
Miljøseminar og Friidrettsstevne 

Environment Seminar & Athletic Competition 

 Bærekraftig satsing, - krever mot!, Sustainable future needs courage!  
 

Clean Air Games ble arrangert som et kombinert miljøseminar og 

internasjonalt friidrettsstevne i perioden 1988-1994. Internasjonale stjerner 

fra både miljø og idrett deltok på arrangementene på Østmarkseteren og 

Lambertseter Stadion. 

In the years 1988 to 1994 the Clean Air Games was organized as a combined 

Environment Seminar and International Athletic Competition at 

Østmarkseteren and Lambertseter Stadium in Oslo. 

   
Tirsdag 29. mai og onsdag 30. mai 2018 starter vi opp igjen. Både friidrett og miljø er i dag 

langt mer i vinden enn det var sist vi arrangerte, og 2018 arrangementet blir også en god 

oppladning til Bislett Games uken etter, som nå er blitt et ledende internasjonalt 

miljøarrangement. Ønsker du å delta? Kontakt vegard.rooth@gmail.com , +47 974 94789.

  

Tuesday May 29th and Wednesday May 30th 2018 the events reoccur, and both 

environmental issues and Athletics is more popular than ever! Want to participate? Please 

contact vegard.rooth@gmail.com , +47 974 94789.  

   

  

Clean Air Games 

 

   

1988-1994,   .. 29+30.05.2018 ….. 

Miljø 

Friidrett 

http://ostmarkseteren.no/
http://ostmarkseteren.no/
mailto:vegard.rooth@gmail.com


Miljøseminar / Environment Seminar 

Av høydepunktene fra seminarene som ble avholdt på Østmarksetra på 80- og 90 tallet er 

Tsjekkoslovaken som hadde publisert miljø- og systemkritiske publikasjoner utenlands og 

blitt straffet som rottefanger i kloakken blant foredragsholderne vi husker best. Spesielt 

gjorde det inntrykk når han traff den Tsjekkoslovakiske spydkasteren Jan Zelezny, som den 

gang, som nå, hadde verdensrekorden i spyd. At vi fikk støtte og besøk av ledelsen i World 

Watch Institute, var også blant høydepunktene, samt at Erik Bye sang den herlige sangen om 

vår herre og klinkekulene til lunsjen på Østmarksetra og kjørte El-bil etterpå. 

I 2018 vil vi igjen bygge bro mellom friidrett og miljø. Tema vil være Bærekraftig satsing, - 

krever mot! Vi har en av nåtidens beste øyenvitner til oppvarmingen av Nordpolen, Børge 

Ousland, klar på talerlisten på Østmarksetra. I tillegg tar Odd Nordstoga over arven etter Erik 

Bye som miljøtrubadur. Flere topp foredragsholder er på vei inn, og topper i næringslivet 

stiller til debatt. 

Among the best memories from the environment seminars we remember the Czechoslovak 

environmental activist, who had been punished for his international publications from the 

communist regime, when he met the Czechoslovak javelin world record holder, Jan Zelezny, 

at the Clean Air Games Seminar. We also remember visits from World Watch Institute, and 

Erik Bye singing his famous songs. 

The focus for 2018 will be Sustainable future needs courage!. The famous Norwegian Polar 

Explorer Børge Ousland, who is a unique eye witness to the global warming, is confirmed. 

We have significant leaders on the list of contributors, and top executives will participate in 

the debate. 

Friidrettsstevne/Athletic Meet 

Det var unikt i perioden 1988-1994 at 

verdensstjernene stilte opp gratis og bodde hos 

vertsfamiliene i Lambertseter IF motivert av 

vennskap og miljø. «Verdensstjerner på 

turistklasse» var overskriften i Aftenposten 17. juni 

1992. Mange, den gang unge lovende norske 

utøvere, fikk anledning til å prøve seg på et 

internasjonalt toppnivå. I dag kjenner vi alle Geir 

Moen, Steinar Hoen, Vebjørn Rodal m.fl., men den 

gangen var de på vei opp og fikk delta i stevner 

sammen med stjerner som Linford Christie, Colin 

Jackson, Jan Zelezny m.fl. 

Programmet for friidrettsstevnet ser slik ut: Program:  

http://www.worldwatch.org/
http://www.worldwatch.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Bye
https://www.youtube.com/watch?v=Vi_bo_ynLrc
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8rge_Ousland
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8rge_Ousland
https://en.wikipedia.org/wiki/Odd_Nordstoga
http://www.worldwatch.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Bye
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8rge_Ousland


 

Stafettene blir en mulighet for å kvalifisere seg for EM i Berlin. The relays give a unique 

opportunity to qualify for Berlin 2018!  

It was quite unique in the years 1988-94 with all the international stars both on the 

athletic track and on the environmental issue finding their way to Oslo in the spring for the 

Clean Air Games! 

At that time young promising Norwegian athletes like 

Geir Moen, Steinar Hoen and Vebjørn Rodal had the 

opportunity to meet world class athletes like Linford 

Christie, Colin Jackson, Jan Zelezny and many more! We 

met in a unique friendly atmosphere where the social 

aspect was equally important to the athletics. 

 

100m MR: 10,28 MR: 11,39

300m MR: 33,80 NM

110/100mh/k MR: 13,17 MR: 13.38

300mh/k NM NM

4x100m MR: 40,81 MR: 45,44

4x400m NM

Lengde/Long Jump MR: 7,69

Stav/Pole Vault MR: 5,30

Høyde/Hig Jump MR: 1,80

Spyd/Javelin MR: 68,24

Kule/Shot Put MR: 20,24

Slegge/Hammer MR: 70,22 NM

MR = Meet Record Who are better? Yesterday's or tomorrows athletes?

NM = No Mark (but event will be held 2018)

Men/Menn Women/Kvinner



Friidrett er jo en fascinerende idrett, hvor man kan konkurrere mot alle andre som har 

deltatt i samme stevne opp gjennom historien. Her kan Jonathan Quarcoo og Karsten 

Warholm konkurrere mot Linford Christie og Vebjørn Rodal, Ingar Kiplesund mot Erik Nijs, 

Sigrid Borge mot Trine Hattestad, Markus Thomsen mot Lars Arvid Nielsen, Eirik Dolve, 

Sondre Guttormsen og Pål Haugen Lillefosse mot Trond Barthel …. Det blir spesielle premier 

for de som setter stevnerekorder!  

Norsk friidrett hadde en kjempesesong i 2017. I 2018 er det EM i Berlin i august. EM i 1994 

er så langt det beste EM for Norge noen gang. Kan det bli enda bedre i 2018? 

I 2018 er både friidrett og Miljø INN! 

Athletics is a fascinating sport. Not only do we compete against ourselves and our 

competitors in the same race. We also compete against everybody who has ever 

competed in the same event at the same meet, in the same stadium, …. 

It will be exciting to see how today’s athletes perform compared to those in the years 

1988-1994! Special prizes for those who sets meet records! 

Velkommen til / Welcome to the 

Clean Air Games 

2018! 
 

 

 


