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'\TORSDAG 21. NOVEMBER

Tirsdag markerte
KIF's 0«Knutetrimmen» har sunketnoe,
trening for de aktive påNymoen
,gruppe
sesongavslutning
med _ men til gjengeld har deltagelsen i skole,
.
"
•
medlemsmøte og etterfølgende - de ukentlige trenlngslep øket beI 1974har KIF og Skrim i felles- ,
nominasjonsmøte
i
Idrettstraktelig, og det kan se ut som
skap arrangert ukens.treningsløp
kafeen. Den framlagte
årsbedisse øker, i populæritet,
'
og med 9 løp i KIF's regi. Disse
retning viser stor virksomhet på
har samlet 1043deltagere som er
alle felter og med framgang på de
TRENING OG
en betydelig økning fra 1973,
fleste områder. Det er allikevel
INSTRUKSJON
på arrangements- og kartsiden de
ARRANGEMENTER
Forberedelsene
før sesongen
helt store resultatene er nådd.
Arets høydepunkt var uten tvil
men det kan også vises til at
startet opp med nybegynnerkurs
~«Solo 74» som samlet 2297 delta-på skolene med etterfølgende
antallet
KIF-Iøpere som har
gere lørdag 22. juni og 421 stadeltatt i løp utenfor Kongsberg
praksis i terrenget, og kursene
fettlag søndag 23. juni. Løpet ble
har steget med 50% i forhold til
samlet ca. 100 deltagere. Ellers
holdt på nytt kart over Gomsrud
har det gjennom vinterhalvåret
siste år.
med KIF's O-gruppe som anDeltagelsen i den populære'
vært ukentlig fysisk- og O-teknisk
svarlig arrangør, men de andre
, gruppene innen-'KIF:støttet
hel.hjertet opp' om arrangementet.
}, Detcervelkjentathelearrange, rneritet bie en stor suksess og den
kjente' Ovspesialisten Atle Sundelien skrev
etter
arrangementet:
.
.
- flott, løpsvennlig terreng
- oversiktlig, velegnet samlingsplass
'
"«O~NYTT»
- nærmest julIkommet kart
pas<inedlemsblad'
«0- gode løyper "
~:.;"
arl>i
sesongen i -holdt
- punktlig sekretariat
m~dlemmEme
Orientert
om
- deilig vær.
lnfuppås virksomhet I på 'en utNår vi' tilføyer at det' er .det
ifi"t:lrket'måte under' 'ledelse av
største
'O-arrangement. over to
'0 ,I aktøren
_ Eva'Teien.
dager som noen gang har vært
'C
avviklet i Norge fortjener KIF's
,,\ "KNUTE-TRIM
"
O-gruppe all mulig ros for god PR
iteen "har"t' sesongen' befor, O-sporten og Kongsberg by i
,
t 'av Olaf Mobråten/formann,
jubileumsåret.
Løpsleder
var
S!fmt.'Fritz
Andreassen s; Paul
Aage Teien med Erik Engebrå ten
I 'misefu,':' Finfi1.Vidar Bråten,
Bii- '
og Svein Myrvold som løypelegger DølplassvArneJvelid,
Knut '
gere.
.
Søiaog FinnAgeØstern, Deter, ",
Ellers
har
KIF's
O-gruppe avsatt ut 96 poster og solgt 372 trim- ,',
viklet
«Nær-O-løp»
den 14. sepkonvolutter. iinye trimmere har
tember med h.h.v. Yngve Bottolffått Trim-medaljen, og dermed
sen og Knut Kjernhus som Iøpsle,'er den alt 113som har gjordt seg
• dere. Videre hadde Osgruppa i
fortjent til denne,
pinsen besøk avUddev,alla
Frisksportare
fra Sverige og
møtte disse i en' klubbkamp.
MØTER
Det har også vært stor møteKARTER.
virksomhet i løpet av sesongen
KIF's store kartplan
som
- med 1. nominasjonsmøte,
8
strekker seg fram til og med 1980
styremøter,
2 medlemsmøter
er kjent fra før,og den er uten.
samt avslutningpå
Knute-Trim
unntakfulgtopp.Lår er det gitt ut
og avslutningsfest
den 15.
kart over Gomsrud og i Jondalen,
november 1974.,
samt at ErikEngebråten i tillegg ':
,', personlig.bar ..utgit~;et)~r,~ 'yed'~
;:t~'I:I~~~gf. o§s,;'r".E:,Clrt,et~~;:;;:B:y~rq
I

I

,

Når detgjelderlall.viserVi
til
,sluttresultatene
i årets, klubbmesterskap som teller 'en rekke
.Jøp .i gjennom hele sesongen. :'
D-19
,
,
;"1. Gerd Si~e Myrvold
369p
2. Bjørg Bakken
.311p
D 12-16 '
l. Karin Bakken

'2. Helene Teien '
3. Sigrun Selven
4. Elizabeth Christensen

300p.
298p.
180p.
165p.

H 12-14-

l.
2.
3.
4.

Erik Teien
Bjørn Viktor Larsen
Tor Gustavsen
Per Kristian Bakken

f,; Etterfølgende.,

nominasjons- •
møte gikk greit og alt skulle ligge"
til rette for ytterligere framgang.
. Styret i 1974 har bestått av:
:" Aage Teien,' formann, Dagfinn
, Fremstad,
nestformann," Inge
Bagge, kasserer, Bjørg Bakken,'
:,sekretær, Kjell Bakken, oppmann, Gerd Signe, Myrvold,
.styremedlem, Arne Juveli, styre-,
medlem/Knute-Trim,
"Knut
.J<jemhus,materialforvalter,
Erik Engebråten, kartsjef.
:i,: Det nye styret i KIF's O-gruppe
-blir- 'først" kjent etter KIF'sår"smøre-senere i høst.

317p.
305p.
299p.
227p.

,
H
1.
2.
~ 3.

SPORTSLIGE
RESULTATER

Den store
aktiviteten
på
områdene arrangementer, karter
m.v. har lagt beslag på størsteparten av medlem menes tid, og
det er et enormt og ukjent antall
timer som har gått med til bl.a. å
arrangere
«Solo». Dette har
kanskje til en viss grad gått
utover de sportslige resultater,
men det kan også her vises til en
betydelig framgang. KIF-løperne
har hatt i alt 536starter og vunnet
141 premier som fordeler seg på
25 førstepremier,
30 annenpremier og 19 tredjepremier.
Blant seniorene er det først og
fremst Erik Engebråten, Svein
. Myrvold, Dag Kolberg og Gerd
Signe Myrvold som kan vise til de
beste resultatene ..
:Av ., juniorene
har
Per
Henri!Gborg og, jan
morten
Jørstad gjennom hele sesongen
:,vært med i NOF's juniorlandslagsstall, og sit nevnte var også
reserve på landslaget til Nordisk\ mesterskap.
,
Disse to sammen med JonOla
Jacobsen ledet også en stund NM
i stafett for junior,og det ble til
slutt en fin 5. plass.. Når det
gjelder de unge kan det også registreres framgang, og gruppa
har flere unge lovende løpere som
har, gjordt
seg
fordelaktid
bemerket i sesongen 1975.

4.

15-18
Agnar Løver'
Håkon Sæther
Od~ fage Bersvendsen
Erik'Grantangen
/

H-19
l. Erik Engebråten,
2. Fritz Andreassen
3. Per Henriksborg
4. Jan Morten Jørstad
5. Olaf Mobråten "
6. Jon Ola Jacobsen
7, Aage Teien

327p.
301p.
210p.
186p.
392p. j,
'391 p.
357p.
351p.,
324p.
293p.
199p. ,:

Klubbmesterene
i , de forskjellige klasser ble 'tildelt 0--' '
gruppas plakett, mens\gruppas
gjeveste premie - Grand Hotells
pokal til beste gutt eller jente
under 16år, gikk til Agnar Løver.
Arets innsatspremie gikk til 9 '
årige Bjørn Haavengen, for hans
innsats i såvel treningsløp som,'
løp 'ute. '
,
Ellers tar vi med at Lilli Kor..:..,
bu's premie gikk til. Steinar Bers- vendsen for hans innsats som arrang ør av årets avslutningsfest"';' '
Til slutt er det bare å slå fast: a{'::':j,
tirsdagens samling ble,.:en\"el~:.
lykket avslutning på en' meget, -'
hektisk sesong. Som kveldens
>
gjest hadde KIF's O-gruppe in~.,~
vit ert 16 åringen Morten Berglia '
fra Eiker. Han er kanskje landets '
mest lovende gutteløper som har .~~
gått fra seier til seier de' siste sesongene, og kan bl.a. vise til to
NM-tittler. Han fortalte fra sin
innsats og erfaringer i O-løypa,
noe først og fremst de unge burde
'dra nytte av.

