Slottet rundt på Tomåsan
Av Stein Turtumøygard
Lørdag var det langdistanse-orientering fra To gård. Måren OK inviterte til Slottet Rundt.
Adrian Opheim, Beate Strand og Kim Dirro vant igjen.
Nærmere 100 o-løpere stilte til start i Slottet Rundt. Dette langdistanseløpet har blitt en
tradisjon for mange. –Løpet har vanligvis gått på Slottet-kartet, men i år flyttet vi det til
Tomåsan, forteller løpsleder Trond Holter. –Vi tror at løperne satte pris på de flotte
skogområdene mellom Røer og Flaskebekk. Og med samlingsplass på idylliske To gård ble
dette et arrangement av beste merke.
Fellesstart
–Det er fellesstart i alle klasser, forklarer Per
Hermann Krøger. Han er løypelegger, og
ansvarlig for det som skal skje i skogen. –Selv om
alle starter på likt, tar det ikke lang tid før feltet
tynnes ut, lover Per Hermann i det fellesstarten
går. –Det er mange alternative veivalg i starten av
løypene, så vi får nok spredt løperne. Han fikk
helt rett i dette. Forrest dannet det seg snart små
klynger av løpere som peste tungt for å holde
følge med feltet sitt. Lenger bak kom løperne
enkeltvis. Noen i ganske rolig tempo. Gradvis
løste feltene seg opp, etter hvert som løperne
småbommet eller fikk nok av kjøret. Snart var de
fleste alene i skogen.
Gode Måren-resultater
–Jeg løp lett i dag, og er godt fornøyd, smiler
Adrian Opheim. Han imponerte igjen, og kunne til
slutt hale i land seieren, med dagens beste tid i 6,7 kilometer-løypa. Adrian fikk følge av
Trygve Røsæg på en fin andreplass. Beate Strand har utviklet stor løpskapasitet denne osesongen. –Det gikk veldig greit helt til siste post, forteller Beate. –Posten lå i skråningen rett
nord for To gård, og jeg tok et litt krevende veivalg til høyre. –Men jeg begynte kanskje å bli
litt sliten i hodet, og dermed bommet jeg nesten tre minutter, sier Beate. Likevel ble hun
suverent raskeste dameløper, og tok en klar seier i D13-16-klassen.
Også de andre unge Måren-løperne fullførte i fin stil. Kim Dirro slo nesten alle i C-løypa, og
vant sin klasse. –Det er litt uvant å løpe så lang løype, smiler Axel Boix. –Halvveis hadde vi
et langstrekk fra sørenden av Tomåsan og nesten ned til Bjønnesteinen. Der fikk jeg krampe i
beina og vurderte å bryte. -Men det er jo moro å fullføre, så jeg bet tennene sammen og
presset beina helt til mål, smiler Axel.
De fleste løperne var ganske tomme etter målgang. Men for damene i kiosken var dette bare
hyggelig – de hadde strålende omsetning denne dagen.

