
Europomestorskcpef ior ienler ing -  del  f rars le is i t t  s log --
f ikk err  s i i l tut l  og verdig cpning r  Lølen i  går kveld.  An{ørt  qv

kl ing*:nde spi l l  og speiderpiker med fokier kom somtl ige del lo-
kere noslorrsvis inn på plossen foron Tingberg, der over 2000
mennesker vqr møl l  l ronr.

Ordtører Ole L. Skcru-clerud ønsket daltcrkerne velkommen t i l
i :yEdo og go ultrykk for sin glede og slolthet over sl del vqr
nel topp LøTEN som f ikk æren dv debulere sonr EM-crrcnEører
r O-sporlen" Def vor videre korle ioler qv hovedkomiteelrs for-
nronn, Sigurd Tornler, og formonnen i  del internosionole O-for-
bundel Erik Tob6.

Det hele ble ovsluttel nred ncrsionolsongen og fyrverkeri  før
del iokerne morsierle l i lboke l i l  senlrolskolen for å <lode opp>
foron dogens løp. På bi ldel ser vi  l roppene oppsti l t  foron Ting-
berg * og helt l i l  venslre den kienle prof i len t i l  formonnen i
Norges Orienteringsforbund, Eiorne Biercke.

I EM-ileltagerne ble imponcrt
unaler Løten kommunes miiltlag
på Tingberg lØrdag kvclil' da
det ble vkt farv€allas av dem i
full aksjon bare tå timer tiilli-
gore. Dot var Stikka-Sports fo-
togral Einar Pabsdorff son Yalet
denne hØyt utvikletle form for
service.
O Det bulgarske spnog minner
om alet russlske, og så helt lett
er det ikke å mestre for folk
som er vant mcd latlnsk alfabet.
De bulgarske ilcltagcrne hailele
selvsatt treningsoveraller med

$tiifutf mputing

BULGARIA på - hvilket av-
føalte følgenile replikk fra en
ganske ung lltensokning: De
karene må ha hatt ilet travelt
ila ite kleilile på seg tilag' De har
jo vrengt treningsoverallene!
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I .øIEN
Europamesterskapet i orienteringslpp

arrangeres i Løten
i dagene 21.-23. septernber 1962.

PROGRAM:

Fredag 2119: Offisiell åpning ved Tingberg kl. 19.00.
Deltagerne defilerer fra Sentralskolen kl. 18'45.
\{usikk, fakkeltog og fyrverheri.

Lgrdag 2219: E.M. individuelt for damer og herrer.
Innkomst fra ca. kl. 12.00.
H.K.H. Kronprinsen ankommer til målplassen kl.
77.45.
Medalje- og premieutdeling kl. 16.30.

Slndag 2319: Internasjonal stafett for damer og her-
rer. Veksling fra ca. kl. 10.00.
Premieutdeling etter llpet. Meldetjeneste.

"Paulines Bar, serverer middag, kaffe og forfrisk-
ninger både lØrdag og søndag.
Entre kr. 2,00 pr. dag for voksne. Barn gratis'
Overnatting for tilreisende kan ordnes i en viss
trtstrekning.
Vegvisere til målplassen fra LØten sentrum.

LØten I.L., o-gruppen.


