
Perfekt ltp gav lllagne lystad den
førcte Efrl titel i orientering

Ulla Lindkvist slo Marit Økern med 16 sekunder
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De fQrste europamestere i orientering, Ulla Lindkuist og Møgne Lystad grøtulerer hoerand.ra
med. seieren.

LøTEN. (NTB.s utsendte medarbelder): Magne Lystad lra Lunder-
seter, den 30 år gamle brannmannen som har løpt orlent€ring i l{ år
uten å bryte et eneste løp, sikret seg lordag den lørgte Europamestor-
litcl i orientering. Han vsr i særklasse best i mesterskapet. Nærmere
seks minutter skilte Lystad trr den svencke sølvmedaljevlnner Bertil
Norman, og ytterligere vel tre og et halvt mlnutt til tredjemann, Sivar
'Yordstriim, Sverige.

Damenes El{.titel gikk tit den 23 år gamle bondedatter fra Siirm.
land, Ulla Lindkvist. Ulla Lundkvist var nordisk mester lfJor, hun deltok
nu sammen med sin tvillingsoster, Siri, som måttc noye seg med
l.2..plass.

Omkring 5000 tilskuere, med meter med 13 poster, for kvlnner
kronprins Harald i spissen, over- I kilometer med 6 poster.
var mesterskapet. Det var fine Dagens seierherre, Magne Ly-
værforhold. Løypen.. var meget stad, lB opp sitt eget løp fra start
godt lagt opp, kanskje noe i slake. av. Han tok ingen chBnser, men
ste laget for en del av løperne, fulgte sitt opplegg tll punkt og
slik at det ble vel mye tempo og prikker. Han hadde en llten bom
kompasskjøring, men med meget ved tredJe post, men ellere gikk
gode kart og fin-fint arrangement alt perfekt.
av Løten IL og for den saks skyld Ulla Lindkvist hådde også noen
hele bygden. små bommer ved annen og tredje

Løypen for menn var 16 kilo- post, men lkke så store at de
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kunne hindre henne i å vinne
med 16 sekunders forsprang på
den norske favoritten Marit
Økern. Bærum-piken hadde ingen
direkte feil, men gikk ikke godt
på tredje post. Det deltok løpero
fra ni nesjoner.


