
Historiens første
Europamesterskap

Den22. september 1962 ble det skrevet o-hlstorle I Løten. Da glkk
det første lndtvlduelle europamesterskap av stabelen - og altså med
o- gruppa I Løten som arrangør. Det hele begynte den 11. jull 1961, da
et enstemmig styre besluttet å søke om det tekntske arrangementet
for dette løpet. I slutten av august forelå bekreftelsen fra NOF , og en
hovedkomite ble utnevnt. Slgurd Tomter ble formann l denne. Andre
medlemmer var Ole P. Myrll, Hans A. Hansen og Harald Røhne.
Senere ble det utnevnt en rekke særkomlteer, og det var I alt om lag
300 personer I arbeld I forblndelse med arrangementet. I tlllegg
sluttet bygdefolk generelt, Lølten almennlng, kommunen og
bedriftsllvet helhjertet opp om det sJeldne arrangementet. Alt lå
derfor vel til rette. Alt var forberedt ttl den mlnste detalj. F olkene
var l beslttelse av den nødvendlge vllje og rutlne som trengtes for å
lage et vellykket o- løp.
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Aldrl har Løten - verken før eller slden - I den grad stått I rampe-
lyset. I alle landets avlser - og utenlandske. De skrev om Løten, om
bygda, arrangementet, den helhJertede furnsatsen fra de som sto I
splssen for hlstorlens første europamest,erskap I orlenterlng. Det ble
delt ut laurbær og gull tll Magne Lystad. Hovedkomitdens formann,
Sigurd Tomter, og folkene hans, løypeleggere og alle andre som
deltok i det vellykte arrangementet, ftkk dele æren.

Det var opptog. Kronsprlnsen deltok. Forretnlngene stengte kl. 12.
Alle ble oppfordret ttl å gjøre unna helgelnnkJøpene t god tld. Alle
fulgte oppfordrlngen. Det var speslalpakket flatbrød - porsJonspak-
ker til ære for EM I Løten. Alt var gJennomtenkt tll den mlnste detalJ.
I dag - 14 år senere - er neppe løtensfolk merksamme på hvor stor
begivenheten egentllg var - og hvllken PR som da ble drevet for
bygda.

Vi skal gjengt noen små kllpp fra landets hovedstadsavlser etter
løpet. Vi tar først med at det altså var Magne Lystad som vant dette
første EM. Neste normann kom på 6. plass - Knut Berglla, Elker -
far tll Morten Berglla, som vant et suverent NM t Løten I år. I dame-
klassen ble det svensk seler. Ulla Lldkvtst vant - 16 sekunder foran
Marlt Økern. Den lnternasJonale stafetten dagen etter ble vunnet av
Finland og Sverlge.

Og så var det avlskommentarene: ,,Arrangement I Lystad-stll',,
skrev Arbei lerbladets Oddvar Hegge, som fortsatte:

- Til slutt arrangementet, det første I sltt slag. Løten IL var over-
latt den vikttge oppgaven, og løste flokene t ren Lystad- sttl. Rent
teknisk bød det kanskJe tkke på de helt store problemer, men det som
var vlktlgere var at Løten- soknlngene klarte å skape en r&mme
omkring det hele. Mange tusen tllskuere var samlet I terrenget og
rundt målstedet, der alt var lagt opp i beste skistadion-regi. Bedre
kan det ikke gjøres, og rettesnoren er trukket opp for framtidige EM-
arrangementer.

Aftenpostens Kåre Opsahl skrev:
- Løten IL laget et utmerxet arrangement hvor alt var lagt vel til

rette med gode, lettløpte løyper, som llkevel krevde sln mann fullt ut.
Løpet ble overvært av ca. 3000 tllskuere. Det var en ekstra splss på
arrangementet at Kronprlns Harald overwar løpet.

Arnulf Gundersen I Morgenposten sparte heller tkke på rosen:
- Det ble en vlrkellg ldrettsllg folkefest på Løten dlsse to dagene.

3- 4000 entusiastlske hedemarklnger I alle aldre og av begge kJønn
var på plass rundt det vakre lnnkomststedet syd for RokosJøen øst
for Løten. Her fikk man svart på hvitt for hva en begivenhet som
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BTLDET: Hovedkomit6en for EM i 1962. Fra venstre sigurd romter,
Hans A. ffansen, Ole P. Myrli og Harald Røhne.

Historiens første europamesterskap I orlenterlng ble også en
dundrende suksess.

Både norsk og utenlandsk presse var ureserverte I sln omtale av
mesterskapet. Alt hadde klaffet, og det kom en rekke takkeskrlv fra
flere land.
8

ii1

t



t;i" r i.

,W-ffi
Lqrl

\q'j"

BILDET: Kolboden 2p. september 1962. Magnar Lystad går i målsom historiens første europa,mester i orientering.
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EM, og med selveste Kronprins Harald som æresgiest, betyr for et
distrlkt som vanllgvls bare kontaktes de store mesterskapsbeglven-
heter pr. radlo, fjernsyn, fllm og avlser. Nå flkk man verdens beste
idrettsfolk i sin gren bokstavelig talt inn på stuedørene. Jubelen,
beundrlngen og lnsplrasJonen v&r deretter, Ja vl gad vlte hvor mange
småtasser det er som i ukene framover leker Magne Lystad I skogen
like bak sklgarden sln. Vt vet hva akkurat en sllk lnsplrasJon har ført
ttl tidllgere: Den ga norsk ldrett toppmannen Magne Lystad.

Orienterlngsmedarbelderen I Verdens Gang, Jan Molberg skrev:
- Godt arr&ngement. Ellers var det delte menlnger om kartet og

løypas kvalttet. Lystad syntes f.eks. det hele var for lett, mens andre
av våre sikre kort bommet totalt og aldrl greldde å blt dus med kart
og terreng. Ett er imidlertid sikkert, Løten IL gjorde en hel-
hjer'uet innsats som arrangør. Det kan både vi og de nærmeste
4000 tilskuerne med HKH Kronprins Harald i spissen bekrefte.

Harry Logart i Natlonen skrev:
- Arrangørene i Løten IL har hatt strevsomme dager foran av-

vlkllngen av det første europamesterskap I orlenterlng. Publlkum
fikk syn for en del av dette på den flotte målplassen. Her var alt I
faget henhøcende - tribune for æresgJester, oppslagstavle, presse-
trlbune, utr,algsbuer, høyttalertJeneste m.m. Oppløpsslden var flnt
avsperret sltk at flest mullg flkk den beste overslkt.

Vi har lyst tll å trekke fram karene bak kullssene: Karttegneren
Simen Weideborg som sammen med Ole Mogen og Rolf Berg var
ansvarllg for løypene, løpslederen Ole P. Myrll, sJefen for start og
tidtaging, Hans A. Hansen, transportsjef Harald Røhne, mannen som
stod for innkvarteringen Per M. Bergseng, politiet og Eyolf Solberg
som ordnet parkering og ordenstjeneste, prigramredaktøren Anton
Indbye, flnanssjefen AsbJørn Haugsrud og hovedkomlt6ens formann
Sigured Tomter. De har alle, sammen med slne mange medhjelpere,
all ære av opplegget og awlkltngen. Vi tror neppe det kunne vært
gjort bedre.

Jørgen Juve, Dagb!.adet var også overstrømmende I sln ros:
- Det er bare å gratulere Løten med a"rra.ngementet. Løperne og

publikum kunne bevege seg frltt på start- og tnnkomstplassen. Hele
bygda var i svlng. Orlenterlngsløp er blltt hovedgrenen blant ldretter
i denne idyll på Hedemarken. Det var helt naturllg for oss, sa Erlk
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Tob6, presldenten t det tnternasJonale forbundet, å la Løten få
arrangementet. Og det bllr lkke slste gang.

Vi kan tkke helt skyve fra oss tanken at det burde vært svenskene
som flkk seg overlatt arrangementet av det første EM. Men se der
har de altså ment at det burde skje på Hedemarken. Ingen angret på
det.


