Slottet rundt på NAF-banen
Av Stein Turtumøygard
Søndag var det langdistanse-orientering fra NAF-banen ved Slottet gård. Måren OK inviterte
til Slottet Rundt. Mer enn 100 o-løpere stilte til start.
–Påmeldingene har strømmet inn, gliser en
fornøyd løpsleder Audun Bjerknes. -Det er
tydelig at Slottet Rundt har blitt en populær
tradisjon. Mange liker langdistanse-orientering
med fellesstart, fart og stor spenning. –Og folk
skryter av det fine terrenget her inne rundt
Dalsmåsan, smiler løpslederen.
Fellesstart
–Selv om alle starter på likt, tar det ikke lang
tid før feltet tynnes ut, lover Per Hermann
Krøger. Han er løypelegger og ansvarlig for det som skjer i skogen. –Det er mange alternative
veivalg, så vi får nok spredt løperne. Han fikk helt rett i dette. Forrest dannet det seg snart små
klynger av løpere som peste tungt for å holde følge med feltet sitt. Lenger bak kom løperne
enkeltvis. Noen i ganske rolig tempo. Gradvis løste feltene seg opp, etter hvert som løperne
småbommet eller fikk nok av kjøret. Snart var de fleste alene i skogen.
Fine løyper
I mål var løperne straks i gang med å diskutere
bommer og veivalg. Mange skrøt av fine løyper
med spennende veivalg. -Diskusjonen etterpå er
nesten like viktig som løpet, ler Per Hermann. Det har gått med mange lange timer for å
planlegge løypene. –Så da er det jo en ekstra
belønning å få skryt av løperne etterpå, sier en
fornøyd løypelegger.
Spreke løpere
De fleste Mårenløperne var opptatt med å
arrangere denne dagen. Men flere av klubbens
ungdommer gjorde sterke løp. Både Carmen Dirro og Jakob Grann gikk helt til topps i sine
klasser. -Jeg er imponert over ungdommene, som først løper løypa si, og deretter bidrar som
arrangører, sier løpsleder Audun Bjerknes. -Jeg er også imponert over herreløperen som kom
aller sist i mål. Han hadde bestemt seg for å fullføre, selv om det tok hele 3 timer og 38
minutter. Da var samlingsplassen rigget ned, løperne var reist hjem og jeg var den eneste som
ventet. Jeg hentet målbukken fra bilen, som sto klar til avreise. Så fikk han også stemplet i
mål. Og dermed var Slottet rundt over for i år.
Resultater fra Slottet rundt, NAF-banen 30.9.2013
D 11-12
1. Carmen Dirro, Måren OK 44.19
H 13-16C

1. Jakob Grann, Måren OK 1.23.15 2. Lukas Bjelde, Måren OK 1.23.19 3. Markus Månum
Moen, Måren OK 1.39.21
N-åpen, fullført fra Måren OK
Sondre Pedersen Rodriguez, 19.57 Tuva Hellwig Ophus, 40.16 Noor Dirro 24.15
H 70
1. Einar Hem, Lillomarka OL, 1.01.39 8. Tor Kaurin, Måren OK 2.04.12
A-Åpen
1. Olav Johannessen, Kolbotn og Skimt OL 44.24 3. Knut Vidar Johansen, Måren OK 59.07

