorfor klengenavnet ”Loffen”? 
Kan ikke prate om det vet du. ”Loffen”, det sier vel seg selv. 
 
Kan det ha vært Loffen som var modell for den første Greyhounds logoen? 

 
 
 
De av oss som har sett en nær slektning av deg live blant annet i diverse Norway Cup kamper, 
var dette noe han hadde arvet av deg? 



Jeg er en rolig og avbalansert type. De hendelsene der må ha skjedd på bakgrunn av noe han 
har fått med seg fra moren. (Red anm: Vi sikter her til Strømmens juniorkeeper Per Ronny 
Stav som hadde noen ”utbrudd” mot linjedommere, motstandere og fotografer i løpet av sin 
karriere) 
 

 
Lille-Loffen i en roligere setting 
 
Norway Cup og Ekebergsletta. Ja, ordet fritt… 
Vært mye tull der ja. Å, ikke det du mener..? 
Det var veldig moro når hundrevis av strømlinger møttes på Sletta og vi hadde gode lag i alle 
aldersklasser. En utrolig tid.  
 
Norges beste fotballspiller gjennom tidene? 
Harald Dutte Berg. Han var bra, veldig bra, fenomenal både med beina og på hodet. 
 
Nå som du begynner å trekke på åra og har kjøpt deg juletre av plast. Hva er dine 
fremtidsambisjoner? 
Holde meg frisk og opplagt og få oppleve Strømmen noen år til. Vi må klare å bite oss fast i 
toppfotballen her i landet. (Red anm: Vi merker at han blir mer seriøs nå. For egen regning 
erstatter vi ”noen år til” med ”mange år til”) 
 
Hva synes du om bildet vi har laget til ære for deg? 
Fint det, artige saker. Praktisk med den runde søppeldunken som er plassert slik at det er lett å 
kaste all dritten i den. 



 
 

Før vi takker for intervjuet, har du noe å legge til? 
Det må jo bli at vi klarer oss i år etter en fin høstsesong. Håper styre og stell tar tak og finner en 
løsning på problemene. Noen spillere som kan heve laget fremfor å være stallfyll er ikke meg i mot. 
Kanskje en back, en sjef på midtbanen og ikke minst en spiss. Det dem vi har henta inn de siste to 
årene har vist så langt har vært nifst. Hvorfor er vi så snille på det markedet? 
 

Da takker vi Per Tore Stav, alias Loffen, for intervjuet. Men sitt eget Strømmen drømmelag må han få 
lov til å sette opp avslutningsvis. Vi avslutter med Loffens elleve utvalgte: 
 

 



 
Etter ett døgns betenkningstid fikk vi ramset opp navnene. Spørsmålet om formasjon dukket 
da raskt opp. Halve laget kommer fra tiden med 4-4-2 mens den andre halvparten er fra en tid 
hvor vi ikke helt har alle detaljene om spillesystemer. Med noen nettsøk og litt febrilsk leting i 
gamle aviser ser vi at en slags 2-3-5 formasjon var vanlig på den tiden. Vi ender som dere ser 
opp med en slags hittil uprøvd 3-3-4 formasjon. Navn og fakta over, bilder under. 
 

       

 

 

 
 



 
Målmannen som det sikkert het da er vår solide keeper Arve Egner fra tiden i Hovedserien. 
Forsvarstreeren er fra nyere tid, men ingen av dem har vel akslet den flotte drakta samtidig. 
Sentralt på midtbanen styrer Espen Haug, den eneste som fortsatt er delvis aktiv. Ved siden av 
seg har han to gamle ringrever som har over hundre kamper sammen i Hovedserien. En 
målfarlig midtbane er det. Ringrevene putta til sammen 57 mål i Hovedserien og noen på 
nivået under. Haugern har putta noe sånt som 100 mål på 250 kamper etter at han forlot oss til 
fordel for Vålerenga i 1992. Midtspissene skal man heller ikke kimse av, 70 toppseriemål har 
dem besørget. Tore Kallstad har putta over 100 mål for Strømmen (og ett for æsj… 
Lillestrøm) og Odd Wangen var en av våre ledende målgjørere i Hovedserien. Jan Tangen har 
både spilt flest toppseriekamper og scoret flest toppseriemål for klubben, 75 mål på 139 
kamper gir et imponerende snitt på 0,54 pr kamp. Tangen døde brått under en Old Boys kamp 
på Strømmen Stadion i august 1966 bare 42 år gammel. Ti minutter ut i kampen segnet han 
om, få minutter etter at han hadde scoret et av sine peneste mål i karrieren. Skjebnens ironi for 
en ekte goalgetter. Leif Olsen på venstresiden var i følge historiene verdt et besøk på Stadion 
alene etter overgangen fra Vålerenga. En slagkraftig lagoppstilling, det må det være lov å si 
Per Tore. 
 
Til sammen har dette laget spilt 78 A-landskamper for Norge. Leif Olsen 3 og Stig Inge 
Bjørnebye 75 for å være litt mer nøyaktig. At ingen har spilt offisielle landskamper som 
Strømmenspillere er en kjent sak. At verken Tangen eller Wangen fikk prøve seg på 
landslaget virker i ettertid noe rart. Men flagget på brystet har de fleste av Loffens utvalgte 
hatt, av de elleve er det bare Thomas Berntsen som ikke har spilt B, U21 eller G18 
landskamper for Norge – som representanter for Strømmen IF. Til gjengjeld er Berntsen den 
eneste som både har rykket opp til Tippeligaen (1997 VIF), blitt Norgesmester (1997 VIF) og 
vært utenlandsproff (Bregenz, Østerrike). De to andre Norgesmesterne scoret begge i finalen, 
Espen Haug for Vålerenga i 1997 og Stig Inge Bjørnebye avgjorde på overtid for Rosenborg 
mot Lillestrøm i 1992. Sistnevnte har vel også vært utenlandsproff så vidt vi kan huske, snaut 
200 Premier League kamper er ikke dårlig for en som fikk sin første smak på toppfotballen på 
Strømmen Stadion. 
 
Savner du noen? På keeperplassen ble vel aldri Arne Amundsen vurdert kjenner vi Loffen 
rett, men det håper vi Tore Krogstad ble. I forsvaret ble det ikke funnet plass til Sverre 
Robsrud, litt merkelig egentlig da det etter sigende var klasse over grisetaklingene han hadde 
på Tom Lund. Bjørn Eldar Petersen rykket opp to ganger med Strømmen og spilte 42 av de 44 
toppseriekampene i 86 og 88 som midtstopper. Hva med Bjørn Martin Olsen? Heller ingen 
forsvarer fra Hovedserietiden legger vi merke til. På midtbanen er Erik Karlsen utelatt, 
muligens på grunn av 73 toppseriekamper for feil klubb. En landskamp fikk han også. En 
annen midtbanespiller som etter sin tid i Strømmen fikk to landskamper, spilte drøyt 150 
Tippeligakamper og ble dobbel Norgesmester etter å ha scoret i begge finalene er Bjørn Arild 
Levernes. God i Strømmen var han også, meget god. Trygve Christophersen kunne ha vært 
med og det samme kunne Bjørn Viljugrein, begge har spilt flere år i toppserien og sistnevnte 
fikk en landskamp – men ikke noe av det for Strømmen. Av angrepsspillere kunne kanskje 
Fredrik Blakern Larsen eller Espen Jensen fått en plass. Men det hadde vel vært for lojaliteten 
og ikke nødvendigvis kvaliteten. Knut Aga når heller ikke opp her.  
 
Vi ser at laget er bygget rundt to epoker. Ingen spillere fra slutten av seksti og syttitallet eller 
etter nedrykket til nivå tre i 1993 er med. For de av dere som har lest det nye bladet 
”Strømlingen” blir vår alles kjære Materialforvalter Bjørn Bobo Eriksen spurt om å sette opp 
sitt drømmelag, riktig nok fra 1984 og utover. Vi tillater oss en liten sammenlikning: 
 



Tore Krogstad; 
Thomas Berntsen – Rune Steinlein – Rune Hareton – Stig Inge Bjørneby; 
Sigurd Dalen – Bjørn Viljugrein – Espen Haug – Bjørn Arild Levernes; 
Tore Kallstad – Espen Jensen. 
 

Keeperen var vel i diskusjonen ja. Tre av forsvarsspillerne er de samme. Espen Haug og Tore 
Kallstad er med begge steder. Jaja. Da får vi avslutte med vårt eget drømmelag satt sammen 
av spillere fra 1980 og til i dag. Vi har ekskludert spillere som Loffen eller Bobo har med. 
 

Knut Elsebutangen; 
Ronny Døhli – Bjørn Eldar Petersen – Inge Johansen – Roy Gjertvik; 
Viktor Wickstrøm – Hans Tvedte – Espen Hoff – Peter Fekete; 
Jan Nordli – Fredrik Larsen. 
 

 
 
Loffen under kampen mot Sprint Jeløy i 2005. Jon Harald Melsprekken til venstre. Dette var kampen 
før LSK, vi vant 5-2 etter ekstraomganger. 
 

 
 
Noen av lagene Loffen har sett: 
 

 
Opprykkslaget i 2006 - Rekordlaget i 1985 - Semifinalelaget i 1957 
 

 
Laget mot Lillestrøm i 2005 -  Toppserielaget i 1986 

STRØMMEN IF 
- ROMERIKES STOLTHET - 



Noen av kampene på Strømmen Stadion: 
 

 
Tønsberg i serieåpningen 2007 
 

 
Vålerenga tidlig på høsten 1988 
 

 
Lillestrøm i cupen 2005 
 

 
Junior NM finalen mot Frigg i 1971 

 
Larvik Turn i kvartfinalen 1957 
 

 
Kvik Halden sommeren 1982 

 
Moss hjemme i cupen 1977 


