
Olympisk mester

Vebjørn Rodal
på sokkel



Kjære alle sammen! 
Det er en glede å få anledning til å skrive en hilsen til markeringen av en av de 
store idrettsheltene i Rennebu. Denne markeringen viser nok en gang det synlige 
beviset på at Rennebu produserer store idrettshelter. Rennebu er en kommune 
som gjentatte ganger beviser at det å legge til rette for gode vilkår i oppveksten 
gir særdeles gode resultater.

Vebjørn er en av tidenes beste norske friidrettsutøvere. Han toppet karrieren 
med OL-gull i Atlanta på tiden 1.42.58. Foruten OL-gullet fra 1996 har Vebjørn 
vunnet flere Norgesmesterskap og sanket medaljer i Verdensmesterskap og 
Europamesterskap.

Jeg vil takke dere som har jobbet for at statuen av Vebjørn vil bli et merkepunkt 
i Rennebu, og som vil minne oss om de store gledene Vebjørn ga oss på 90- 
tallet. Det er veldig flott at vi får denne oppmerksomheten nå mens Vebjørn er i 
sin aller beste alder.

Det er også på sin plass og takke næringslivet og bidragsytere som har sørget for 
det økonomiske bidraget til dette merkepunktet som vil pryde Rennebu i mange, 
mange år fremover.

Gratulerer til alle sammen og til deg Vebjørn med de fantastiske resultatene som 
har ført til denne flotte markeringen. 
 

Ola Øie
ordfører i Rennebu



Tusen takk, Vebjørn Rodal! 
Aldri har ordet øyeblikk passet bedre. For vi husker det alle. Øynene. Og blikket. 
Til løperen fra lille Berkåk som hadde blitt olympisk mester i store Atlanta. 

Det var uvirkelig. Det var nesten litt sjokkerende. Litt fordi Vebjørn Rodal løp fra 
alle da det gjaldt som mest - i OL-finalen. Litt fordi han løp den raskeste 800-
meteren i den olympiske historien. Men aller mest fordi vi ikke var vandt til å se 
en nordmann gjøre noe sånt. Olympisk gull i mellomdistanse skulle liksom ikke 
være mulig for en løper fra lille Norge. 

Og her er vi inne på kjernen. Vebjørn vil alltid stå som løperen som viste at det 
var mulig. Løperen som satte standarden på sitt felt. Han viste norsk friidrett at 
det er mulig for oss å bli best i verden - uansett øvelse. Eksempelets kraft skal og 
må aldri undervurderes. Vi skal ikke dra for mange konkrete slutninger, men vi vet 
alle hva som skjer i norsk mellomdistanse nå. Og vi vet hvor mye jobben Vebjørn 
gjorde, disiplinen han utviste og resultatene det skaffet har betydd for veldig 
mange i ettertid. Og det gjør det fortsatt. 

Vebjørn stod og står som en av de viktigste ambassadørene for norsk friidrett. 
Både gjennom sin nåværende formidling av idretten han og vi er så glad i på 
NRK, men også gjennom den han er og var overfor norsk friidrett og Norges 
friidrettsforbund. Han var alltid raus med rosen til støtteapparatet - og skjønte 
virkelig verdien i et godt og nært samarbeid med de rundt seg. Han skjønte at 
det var umulig å bli god alene. Det er en egenskap vi setter svært høyt. 

Sjelden har en statue framstått mer 
fortjent og mer riktig. Vebjørn er og 
var en bauta. Vi i NFIF er stolt av det 
han har betydd for norsk friidrett og 
norsk idrett. Og vi glemmer aldri 
31. juli 1996. Øyeblikket som betydde 
så uendelig mye. 

Tusen takk! 

Stolt og ydmyk hilsen 
Ketil Tømmernes



Født 16. september 1972

31. juli 1996: Vebjørn Rodal leverte prestasjonen ingen annen norsk utøver 
hadde klart i løpet av 100 år med olympiske leker. 23-åringen fra Berkåk i 
Rennebu kommune vant en løpsøvelse. Mange mener Rodals seier på 800 meter 
i Atlanta er tidenes største norske idrettsprestasjon.

300 meter fra mål var nordmannen nummer seks. På nest siste langside økte 
Rodal farten og fikk kontakt med Fred Onyancha og David Kiptoo før inngangen 
til svinen. Kenyanerne løp fort, men ble kjapt passert av Rodal. Gray begynte å 
stivne midt i svingen, og Rodal økte igjen farten med imponerende steglengde 
og løp først ut på siste langside. Løpet ble avgjort der. Ingen hadde en sjanse til 
å nå igjen nordmannen i tidenes raskeste finaleheat. Rodal passerte målstreken 
på 1.42,58. Hezekiel Sepeng fra Sør-Afrika fikk sølv på 1.42,74. Onyancha fikk 
bronse. Bare 27 hundredeler skilte de fire beste. Fjerdemann, Tellez fra Cuba, fikk 
1.42,85, uten å oppnå medalje.

Rodal forbedret den 12 år gamle olympiske rekorden til Joachim 
Cruz fra Brasil; 1.43,00 i Los Angeles 1984. Rodals rekord ble ikke 
slått før i London 2012. Da gjennomførte David Rudisha fra Kenya 
sololøp, slik Gray prøvde det i Atlanta. Rudisha passerte første 400 
meter på 49,28 sekunder og satte verdensrekord med 1.40,91. En 
fantastisk prestasjon.

Rodal var allerede en rutinert løper. Han kom til semifinalen i 
Barcelona 1992 før han ble slått ut. Han hadde sølv i EM (Helsing-
fors 1994) og bronse fra VM (Gøteborg 1995). I tillegg hadde han 
imponert i en rekke løp - blant annet med 1.42,95 på Bislett før OL.

Som 16-åring hadde Rodal løpt 800 meter på 1.55,05; raskest av 
16-åringene i Norge.
Rodal var flaggbærer for Norge under OL i Sydney 2000.

Rodal, som er utdannet diplomøkonom, bor i Trondheim med kone 
og tre barn. Han har siden OL-triumfen vært ansatt i Telenor, og han 
har i flere år vært ekspertkommentator på friidrett i NRK.

Vebjørn Rodal - Olympisk mester i 1996



Fakta
OL-gull 1996 (friidrett/800 m)
VM-bronse 1995
EM-sølv 1994
EM-bronse 1998 (innendørs)
8 NM-gull, Kongepokal 1992: 6 (800 m) - 2 (1500 m)
8 norske rekorder: 400 m (1) - 800 m (4) - 1000 m (3)
Personlige rekorder: 46,65 (400 m) - 1.42,58 (800 m) - 2.16,78 (1000 m) - 
3.37,57 (1500 m)
Fearnleys olympiske ærespris 1996
Morgenbladets gullmedalje 1996
Sportsjournalistenes statuett 1996
Olavsstatuetten 1995

Vebjørn Rodal - Olympisk mester i 1996



Pappa
Dagfinn
Rodal

Vebjørn var en vinnerskalle 
fra barnsben av. I et inter- 
vju etter Atlanta sa han bl.a.: 
«Det er to motivasjonsfak-
torer som skiller seg uti min 
karriere. Den ene er gleden 
ved å vinne, den andre er å 
unngå ubehaget ved å tape. 
Å unngå ubehaget ved å 
tape var nok den aller sterk-
este motivasjonsfaktoren. 
For å slippe den følelsen var 
jeg villig til å gjennomgå alt 
av smertefull trening». 
I Oppdal friidrettsklubb ble 
det system i treninga, og re-
sultatene lot ikke vente på 
seg. Ingen aner hva trening 
på topplan innebærer uten 
å ha vært vitne til det. Skal 
man vinne over andre, må 
man først vinne over seg 
selv. Det gjelder ikke minst 
i idretten. Da kan man opp-
leve at en treningsvillig ung-
dom fra et snøhol som 
Berkåk kan gå til topps i OL 
i noe så unorsk som 800 m 
på bane.
Det er bevist en gang for 
alle!

3 om Vebjørn
Daværende 
ordfører 
Tora Husan

Vebjørn, et idrettsforbilde 
med talent og jernvilje!
Oss Rennbygger som opp-
levde å få se 800 m-finalen 
under OL i Atlanta minnes 
for alltid den utrolige 
prestasjonen av Vebjørn!
Hans OL-gull ble på et vis 
oss alle til del, og betydde 
uendelig mye for Rennebu 
og Norge. Takk!
Vi i Rennebu ble liksom litt 
“brattere i ryggen” i dagene 
etter gull-løpet. Vi ble (er) så 
stolte av vår sambygding!
Vebjørn ble ikke “født med 
ski på bena”, heldigvis. 
Heldig var det også at kraft-
utbyggerne hadde sprengt 
ut en hall/løpebane omtrent 
under hjemmet hans.
Vebjørn idrettsprestasjoner 
kom ikke av seg selv. “ Øve, 
øve jevnt og trutt og tappert 
det er tingen!”
En uvanlig utholdenhet og 
treningsvilje som førte fram 
til de store resultatene. Han 
hadde evne til å bruke både 
kropp og hode!

Takk til Vebjørn fra Rennebu 
som viste hele verden at han 
var den beste 800 m-løper-
en under Atlanta OL!

Trenings-
kamerat 
Hallvard Rise

Fra den lille «spjelingen» 
som sprang terrengløp i 
Rennebu, til den elegante 
løperen som holdt steget 
full av syre i OL i Atlanta 
1996. Det handlet mye om 
det, å holde på teknikken i 
stor fart med syre i beina. 
Det ble mange 200 m med 
kort pause i Brattset-tun-
nelen vinterstid. Å løpe når 
du kjente kvalmen komme, 
det misunte jeg deg ikke. 
Men, jeg kunne bli med på 
annenhver 200 m til felles              
nytte, for her kunne jeg 
være haren din. Ble det  len-
gre døde haren, da måtte 
du pent klare deg selv. 
Du var god til å utnytte      
situasjoner til din fordel. Da 
du hadde sommerjobb med 
linjerydding en glovarm 
sommer, lurte jeg på om 
det ikke var for varmt. Nei, 
det var bra det, for du skulle 
trene på å ha stort væske-
tap til neste mesterskap! Du 
hadde regnet ut at væske- 
tapet ville være omtrent 8 
liter, derfor hadde du tatt på 
ekstra mye klær. 
Du var ekspert på din egen 
kropp, og trengte du hvile 
kunne du være ute ved et 
fiskevann. 
Til slutt vil jeg sitere ildsjel-
en Jon Rise: «De årene dere 
løp, var de beste i mitt liv».



Uten støtte - ingen statue!
Hovedsponsorer:

Sponsorer:

Tiki Eiendom AS

Vebjørns løpesko 
fra tiden han ble olympisk mester.

Prosjektgruppa for statue av Vebjørn Rodal:
Ola T. Lånke, Arve E. Withbro, Mari Ytterhus og Dagfinn Vold
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Vebjørn ble ved hjemkomsten fra Atlanta tatt i mot av en stolt ordfører Tora Husan 
og flere busslaster med rennbygger møtte opp på Værnes.

Vebjørn klar til start på 
grusbanen på Berkåk.

Vebjørn hoppet 4,43 m i lengde 
og gikk til topps i klassen 12 
år under friidrettstevne på 

Kyrksæterøra.

Vebjørn (bak) med trenings-
kamerat Hallvard Rise i tunnelen 

i Brattset kraftverk i Rennebu.


