Fargerik Høstsprett
Av Stein Turtumøygard
Ung og gammel, liten og stor dro til skogs i helgens Høstsprett. Dette
lokale orienteringsløpet er blitt fast tradisjon for mange.
Regnværet la kanskje en liten demper på deltakelsen i årets Høstsprett.
Men likevel var det mange som lot seg lokke ut i høstskogen denne
søndagen. Seiersten skanse var full av friluftsmennesker i alle
aldersgrupper. Noen i følge med mor og far. Andre med sølvgrått hår og
sterke briller. –Jeg hadde egentlig avsluttet o-sesongen, forteller veteranen
Tor Kaurin. –Men jeg gjør et unntak for Høstspretten – det er alltid fint med
en tur i Seierstenmarka, smiler Tor.
Gode arrangører
-Arrangementet har gått veldig greit, forteller løpslederne Iselin
Klynderud og Fredrikke Slemdal. -Det kom over førti deltakere. Vi er
veldig fornøyd med oppslutningen, sier de to.
-Vi har både startnummer og speakertjeneste, forteller primus motor
og o-bestemor Unni Bøhlerengen. Som vanlig overvåker hun det hele
og kjenner alle deltakere ved fornavn. –Dette er en viktig tradisjon
for mange, smiler Unni. –For de aktive o-løperne markerer
Høstspretten slutten på sesongen. –Og for de litt mindre aktive er
det en anledning til å friske opp o-kunnskapene.
Løyper for alle
Arrangørene hadde lagt løyper for enhver smak. Nybegynnerne fikk
en runde med poster i stisystemene rundt samlingsplass. De mer
garvede løperne måtte nordover og rundt Øvredammen.
-Selv om løypene var ganske greie, fikk vi en del artige veivalg, forteller Marius Hillestad. –Jeg
valgte å løpe på vestsiden av Øvredammen, og det tror jeg var lurt. –Men jeg løp kanskje litt for
fort, så jeg ble usikker og mistet kartkontakten. -Dermed ble det en skikkelig bomtur i skrålia,
sukker Marius.
-Jeg har løpt ganske mange treningsturer her i Seierstenmarka, smiler Irene Bakken. –Jeg kjenner
terrenget godt. –Så i dag har jeg ikke bommet i det hele tatt, sier Irene, som sikret seg en fin
fjerdeplass i dameklassen.
Seierstenmarka var full av høstfarger og fargerike regnfrakker, og
Høstspretten ble avsluttet med premieutdeling. Alle kunne reise fornøyd
hjem med hver sin premie – selvfølgelig laget av Unni og Bjørn
Bøhlerengen.

Resultater fra Høstspretten, Seiersten skanse 25. oktober
Klasse Nybegynnere , fullført uten tid
Henriette Bakken , Ole-Didrik Brantseg , Lennard R. Denby , Sindre R. Denby , Noor Dirro , Philip
Folkedal , Eyvinn Hagbø , Anders Skeie Haugene , Filippa Hermansen , Maximilian Hermansen , Sara
Hillestad , Hanna Nygaard , Karoline Solberg
Klasse H 8-9 N
1.Jørgen Solberg 12.41
Klasse D8-9
1.Carmen Dirro 15.19
Klasse D10-12N
1.Tessa Odden 11.09
Klasse D13-14N
1. Fanny Odden 9.05
Klasse D senior N
1. Heidi Sandvik 23.13
Klasse Løype C
1. Fanny og Tessa Odden 20.15
Klasse Damer A
1.Beate Strand 26.07 2.Tove Strand 27.53 3.Kjersti Holt Hanssen 28.25 4.Irene Bakken 33.27 5.Oliv
Halvorseth 38.13 6.Ingeborg Bakken 42.55 6.Kim Dirro 42.55 8.Marian Dirro 49.16 9.Nina Hillestad
71.16
Klasse Herrer A
1.Adrian Opheim 21.12 2.Arve Opheim 23.33 3.Erik Solberg 28.02 4.Morten Kalsen 28.47 5.Stein
Turtumøygard 29.44 6 .Stein Ankarstrand 31.50 7.Sigbjørn Odden 32.15 8.Axel Boix 36.42 9.Tor
Kaurin 57.03 10.Marius Hillestad 78.25 11.Helge Simonsen 101.19

