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Med bedre irenihg ville tida
helt sikkert væ1t enda bedre,
tor trcning ble det jo så som så
med den gangen, spesieli når
en hadde arbeidei sitt på en
gård. Resullatenc en skulle
oppnå i sesongen, var fakiisk
åvhehgig al- om det ble s€in el-
ler tidlig vårohn. Med lidlig
onn ble de1 mer iid til treninA,
og Leifs kommentar ti1 4,19
var dedor: (Ja, det vår tidllg

De beste tidene han hår opp-

LEIF BRU har en hel menneskealc,-^
deltatt i aktivt arbeid {or TIØLLING IF

Det var vel ingen tilfeldighet
at det var Leif Bru som
ble ulhevnt til det lørste æres-
medlemmet i Tjø]lins IF lor 5

år siden. En hel memeskeålder
i åktiv ijenesie lor en lorening
skulle vel være kvali{ikasjoner
nok for å få en slik uther-

Det var nemlig i 1919 at Leif
som 2z-åring for fømte gang
ble med i Tjør]ins IF-

Foreningen skulle delta i en
pokalhåmp på Lovisenlund mot
L.T. og lfah, og så mahglei
det en hann i ]øp. Anders øst-
by fani da på å spørre LeiJ,
for som han sa, han visste det
var tæl i Brufolkei. Det haddc
tidligere generasjoher vist.

Og Leif ble hed, uien tre-
ning naturligvis. Det ble siste-
plass på 400 metcr, men i den-
ne første konkuuansen han
deltok i, vant han 1500 meter,
os dermed vår det ejort. Nå
fikk han smaken på dette spil-
let, og det ble mange løp siden
i åra som kom, både 1a.ee og
korte, hen de beste resultatene
opphådde han nok på 1500 he-
ter, der han har 4.19 som besie
tid, oe når Norgesrekorden den
Cang var på ca.4,12, forstår
vi ai Leif's pfesiasjoner vår åv

nådd på andre disianser, er ik-
ke akkurat så imponercnde,
selv om 5,1,7 på 400 m, og 2,08
på 800 m, er jo jkkc dårlig, os
når resultatene ble oppnådd i
stevnef der han var med i både
tre og fire øvelser på samme
dag, kan eh ikkc foi.lange mer.

Under KM i 1924 f. eks. var
han med på ikke mindre enn
rem øvclser de to dagene siev-
net va e. Den gangen ble det
sulihedaljc på 1500 m, oe sø1v
på 400 m den førstc dagen, og
annen dag tok han hele tre gull-
medalier på herholdsvis 800
m, 5000 m og stavll der hån
slahg seg over 3,10 m som jo
ikke cr noe dårlig resultat.

Dci ble manse medaljer på
Leif dengangen, og han fikk
naluriiA nok også bestehanns-
pfemicn for deit€ stevnet. Når
da Leil likk meget god hjetp
av brofen Håkon og andre dyk
trge lriidrcttsuløverc fra bygda
var det ikke rart at Tjørline
lF ofte ble bcste Iorening ved
fiere KMI

Det var ikke bare i 1924 at
Leif tok hedaljer i ei KM. Et
annet år deltok han først i 5-
kamp, og etter siste øvelse der
soh er 1500 h, startet han opp
på 10 000 m, som han vant.

Til sahmen har han i alt tait
23 eullmedaljer, 10 sølvhedal-
jer os 7 bronsemedarjer i KM.
Åv gullhedaljene tok han ?
sik. eLterhverandre i terengløp
i åra 1920 26.

Sisie år som konkurranse-
idretismahn var 1937 då hah
deltok på et staJel.tlag, og Tjø]
ring IF har jo hentet, mye guu
og sø]v ffa slike konkuranser
opp ejennom åra. Leifkan l den
samhenheng Jortelle at han i
192? fikk være med på å bli
nr. 16 av 42 iag i Holmenkoll-
siafetteh. At Leif den gangen
passerte hele 22 mann, likk jee
ikke lov til å skdve, dei kunhe
virke soh skryt, .men saken
var den,, sier Leif, (at de som
lip på eiappene rett før jeg
skuUe overta pinnen, hådde
glort en meget god innsars, og
spesielt tok Håkon hye inn på
dei store hovedfeltei. Jee fikk
så æren av å passere konkur-
rentehe. Hjalmar Tveter som
hadde sisl.e etappe på 400 m



linne på banen, knep ses forbi
' '''ligere 41a9, og han impo-

iort da han tok igjen en
-ikLlrrentene med heie ?0

m på denne korte distånsen'.
At Leif tok ldrettsmerkesia-

tuciten i 193?, sier jo også litt
om hvor lenee han deltok i
konkuranser. Siden ble det
med ham som med de lleste an-
drc, bare litt mosjonsidrett,
men han var iikevel i eod nok
fofm i 1946 til å klare for-
dringehe til det ettertråktede
(Kniset,. Men Leif har jo ikke
ligget på latsida når det ejer-
der orsanisasjonsarbeid os
domme jencste heller- Både i
vår egen lorening og Vestfold
Jdidrcitskrets har han et me-
get godt oA langt arbeid båk
seg. Hah vår i sin tid hele I år
sammenhengende lormann i
Vestfold friidrettskrets, og i
Tjølling II liar han vært 1or-
månn i til sammen I år.

Men del er vel helsl som den
myndige og dyktige stader vi
kjenner ham best, og det er ik-
ke Jå puljer han har sluppel av
gårde i Tjøilinesiafetten siden
1937 da hån opptrådte der som
stårter første gang.

Som lorbundsdommer fikk
Leif æfen av å være dommcr
undcr Europamesterskapet i
l.iidrett som i 1946 ble arran-
gert på Bislet, og dct var dager
han ikke glemmer så lort.

LeiI hår mye å Jortelle lra
sin tid som idrettsmann, og dei

er ikke få epiloder han husker,
(men noe av det morsomste jeg
opplevde vår den eangen jee slo
Asmund ørbe.k. .konsen' som
han b1e kalt, på 800 m uhder
ei stevne i Tønsbere. Det var
lonesten bare i konkuransene
han var overlegen. Han vå!
nemlig en megei kjekk og grei

Det er nå et spø$mål om
ikke LeiI Bru også burde hatt
kongetittelen da han huserte
som verst på idrctisbanen. Alt
det som Leif kunne fortelle om
konkurrenten ørbeck, passer jo
i høyeste grad på ham selv, og
dessuten var det jo på .Slottet"
jeg var og besøkte ham.

Kjell Skallist.


