
ØYVIND DAHL – 12-05-1951 

Øivind Dahl har vært aktiv utøver og tillitsmann i Sørum Il i en årrekke. Han debuterte som 14-åring i 

et 600m terrengløp i Idrettsveien på Sørumsand.  Han fikk sitt gjennom brudd som deltager på lengre 

distanser i slutten av tenårene. Han løp blant annet en svært sterk 3 000 m på banen i Lørenfallet 

som 19 åring. Han gjennomførte en rekke sterke løp for Sørum Il i årene frem til han meldte seg inn i 

Bul. Siste året han representerte Sørum IL var 1974. Dette året presterte han de sterke tidene, 

14.18.0 på 5 000 m og 29.31.0 på 10 000 m.  

Øivind Dahls gjorde sine fleste bragder i flere av verdens kjente landveisløp sin tid i BUL, men selv 

etter han på nytt representerte Sørum Il fra 1985 kan han skilte med solide resultater. Etter sin til 

BUL representerte han Sørum Il i Stockholm ½ maraton i 1985 og ble nr 6 i sterkt internasjonalt 

selskap. I 1985 deltok han for Sørum Il på 10 000 m under NM på Nadderud, og ble nr 6 med tiden 

30.00,0. Her mottok han før NMs åpning Norges Friidrettsforbunds gullmedalje iført Sørum Ils 

klubbdrakt. Han vant Stomperudkarusellen sammenlagt etter at han kom tilbake til Sørum IL. 

Han Sørum Kommunes kulturpris i 1985  

Perioden da Øivind Dahl var aktiv i BUL betegnes ofte som BUL friidrettens gullperiode. Øivind Dahl 

ble norgesmester første gang for Bul i 1976. Da vant han 20 km terrengløp. Han kan skilte med til 

sammen 21 NM medaljer hvor av 5 i gull.  Det er som landeveisløper Øivind Dahl er mest kjent, men 

han vant også NM på 10 000 m i 1981. Han var en verdens beste maratonløpere i sine beste 

sesonger. Han ble nr 2 på maraton i Karl -Marx –Stadt i 1980 med personlig rekord på 2.11. 40. 

Dessverre for Øivind boikottet Norge Moskva OL det året. Han har vunnet Lidingöloppet i Sverige to 

ganger. Det ene året suverent foran briten Tommy Simons. Løpet hadde over 10 000 deltagere dette 

året, og Øivind Dahl satte ny løyperekord. Han har vært nr. 10 i New York Marathon og nr 2 i London 

Marathon. Han gikk glipp av OL i Moskva og var plaget av sykdom under flere internasjonale 

mesterskap, men kan skilte med en 10 plass fra EM i maraton i 1982. Han regnes fortsatt som en av 

Norges beste langdistanseløpere gjennom tidene.   

I Sørum IL har Øivind Dahl vært styremedlem og formann i friidsgruppa. Han var i en årrekke leder for 

Stomperudkarusellen , og var en initiativtakerne til nyorganiseringen av Stomperud arrangementene 

under SAS-paraplyen.  

Øivind Dahl var formann i BUL i perioden 2000 – 2005. I sin formannsperiode bidro Øivind Dahl i følge 

jubileumsboken fra 2013, vesentlig til å sikre videre drift av Sentrumsløpet som på denne tiden var 

inne i en vanskelig periode. Han ble utnevnt til æresmedlem i BUL i 2006. 

 

 

 

 

 


