
Idrettsforeningen Herkules

IdrettsforeningenHerkules (stiftet 4. mai 1920[1][2]) er
en norsk idrettsforening fra Skien i Telemark. Foreningen
har lokaler i Skien fritidspark. Herkules er aktiv innen
friidrett, fotball, håndball, ski, skøyter og turn. Klubben
satser først og fremst på breddeidrett, men har likevel
oppnådd en del gode resultater innen blant annet friidrett,
håndball og skøyter. Fotball utgjør i dag ca. halvparten
av all aktivitet i klubben. Klubben er en av landets største
med over 1000 medlemmer.

1 Historie

Herkules IF eller «klubben utafor bruene» som det ofte
blir titulert med, ble stiftet 4. mai 1920 ved siden av fab-
rikkbygningen til daværende Skiensfjorden Skofabrikk.
Klubben var fra begynnelsen av aktive innen: ski, friidrett
og fotball.
22. februar 1932 gikk Herkules sammen med fotballk-
lubben Steady (stiftet 1908), og sammenslutningen fikk
navnet Idrettsforeningen Gimsøy. I 1947 slo Gimsøy
seg sammen med Klosterskogen Sportsklubb (stiftet 28.
oktober 1933). Klosterskogen hadde vært medlem av
Arbeidernes Idrettsforbund. Ved denne sammenslut-
ningen ble det bestemt å ta tilbake Herkules-navnet på
idrettsforeningen.[3]

På slutten av 60-tallet skjedde den kanskje viktigste
hendelsen i Herkules’ historie, da forretningsmannen
Bernt Johannessen kjøpte baneanleggene på Gimsøy (der
Herkules Stormarked ligger i dag) for 1,3 mill. kroner.
Salget ga grunnlaget for storsatsing på et nytt anlegg. An-
legget ligger ved siden av Skien fritidspark.

2 Totalt antall medlemmer

2009: 911 stk
2008: 920 stk

3 Ulike grupper i Herkules IF

Friidrett: 90 medlemmer
Fotball: 411 medlemmer
Håndball: 148 medlemmer
Skøyter: 51 medlemmer
Turn: 151 medlemmer

Skigruppa:
Oldermannslaget: 60 medlemmer

4 Kjente personer fra Herkules IF

• Thomas Wiborg: Telemarks raskeste mann gjen-
nom tidene. 100-metersløper fra Herkules. Person-
lig rekord: 60m 6,78 - 100m 10,59. (løper idag for
Herkules Friidrett og det Norske landslag).

• Joachim Wiborg: Telemarks tredje raskeste mann
gjennom tidene. 100-metersløper fra Herkules.
Personlig rekord: 10,84

• Rune Almenning Jarstein: Spilte fotball for
Herkules. Fotballkeeper. Spilte senere for Odd
Grenland, Rosenborg, Viking og Norges herreland-
slag i fotball

• Dag Ole Thomassen: Spilte fotball for Herkules.
Fotballkeeper (spiller i dag for Pors).

• Edel Therese Høiseth: Gikk skøyter for Herkules.
Tidligere norsk skøyteløper

• Rune Teigen: Spilte eliteseriehåndball med
Herkules. Tidligere eliteseriespiller i håndball,
tidligere trener for Gjerpen IF

• Leif Gautestad: Trente eliteserielaget til Herkules
i håndball. Tidligere landslagsmålvakt i håndball.
Tidligere trener for Gjerpen IF

• Stian Bjørge: Gikk skøyter for Herkules. Tidligere
norsk skøyteløper. Var blant annet på landslaget.

• Vegard Thorkildsen: Fotballspiller. Spilte for
Herkules. Spiller nå for Griffith University SC, Aus-
tralia (2004- ). Griffith University SC spiller i Gold
Coast 1st Division i Queensland.

• Jan «Bulle» Danielsen: Keeper på Herkules hånd-
ball da de spilte i Eliteserien.

5 Herkules fotball

Herkules fotball utgjør majoriteten av aktiviteten i
Herkules IF. Herkules fotball arrangerer Herkules Cup
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hvert år. I 2008 deltok 67 aldersbestemte lag i turnerin-
gen. Herkules fotball a-lag for menn spiller i 3. divisjon.
Herkules fotball har følgende lag:
Ungdomsavdelingen i Herkules har alltid tatt grovt for seg
av kretsmesterskap. I 2009 vant juniorlaget Interkrets og
kom til 3. runde i cupen, der de ble slått ut av Odd Gren-
land på resultatet 3-1.
Fotballgruppa etablerte i 2005/2006 en ny oppvarmet
kunstgressbane. Forøvrig disponerer gruppa i tillegg tre
gressbaner. Dette gjør det mulig å arrangere større cu-
per for bedrifter og foreninger. Frelsesarmeen arrangerer
årlig cup på Herkules.

6 Herkules håndball: Storhetsti-
den

Under ledelse av blant andre entreprenør Hallgeir Sko-
gen og trener Leif Gautestad hadde Herkules håndball sin
storhetstid på 90-tallet. Klubben rykket raskt oppover i
divisjonene og spilte flere år i eliteserien. I en periode
var Herklues håndball Telemarks beste håndballklubb et-
ter å ha levert bedre resultater enn både Kragerø, Urædd
og Skiens ballklubb.
Herkules HU er et spesialtilbud i Herkules håndball-
gruppe for ungdom med psykiske handikap. Gruppen
ble i 2006 tildelt Herøya Industriparks Kulturpris på 20
000 kroner. Herkules HU har rundt 40 medlemmer som
spiller håndball om vinteren og fotball om sommeren.
Jarle Bergstrøm var trener fra 1987 til 2006. Nåværende
trener er Kathrin Liltved.

7 Herkules friidrett

Herkules fikk ny friidrettsstadion på 90-tallet.
100-metersløper Thomas Wiborg er den som har opp-
nådd best resultater og er Herkules IF sin største profil.
Han er for tiden (2012) blant de beste i landet med en per-
sonlig beste på 10,59. Han ble også nr 2 i landet innendørs
på 60mmed tiden 6.90 etter Jaysuma SaidyNdure i 2010.
Han har også deltatt på flere internasjonale stevner hvor
han bla vant B-heatet på 200m under Bislett Diamond
League i 2011. Han er også kjent for sin ekstreme spenst,
bla 10.35 i tresteg uten tilløp(Norsk rekord 2014) og 3,53
i lengde uten tilløp(2014)
I 2014 løp han utrolig sterke 6.78 og løp dermed under
EM kravet.
Herkules friidrett er også kjent for løpene de har arrangert
sammen med Gjerpen. Det meste kjente av løpene er
Nyttårsløpet (het tidligere Nyttårstrimmen) som arran-
geres på ettermiddagen nyttårsaften hvert år. Interessen
for løpet har falt de siste årene, men på det meste hadde
løpet over 2000 deltakere. Nyttårsløpet mellom de to

byene i Grenland var en gang et av de største trimløpene i
landet med flere tusen deltakere. Da joggebølgen sluknet,
tørket antallet inn til noen få hundre. I 1994 ble det satt
rekord med 2500 påmeldte. Løpet er 9,3 kilometer langt
og går fra Porsgrunn sentrum (rådhusplassen) til Skien
sentrum (handelstorget). Traseen starter den ved Rådhus-
plassen i Porsgrunn. Deretter går løypa forbi Bratsberg
brygge, over Porsgrunns-brua, til høyre ved PP-senteret,
gamleveien forbi Pors stadion, ut i rundkjøringen ved
Kiwi og deretter strake veien til Skien. Ved Union blir
løperne ledet under brua og til målgang ved Handelstor-
get. Løpet i 2007 var løp nummer 32 arrangert.
Vinnere av Nyttårsløpet: (År, Vinner, klubb, tid)

• 2007: Audun Nordtveit, Urædd, 31:28

• 2006: Simen Haugen, Sandefjord OK, 30:09

• 2005: Christian Wiig Bøen, Langesund, 32:42

• 2004: Atle Tanum, Brunlanes, 30:48

• 2003: Ole Andre Lie ((Intersport Porsgrunn)), tid:
32,42

• 2002: Glenn Høgmann (Gjerpen) tid: 24.26 (se
kommentar nedenfor)

• 1996: Atle Tanum (Brunlanes), tid: 28,04 (Rekord)

Nyttårsløpet 2002 ble først arrangert 11.januar 2003.
381 løpere stilte til start med start og mål på grusbanen
ved Gjerpens klubbhus. Løypa var på kun 6950 meter.
Om løpet i Kondis
Antall deltakere i Nyttårsløpet:

8 Herkules skøyter

Herkules skøyteklubb har blitt regnet som en av landets
ledende, og med kunstisbanen i Skien fritidspark rett ved
siden av, har klubben opp igjennom tidene rekruttert
skøyteløpere som har prestert helt i Norgestoppen. Tove
Jacobsen ble Norgesmester i 1962, og Yngvar Karlsen
deltok under Vinter-OL 1952 i Oslo.
Herkules skøyteklubb har alltid gjort det bra blant
juniorer Her er en liste over de personene fra Herkules
som er inne blant «Norges topp 100 juniorer gjennom
tidene» (per 15.april 2008):

• Stian Bjørge

• Marianne Bjørge

• Joachim Jalmar Haugen – Var med i landslags-
gruppa, men tok ikke steget videre. Ute av gruppen
igjen, men er fortsatt aktiv.

• Hanne Verling
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• Linda Navestad

• Mats Christoffer Haugen

• Christian Møller Johansen

• Espen Tveit – debuterte i Verdenscupen sesongen
2011/12 under løpene i Heerenveen i mars 2012.

Kilde: Norges Skøyteforbund liste

8.1 Proffsaken

Herkules skøyteklubb blemye omtalt i den såkalte «Proff-
saken». Den endte med at Herkules skøyteklubb ble truet
med boikott og utestengelse. Klubben fikk store avisopp-
slag i nasjonal presse som følge av dette.

9 Ledere
• Leder Herkules IF: Jan O. Johannessen

• Leder fotball: Per Eikeland

• Leder håndball: Erik Skogen

• Leder friidrett: Erik Sigurdsen

• Leder skøyter: Rune Ebersten

• Leder turn: Hege Amundsen

10 Gullmerket

Følgende personer har fått Herkules’ Gullmerke:[4]

11 Referanser
[1] Lov for I F Herkules Allianseidrettslag på

idrett.speaker.no Besøkt 30. januar 2013.

[2] Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret – I F
HERKULESALLIANSEIDRETTSLAG på w2.brreg.no
Besøkt 30. januar 2013.

[3] Arthur W. Bergan (1997). «Livets gang utafor Bruene :
en rusletur med Arthur W». nasjonalbiblioteket. s. 94–
106. Besøkt 13. september 2012.

[4] Gullmerkeinnehavere IF Herkules Besøkt 24. feb 2013.

12 Eksterne lenker
• Offisielt nettsted

• Herkules Fotball

• Herkules Friidrett
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13 Tekst- og bildekilder, bidragsytere og lisenser

13.1 Tekst
• Idrettsforeningen Herkules Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Idrettsforeningen_Herkules?oldid=13383131 Bidragsytere: Einar Myre,
KEN, Orland, F.bendik, Candyman777, Theilert, Jarvin, Sondre1000, Kjello, Vidar 69, Reinhardheydt, Geanixx, 4ing, Cocu, Dan-
michaelo, Ehoen, Ooo86, Iceblock, Bananenmin, Pepebasu, Sondre Liltved, Migrant, Vasdal, Banan88, Ahhh25, CocuBot, Danmi-
choloBot, JegHeterKjell og Anonyme: 20

13.2 Bilder
• Fil:Flag_of_Norway.svg Kilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Flag_of_Norway.svg Lisens: Public domain
Bidragsytere: Eget verk Kunstner: Dbenbenn

• Fil:Football_pictogram.svg Kilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Football_pictogram.svg Lisens: Public domain
Bidragsytere: Eget verk Kunstner: Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image)

• Fil:Kit_body.png Kilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Kit_body.png Lisens: CC-BY-SA-3.0 Bidragsytere: ?
Kunstner: ?

• Fil:Kit_left_arm.png Kilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Kit_left_arm.png Lisens: CC-BY-SA-3.0
Bidragsytere: ? Kunstner: ?

• Fil:Kit_right_arm.png Kilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Kit_right_arm.png Lisens: CC-BY-SA-3.0
Bidragsytere: ? Kunstner: ?

• Fil:Kit_shorts.svg Kilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Kit_shorts.svg Lisens: Public domain Bidragsytere: ?
Kunstner: ?

• Fil:Kit_socks.svg Kilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Kit_socks.svg Lisens: Public domain Bidragsytere: ?
Kunstner: ?

• Fil:Speed_skating_pictogram.svg Kilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Speed_skating_pictogram.svg Lisens:
Public domain Bidragsytere: Eget verk Kunstner: Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image)

13.3 Innholdslisens
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
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