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Stafett er stafett, 
og juniorstafett er 
juniorstafett. Favo-
rittlagene forsvant 
på startetappene, og 
det ble en spennen-
de stafett med hard 
kamp om medaljene 
i begge klasser. 
"Juniorlandslagene" ble bare 
nummer sju i junior-NM-stafet-
ten. Bortsett fra Lone S. Molstad 
hadde Østmarka OK og Gjø-Vard 
OL løpere på flere internasjonale 
mesterskap i 200S-sesongen. 
Mens Gjø-Vards lag løp inn til 4. 
plass i seniorstafetten for kvin-
ner, klarte det samme laget bare 
å bli nummer sju i junior-NM-
stafetten. Østmarkas juniorland-
slag klarte "bare" den samme 
plasseringen på herresiden etter 
at samme lag ble nummer 19 i 
seniorstafetten på Konnerud. 
Østmarka OK var storfavoritter i 
gutteklassen. Alle de tre løperne 
hadde deltatt i både nordisk 
og junior-VM. Og både Lars 
Christian Unger, Erik Sagvol-
den og Olav Lundanes fikk gull 
på Konnerud to uker tidligere. 
Men juniorstafett er juniorsta-
fett, det ble ikke gull, og heller 
ikke medalje. Lars Christian 
Unger bommet for mye på første 
etappe, Erik Sagvolden løp et 
kjempeløp, men Olav Lundanes 
hadde ikke dagen. Og da ble 
favorittene bare nummer syv, 
rett bak fjorårsvinner Løten OL 
som hadde det samme laget i 
år. Startmann Yngve Volden ble 
hektet av, Trygve Olsen avan-
serte og Magne Dæhli hadde 
best etappetid, laget ble nummer 
seks. 
Den tredje medaljekandidaten, 
Asker SK, klarte seg brukbart 
med fjerdeplass, men både 
Hallvard Moian Nydal, Henning 
Strandhagen og Anders Skarholt 
hadde pallplass som mål. 

En bombe 
De tre som kom på pallen var en 
bombe, en liten overraskelse og 

OVERRASKET: Fredrikstad SK klinket til med gull i jentestafetten. 
Spesielt gledelig var dette for Gitte Bromanci.er son: slitt mye i 
sin første juniorsesong etter at hun har dominert tIdligere alders-
klasser. Fra venstre: Elise Jacobsen, Gitte Bromander og Emma 
Johansson. 

VANT MED ANDRELAGET: Kongsberg OLs andrelag på toppen 
av pallen. Fra venstre: Morten Urdal Bakke, Håkon Heggedal og 
Håkon Teigen Røed. 

en medaljekandidat. 
16-åringene Morten Urdal 
Bakke og Håkon Heggedal ble 
satt på Kongsberg OLs andrelag 
sammen med Håkon Teigen 
Røed. De var ikke akkurat 
misfornøyd med egen innsats 
på Tømtåsen i Vestby denne 
septembersøndagen. 
Heggedal løp laget opp i teten 
15 sekunder foran Fredrikstad 
SK der Halvor Kjellesvig og 
Espen Jacobsen hadde løpt. Med 
Martin Soukop på siste skulle 
normalt FSK tatt hjem guttesta-
fetten, men denne dagen var 
juniorstafett virkelig junior-
stafett. I stedet for å passere 
Kongsberg, ble Soukop passert 
av ØvrebølVindbjart med Vegard 
Omdal på siste, Trond Strand-
berg og Anders Birkenes åpnet 
for klubben. 

Sammen hele stafetten 
Kun halvannet minutt skilte de 
tre beste guttelagene. Jentesta-
fetten ble enda jevnere med 28 
sekunder mellom gull og bronse. 
I likhet med guttestafetten 
forsvant tittelforsvareren på star-
tetappen. Inger Liv Bjerkreim 
Nilsen fra Gjø-Vard OL fikk ikke 
kartet til å stemme med det flate 
terrenget og vekslet ti minutter 
bak Mari Fasting fra arrangør-
klubben OK Moss. 
Stafetten ble etter hvert en 
duell mellom Østfold-klubbene 
Fredrikstad SK og Halden SK 
der lagene hadde kontakt gjen-
nom hele stafetten. Kongsberg 
O L viste både styrke og bredde 
blant jentene også, og løp inn til 
bronse. Dermed ble det litt aven 
jubeldag for klubben med både 
gull og bronse. 

Leserbrev 
Jeg vil ikke ha kaffe, 
men gode arbeidsforhold! 
De siste åra har o-klubber og løpere sutret over at media aldri er til 
stede når det skjer noe. Etter å ha vært på o-idrettens viktigste løp så 
langt, med unntak av nordisk mesterskap, er det fullt og helt forbun-
dets og klubbenes skyld. Først og fremst må forbundet ta tak. 

Til daglig jobber jeg som journalist for en avis som nesten dekker et 
helt fylke. 
Det er mye idrett, og mye nytenkning. O-idretten står stort sett 
stille. 
La gå at klippetanga er borte, og at NOF har brukt mange hundre 
tusen kroner, både i fjor og i år, på å utvikle micr-O-mellomdistanse, 
men før jeg er villig til å kalle det en suksess, vil jeg se hva de andre 
nasjonene gjør med øvelsen etter nordisk mesterskap. Og ikke 
minst om det er åpning for denne øvelsen i et VM nært forestående. 
Utover det: Den vanlige o-klubb ute i distriktet, liker seg best med 
sitt og sine. 
Mine erfaringer så langt i år, er som følger: 
1) Norwegian Spring 

To sisteposter, en for elite senior og en for resten av løpet. Gjør 
jobben for en journalist som vil ha noe mer enn oppstilte bilder, 
vanskelig. Da jeg kom, fikk jeg tilbud om kaffe, og startlister for 
norgescupklassene. Ingen veiledning for hvor sistepost var, mel-
deposter, micr-O osv. «Det er der nede» var svaret. 
Godt at jeg har løpt orientering i mange år, og stort sett finner 
fram, men journalisten som bare innimellom er på o-løp, gidder 
ikke å komme tilbake. 
Men det verste var resultatservicen fra løpet. Vi skrev oss på en 
liste i Østfold, men resultatene kom aldri. Da jeg mailet klubben, 
fikk jeg beskjed om lista bare var til internt bruk. .. Resultatene 
kom aldri på trykk. 

2 Testlø o nor escu lø å Kon sber 
J eg fikk tilbud om affe, pressesjefen måtte ringes til - og jeg fikk 
ei startliste. 
Ellers måtte jeg orientere meg sjøl, gå inn i sekretariatet og 
bestille resultater på mail, uten krets, kilometer tida, tida bak vin-
neren, tabuleringer og klubbnavn med hyperkobling, slik listene 
er på internett i dag. 
Det hører med til historien at det bare kom resultater for to dager. 
I tillegg var jeg oppasser for et par hundre o-løpere som trasket 
rundt i området rundt sistepost, og veileder for o-løperne som 
ikke skjønte merking til kartbytte. I tillegg til at jeg fikk kjeft 
for at jeg ikke var på flere o-løp. Er det rart om jeg ikke gidder å 
komme neste gang? 

Min mening er at NOF må stå for informasjonsbiten når det ar-
rangeres testløp til nordisk mesterskap eller VM. Ja kanskje også 
norgescupløp. 
Det er selvfølgelig hvis NOF mener at testløp og norgescupløp er 
viktige. Kretsløp, nærløp og treningsløp er selvfølgelig noe annet. 
Erik Borg gjør en fantastisk jobb for norsk o-idrett, gjennom sitt 
arbeid, men samtidig er han en sovepute for norske aviser og NOF. 
Like mange norske aviser trenger ikke lenger reise på o-løp pga av 
Erik Borg, og da trenger ikke heller NOF å bekymre seg like mye for 
o-stoff i aviser. 

En annen måte er selvfølgelig at NOF utarbeider en mal for hva som 
skal til for å få pressen til å føle at det å dekke o-løp gir noe igjen, 
framfor å gå på en fotballkamp der alt skjer på ei flate. 

Dette er hva pressen/jeg ønsker seg når det arrangeres norgescup, 
NM, testløp KM og andre spesielle løp: 
1) Invitasjon på forhånd, gjerne på mail, med stedsangivelse og 

tidsangivelse. Dette er NOF ganske flinke til foran store løp. 
2) Parkering så nært som mulig hvis mulig. 
3) A bli tatt i mot når jeg kommer, og få forklart hvis det er noe spe-

sielt (publikumsposter, kartbytte. Jubileum, vandrepremier m.m 
hvis det er lokale arrangører). 

4) A få utdelt startlister over de EIA-klassene som er viktigst: senior, 
junior, 15-16 (13-14). 

5) En sistepost for alle klasser, med gode fotomuligheter. Ikke som 
på NM normaldistanse i fjor, bak en utedass med rustent bølge-
blikk liggende å slenge i bakgrunn. Husk at disse bildene skal 
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fortelle det beste om o-idretten. 
6) Og til sist noe av det viktigste, resultater sendt på 

E-post i det som de aller fleste dataprogrammer i dag 
kaller pressefil eller semikolonseparert liste. Sjansen for at lister 
som er lik de som henges opp som resultater, sendt i excel, PDP, 
eller andre rare format, ikke kommer på trykk, er store. Da er det 
lettere å trykke den skytelista den evinnelige fotballtabellen som 
kommer fiks ferdig. 

Klubbene på Hedmarken, der jeg jobber, begynner å bli så flinke 
at det snart blir et problem med «maset», men det skal jeg tåle hvis 
noen ser at det er viktig for o-idretten å gjøre jobben. 
Lykke til med resten av o-sesongen. 
Og du, så helt til slutt, tar jeg gjerne en kopp kaffe, som jeg til og 
med oftere og oftere betaler for hos lokale klubber, når jeg vet at det 
er nyttige kroner som går til økt idrettsaktivitet. 

Henning Rugsveen, sportsjournalist 

Vi vil gi deg både kaffe og gode arbeids-
forhold 
Takk for gode og nyttige innspill til hvordan vi kan gjøre arbeidsfor-
holdene lettere for pressefolk på Norgescup, NM, testløp, KM og an-
dre spesielle løp. NOF jobber sammen med arrangørene med dette, 
og forbedringspotensial er det, som du helt riktig påpeker. NOF kan 
og bør kanskje som du sier ta et større ansvar her. Vi ønsker ikke 
å bli oppfattet som sutrete, men det er et faktum at media nå om 
dagen har et stort (og etter manges mening) alt for stort fokus på 
en idrett, nemlig fotball. Det er vår oppgave å sørge for at du som 
journalist får noe mer igjen for å gå på et o-løp enn en fotballkamp, 
dersom vi vil at du skal skrive om orientering i stedet for fotball. Det 
er dette vi skal fokusere på, ikke hvorfor fotball får så mye omtale 
dersom vi ønsker at det skal skrives mer om orientering, spesielt i 
riksmedia. 

Gledelig å lese at du opplever klubbene på Hedmarken som så 
flinke at det snart blir et problem - et "problem" som du heldigvis 
ser ut til å ville tåle. Vi opplever at det skrives mye om orientering på 
lokalplan. I mai hadde vi for eksempel oppslag i nettutgavene til 35 
forskjellige aviser. Det er bra! 

At du også synes o-idretten stort sett står stille er mer betenkelig. Vi 
har siden 2001 utviklet Gildesprinten fra O til over 40000 deltagere. 
Vi har i 2004 og 2005 utviklet et nytt enkelt turkonsept, Vitalturen 
som et supplement til vår tradisjonelle tur- orientering. Her tas i 
bruk både SMS og GPS . Sprintorientering i nærmiljø er blitt en 
suksess. Og sist men ikke minst har vi dette året utviklet og testet 
et helt nytt TV- konsept med innlagt micr-O. Det skjer svært mye i 
norsk orientering - etter det vi hører fra forkjellige hold står o-idret-
ten ikke stille. 

Med utgangspunkt i dine tips skal vi revidere vår mal til arrangører 
for hva som skal til for å få pressen til å skrive enda mer om orien-
teringsidrett. Og så ønsker vi deg selvfølgelig velkommen på o-løp i 
framtiden, med tilbud om både kaffe og gode arbeidsforhold. 

Astrid Waaler Kaas, generalsekretær 


