Mistet medaljen i krattskogen
Av Stein Turtumøygard
Adrian Opheim imponerte under KM mellomdistanse, men mistet bronsemedaljen på en bom i det
tette krattet like før mål. Unni Bøhlerengen vant sitt tredje mesterskap på to uker.
Bækkelaget SK inviterte til kretsmesterskap i mellomdistanse-orientering i Sørmarka denne helgen.
Løperne fikk prøve seg på det meget krevende og detaljrike skogsområdet rundt LO-skolen.
-Dette terrenget er fullt av grøntfelt og utydelige detaljer, advarte veteranen Morten Due. –Her er
det bare en ting som gjelder: å følge med på kartet hele tiden. -Hvis du bommer her, er det
vanskelig å ta seg inn. Mange løpere ble for ivrige, og de fleste bommet bort noen minutter. Men
Morten fulgte sin egen oppskrift, og løp inn til en meget sterk tredjeplass i klasse H50. Også Arve
Opheim imponerte med fjerdeplass i klasse H45.
Bom i krattet
Løpet inngikk også i Trimtex-cupen, der de unge
Mårenløperne hittil har markert seg sterkt. –Jeg var
sliten i dag, så det gikk tregt, sukker Beate Strand.
Men med bomfritt løp ble det likevel en fin
femteplass til Beate.
Adrian Opheim har ligget høyt på resultatlistene
gjennom hele sesongen. –I dag hadde jeg et perfekt
løp helt til tredje siste post, forklarer Adrian. –
Detaljen var en stein i et tett grøntfelt like ved
samlingsplassen. –Jeg ble kanskje litt for ivrig, og
feiltolket vegetasjonen. –Det ble to-tre minutters
roting i krattet før jeg endelig fant posten, sukker
Adrian. Til tross for en lynende sluttspurt, kom han
to minutter for sent til KM-bronse. Men også
fjerdeplass står det stor respekt av i H15-16-klasssen,
der nivået for tiden er svært høyt.
Trippelmester Unni
Forrige uke ble Unni Bøhlerengen både veteranmester og kretsmester på sprintdistansen. Og Unni
fortsetter å vinne. Søndag var hun kvarteret foran neste konkurrent, og er visst for tiden uslåelig i
klassen for damer over 70 år. Åste Eggen fulgte fint opp med andreplass i klasse D65.

