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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
var han klar vin,;.
ner allerede etter
fire av seks løp.
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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
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
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 •
40, Therese ensen. "'"uu,ø::u....
13-14 C og Alm Kristin Land. Konnerud. D 17 C.
.
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Japp.o-ve er
hadde fremdeles .kongsbE;rgløperen kQritakt
Og på vei mot
sistepost satset Thot. på :annet
veivalg. . _
_-Jeg viste det var liten mulighet for 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
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,

sen

rtngsiøp den
periQ-_
. _den, og i p.elgen lØp han
--Inn
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-

. 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.
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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
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
løper inn til 14. plass i
-.

.

-

,.

mens øyvin 'Thon endte opp på åttendeplass i H21AL. Unn Hilde
lØp inn til fjerdeplass i
D21AL søndag. Heggedal var
knappe fem minutter etter vinneJ.ensen fra TYrving.

