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Kongsberg
i o-toppen
Kongsberg O-lag løp seg rett
opp i Norges-toppen i sitt før- .
ste fbrsøk med sitt nye, sterke
stafett-lag. I Vårstafetten i
Halden kjempet laget i teten
hele veien, og i et rivende
spurtoppgjør om seieren måtte KOL se et norsk og et finsk
lag foran seg. 3. plass var
imidlertid en meget fin oppmuntring, som bærer bud om
at Kongsberg igjen kan komme til å markere på seniornivå.

Dag Jørstad løp sin første stafett for Kongsberg O-lag, ... . ~
var med på å gi klubben en
sterk 3. plass.

Kongsberg O-lag el' Buskeruds beste når det gjelder stafett. Dette beviste Egil Meaas,
Pål Bakke, Svein E. Løken og

Det ble «bare » en 8. plass på
Svein Erik Løkcll i I{M sØndag, men tal{ket være gode
løp før er han tatt ut til NM
individuelt, og muligens også stafett NM.

søndagens
individuelle
Gimle-løp viste Arnt Idar
Jørstad at vårformen er inne
med 4. plass i eliteklassen.
De fire nykommerne i KOLdrakta fikk til fulle vist hvor
verdifulle de vil bli for klubben. I stafetten var det
imidlertid
en
«gamme)>>
KOL- løper som løp best av
samtlige, nemlig P~r Tore
Brunæs.
Se sporten.

Arnt L Jørstad i KM-stafett
søndag. Laget ledet fra start
til mål, men de nærmeste konkurrentene var hele tiden like
'bak, i mål var Modum under
minuttet etter. Kvoten til stafett NM er fem fra Buskerud,
og mange håpet nok på å få
med enda et lag, noe som
imidlertid ikke lyktes. Ved
siste tveksling var Per Tore
Brunes bare få minutter fra
femteplassen, men tross i andre beste etappetid i stafetten, kom han ett minutt for
sent inn.
Kongsbergs damer kom
dessverre heller ikke til NM i
år, en tredje plass ble det på
Anita SØrensen, Pirjo Koivula
og Anja Ness til slutt, og bare
to dame-lag får reise.
Det var også en kombi klasse utenfor KM i denne stafetten, og her tok KOL en soleklar seier. Øystein Myrvold,
Leiv Hope, Holger Shlaupitz
og Svein Myrvold hadde ingen problemer med det, hele
nitten minut.ter var de foran
neste lag.
Resultater senere.
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KrOkskogstafetr

VI har opplevd adskillig mer
spennende stafetter enn
gårsdagens
Krokskogsta"fett ,ved Solli I Askermarka.
Så utdradd ble denne stafet";
ten etter' hvert ' at tankene
gikk tilbake til de hine 60-åra
Øa ~stafetter tok hele ~agen
og, vel så de~. Nå har dette
arrangementet som ' regel
hatt sine svakheter, og I så
måte ble tradisjonen opp,rettholdt I går.
Av Hans L. Werp
FØrste etappe i h~rrestafetten bl~ ."
annullert etter at en postkode
ikke stemte. Da var det bare å
begynne på nytt igjen; og Kongsberg så ut til'å'ha seiersplaner. De
ledet etter at Arnt Idar JØrstad
hadde lØpt andre etappe, men
4<blenuner» ' fra Per Henrtksborg
og Øyvind Myhre gjorde at laget
mistet tetkjenningen for godt.
Eiker opp
Derimot jobbet Eiker seg godt
oppover ~et være rekka Berg11a', Haavengen og RØren. Men
Leif Kåre Besseberg måtte se tre
lag passere på siste, deriblant
Kongsberg' som altså ble beste
Buskerud-lag. Eiker kom på
sjuende, mens Sturla med ujevn
besetning var noen plasser dårligere.
Jentene borte
Om herrestafetten var drøy, slo
det enda verre ut i dameklassen.
, Bare etter første etappe hadde 10- ,
kale lag tetkontakt. Det var
Sturla og Eiker som vekslet hakk
1 hæl med NTHIs Hilde TellesbØ.
Flott lØpt av Anne Lene Bakken
og L1ll K. Haugen! Men det var
også det siste vi så til Buskerudjentene. .' .
.
Kongsberg vant veteranklassen '- ved ' Olaf ' Helgesen, Svein
A;l~ol~,..• ELi østenfor, Gerd
. Signe Mmbld':()g.Erik Engebråo',

.
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Per Tore Brunæs løper Kongsberg
Ol Inn til en femteplass I KrokskO.
ge~
,

ten. Og Eiker og Ringerike ~e
sjette og sjuende lag i ungdo~
klassen. Det var det grøvste av
det som skjedde ved Solli gård,
og er ikke alle kommet til mål; ~å
lØper de vel ennå.
'; :
' Ungdom

'l

1. Tyrving 2.54.24. 6~ Eiker 4.02.27; 7.
Ringerike 4.13.01.
i'
Veteraner
,~
l. Kongsberg 1. 3.21.26. 8. Kongsberg
2.
4.21.58
Apen klasse

1. Nydalen 7.10.30.2. Tyrvlng 7.12.42.
3. Trollo 7.28.30. 4. Lillomarka. ~~"

Kongsberg. 6. store Bergan. 7. Eiker:' .
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Even Lillemo (15)
er litt
en ekspert på Sørlands galoppen. Kongsberg-gutten har
fire seire og en 2.
plass sammenlagt
siden 1992. I årets
Galopp ved Sø~e
var han klar vin,;.
ner allerede etter
fire av seks løp.

åv
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t.cn-P. DeehIn Engesmo

- Det er alltid stort å vinne
Sørlandsgaloppen. Jeg vant i
1992, 1993,1994 og i år. I fjor
ble jeg nummer to. Det
handler om å konsentrere
seg hele veien. Ikke tenke på
noe annet enn o-løp ute i
skogen. forteller Even Lmemo, som har tre seire og to 2.
plasser så langt i årets Sørlandsgalopp.
I går ble 15-åringen nummer to i det 5. løpet som gikk
i vrient teITeng med mange
stup ved Søgne. Even Lillemo brukte 32,53 på 3,7 kilometer og ble slått av Olav
Hagella Bakken fra Gjerstad
som ble klokket inn på 30,29.
Sammenlagt står Kongsberg-gutten med 3995 poeng,
og den poengsummen kan
ingen true. En seier i Sørlandsgaloppen
gir
1000
poeng, og de fire beste av
seks løp teller.

Tittelforsvarer
-Jeg var klar som vinner allerede onsdag, men satser på
å gjøre det så bra som ~~g i
hvert lØp likevel. Det gJør Jeg
bestandig når jeg stiller , på
startstreken. For meg 'er det
ikke godt nok å bli nummer
en. Følelsen ute i .skogen er
like viktig. Det er ikke moro å
vinne hvis du har rotet bort ti
minutter på en post Jeg må
ha kartkontakt hele veien.
smiler Even Lillemo, som
vant Hovedløpet ved Asker
(uoffisielt NM) i klasse H 14 i
fjor.
l år er han tittelforsvarer i
Hovedløpet som går på Hadeland søndag 4. ,august
- Det er viktig å få til gode
løp i Sørlandsgaloppen foran
møte med de beste i Hovedløpet. Mange av dem lø~r
her nede også, og Seler
sammenlagt gir meg et psykisk overtak. sier Galoppspesialisten.
De fire første løpene i Sør'landSgaloppen gikk i Kristiansand kommune, og de to
siste i Søgne. Dagens 6. og
siste løp er kortdistanse.

150 fra Buskerud
Nærmere 150 Buskerud-løpere er med i Sørlandsgaloppen. og enkelte figurerer helt
i toppen av listene. Vi fikk
følgende klassevinnere i det
5. løpet ved Søgne:

Ole JOhnny Petersen fra Eiker, H 35
Al{, D n = fra Eiker. D
17-18 • Jd~~DD
40, Therese ensen. "'"uu,ø::u....
13-14 C og Alm Kristin Land. Konnerud. D 17 C.
.

Even Lmemo 1canjuble. Kongsberg-gutten vant f ~r Sø~loppen.for 4. gang pdfem dr.~
. ~~_._~_~~_~_ _ _ _ _ _ _ _ _~_
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Japp.o-ve er

sen

rtngsiøp den sist~ periQ-_
. _den, og i p.elgen lØp han
--Inn til 'andt~plass under
Drammen 3-dagers.

TERANMESTER: Fjorårets
reteranmester Thor W. Jakobsen
tser på å gjenta sUksessen-i ~.

ffiBOGEN: Thor W;
rakobsen fra Kongsberg
)-lag er i rute til veteanmesterskapet. 65iringen, som er tittelforivarer fra i fjor, har lØpt
nange gode orienfe-

hadde fremdeles .kongsbE;rgløperen kQritakt ~e~. Og på vei mot
sistepost satset Thot. på ~t :annet
veivalg. . _
_-',~ Jeg viste det var liten mulighet for å s~å hån i innløpet, så jeg
ffi.å tte bare satse på et annet veiAre Biseth
, valg mot sisteposten. Og jommen
.så lyktes jeg Qgså, smiler _vete raThor W. Jakobsen ser fram mot . neti, som d~rnied løp inn til andreårets store lØp. Veteranmester- -plassen: i klassen..
'
skapet går i år i Fredrikstad i september, og Thor vil også i år prØve å bli Norges peste o-veteran.
- Jeg er nok ikke i like god form
nå som på samme tid i fjor. Men
det går stadig bedre, konstante-"
rer Jakobsen.
På sprintløpet fredag satte p-veteranen alle konkurrentene på
plass i klasse ;H60. På lørdagens
lØp endte han opp på tredje, og
startet litt over mInuttet etter lederen, Asbjørn Gammelsæter fra
Skien, på søndagen jaktstart.
- Jeg fikk raskt kontakt med ae
to løperne som startet foran meg.
Midt ute i løypa ledet jeg, men så
slurvet jeg litt på to poster, sier
Thor, som dermed måtte se seg
fraløpt av Erling bakken fra Asker.
ble -det også
Men Asbjørn . Gammelsæter -. til Øyvind Drage i klasse H17 AK,

. MJØNDALEN: ])e er gani-leog de er få, løperne som ..; ,
dominerer kretsmesterskapet i orientering. Oppskriftst:nessig ble det seni- or-titler til Kongsberg-løperne, øyvin Thon (38) og
,Unn Hilde Heggedal (33).
Mosjonister som vinner
takket være rutine og svak
. konkl,Jrranse.

UNNTAf(: E~il øst~nfor, enest~
~OI;ungdom

med KM-sei~r. -'

Østenfor-seier
I de alderbestemte klassene savnet vi den bredden
0lag har vært kjent

:UIlemo.raskest

KOL

vant 1.dasse D 3S mens klubbkompIS Ingar Håkonsen ble
andrema~ i H 40 i Småtassen.
HØY LYNG: HØY lyng gjorde at
det ble ekstra tungt under årets
Drammen 3-dagers. Her steD\pler Finn BjØrtuft på siste~~
løper inn til 14. plass i H40~
-.
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mens øyvin 'Thon endte opp på åttendeplass i H21AL. Unn Hilde
H~ggedal lØp inn til fjerdeplass i
D21AL søndag. Heggedal var
knappe fem minutter etter vinnere~ !?ruimØ: J.e nsen fra TYrving.

