Sørlandsgalopp i Telemark
Av Stein Turtumøygard
Sørlandsgaloppen er o-folkets
tradisjonsrike ferieløp. I år gikk
løpene i Skien og Drangedal. Unni
Bøhlerengen vant som så ofte før.
Blant de ca 1000 deltakerne i
Sørlandsgaloppen var det også en
håndfull fra Måren OK. –For mange
av oss er Sørlandsgaloppen tradisjon,
smiler Unni Bøhlerengen. Hun har
deltatt i nesten alle galopper, og har
vunnet de fleste.

Veivalgene avgjorde
Galoppen startet med to løp ved idrettsparken i Skien, i en blanding av nærskog og ravineterreng. –
Ravineorientering er morsomt, men krevende, forklarer Gro Hege Ludvigsen. -Det kan koste mye tid
å klatre ned og opp av de dype søkkene. –Jeg hadde et strekk på tvers av to raviner. –Der valgte jeg å
løpe en lang omvei rundt hele ravineområdet. Strekktidene etter løpet viser at dette var det
smarteste veivalget, og Gro Hege kunne løpe inn til en sterk åttendeplass.
Etter Skien forflyttet galoppen seg til den storkuperte villmarken ved Drangedal. Også her ble
veivalgene avgjørende. –I slikt terreng er det viktig å finne omgående traseer rundt de svære åsene,
forklarer Boye Bøhlerengen. Han er gammel Drøbakgutt, og nesten Mårenløper i anledning ferien.
Regnet pøste ned. Mange klatret oppover åsene.
Andre løp rundt, og klatret i stedet oppover på
resultatlistene.
Raske barn
Sørlandsgaloppen er alltid full av blide barn. -Jeg har
løpt alene uten følge i dag , smiler Noor Dirro. Hun
viser fornøyd frem dagens premie: lommelykt og
håndkle med galopplogo. –Jeg er også fornøyd, sier
søsteren Carmen. –Jeg har rykket opp en klasse, og
postene mine er litt vanskelige nå. –Men i dag fant
jeg dem nesten uten problemer, forteller Carmen.

På jakt etter en høydekurve
Jeg fikk en ganske dårlig start på galoppen, forteller Unni
Bøhlerengen. I det andre løpet leste jeg kartet litt slurvete på vei
til post 2. Dermed greide jeg å lete i flere minutter etter en rund
høydekurve. Jeg trodde at den var postsirkelen, sukker Unni. Til
tross for denne bommen var Unni helt uslåelig, og ledet sin klasse
suverent etter tre løp. Så det siste løpet i krattskogen ved
Drangedal bygdetun ble en ren parademarsj for superveteranen. –
Nå skal jeg feire med et par kokosboller, smiler Unni. –Når er det
forresten løp igjen?

