
!,ørenn hmr ult ldoppefr oS
ldurt til EM i orientering
Hele bygdt med i  arrangementet som

har et budsiett på 25000 kroner
- Det begynte faktisk med

at formannen i Norges Orien-
teringsforbund kom bort til
meg under Fjelldilten på Ha-
mar og spurte om vi kunne ar-
rangere landskampen mot
Sverige, fortalte formannen i
O-gruppa i Løten ldrettslag,
Harald R, ø h n e, til Hamar
Arbeiderblarl, Da den skulle.
gå veil St. Ifanstider måtte jeg

si nei - r'i hadde jo Løvspret-
ten like i forvegen.

Det måtte være om vi
kunne få Europamesterskapet,
rla! sa jeg - nærmest i spøk.

- Dere kan jo søke, sa
Bjerke - og dermed begynte
snøballen å rulle. Etter konfe-
ranse med de andre styremed-
lemmene i Løten besluttet vi
å søke - og i august i fjor ble

ene oppnevnt etter hvert som 1
behovet meldte seg. Vi har I
ukentlige møter og står i tele- |
fonkontakt med hverandre I

I f . |,u ndsl'ner med EM-kq rf ef kosfer 5rooo
r ;

-- Hva med kartet,.l

- Hvor mange deltakere - Det b1e sr'ært-dy$, jeg reg.-

'esner dere medr . " 
". =' 
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-- Det er anmeldt 10 land nu har-vi fått re*ndåe" ;,tåb60med lulle lag, og dermed skul- kroner. Det er h-onor-ar f;; i;å:le-vi komme opp i omkring ningen av kartet som særlic hår100 deltakere. De som er an- drevet summen i 
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diske land, Sveits, Vest-Tysk- i lrttel] ingen.-'vi matie- ; i;:
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- For en gal€s skyld blir I r Medaljeutdeling skal foregå

o-løp et publ ikumsarrange- I  (rnrroir l fna.nl Lrr l  lpå målområdet umiddelbart et-
- rror en gangs skyld blir I r Medaljeutdeling skal foregå

ååf,, * pubrikumsarranse- 
i Spesialfegnel karl ilA*:|:nti:låru$,{1|3;'-"Jiment? | rrysJlul le$l lsl  l \ul  I  l ter at siste lØper er gått over måI,

- Ja, vi resner med det, og | _ rsrv'gl og kart kan det ::- | s:t.r:it""å 
urlååå uoiåu"Trrf#

3lt"t'l'i$""1'rå"J,X'.f*:f "$] | t"'rig"i:'t5\" 
':": l:u :* "ut I il" ringberg. Det blir derlerine

setter opp ouåt.iT.t"1g; opp- | - Nei, det må holdes hemme- lav samiligelgpere, fikkelto_g og
slagstaviå, og regner meA å ia I tig så lenge som mulig. Det vi lvelkomsttale_ av 
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melding frå postene etter I ksn si er at kartet ei spesrelt I mens hlyt-ideligheten blir av-
hvert.  I :-- ;  ---. . :----; :- .^;.  

--; :--:- |sluttet med et f lott  fyr '"rerkeri .rvert. 
ltesnet neuopp for dette Euro- l"B:"J f;å trj,'-"Jl 7#å15"åi,"
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med nummer på seg, og det gjør lskal etter bestemmelsene na en I iriklingen, men! freimevernet tar
det også stra\s _lettere for folk_å | vinnertid på 1.50 til 2 timer, og I seg av parkeringen. Bare d e n

andre bedrifter i kommunen,
og Løten kommune skal span-
dere middag på alle løpere,
gjester og ledere. Alt i alt har
r,i fått inn gaver for ca. 5000
kroner.

- Enda er det langt igjen
ti l  25 000?

- Vi har også i gang et lot-
teri der rri kan selge 12 000
lodd. Dessuten regner vi med
inntekter på programsalg, inn-
gangspenger og ikke minst pi
salg av måt og forfriskninge.
under selr.e løpsarrangemen-
tet.

det avgjort at vi skulle få ar-
rangernentet av EllI det
første i O-sportens historie.

Alf klart!
- Og nå er vi kommet godt

i gang, forteller hovedkomite-
ens formann Sigurd Tomter.
Hovedkomiteen består av Har-
ald Røhne, Ole P. Myrli, som
el løpsleder, Hans A. Hansen,
sekretær, kasserer og tidtaker-
sjef, løypeleggerne Ole Mogen,
Simen Weideborg og Rolf
Berg og Sverre Sletten som
skal ta seg av presse- og pro-
paganda-arbeidet.

Hovedkomiteen ble nedsatt
l ike etter at vi  f ikk beskjed
om arrangementet, og siden er
de forskjellige underkomite-

daglig. Nå er r,i kommet så
langt at arrangementet på det
nærmeste er ferdig - på pa-
piret.

Sforf budsjell
- Og finansieringen?
- Vi har sått opp et brutto

budsjett på 25 000 kroner. Vi
har all forpleining av delta-
kerne fra de kommer til Lø-
ten torsdag den 20. september
til de reiser søndag kveld eller
mandag morgen. Reisen fra
Oslo til Løten derimot ordner
Norges Orienteringsforbund
med. De får da også hele siart-
kontingenten, som er 50 sven-
ske kroner pr. deltaker.

Vi sendte i fjor ut giroblan-
ketter til samtlige husstander
i Løten, og fikk inn 1700 kro- I
ner. Av Løiten Sparebank har
vi fått 2000 kroner. av Løten i
Brandkasse 1000. Vi har også |
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den siden av saken være i de I vlnnertrq pa r'ru rrl l.zu tlmer' I i så god gjenge som det haf,
beste hender. Hlyttalertjenesten I og blir omkring B kilometer. lskyldes det ikke minst den opp-
og meldetjenesten fra llypene I Selve Europamesterskapet går av I slutningen og den interessen he-
har samba4dsskolen på Jlrstad- | stabelen llrdag - mens det sfln- | le bygda har vist for arrange-

fTlge med.-Vi !^ar yæ1!,qå h.9l;lskulle anslagsvis bti ca 16.b ki-lblir-lilt av et problem, sier Fi-

moen lovet å ta seg av - og det I dag skal arrangeres et interna- | mentet.
er jo karer som kan sine ting -lsjonalt stafett-oppgjlr. Tof .


