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Komn]rurens niddag på Ting-

berg iør.'dag kveld, til ære for

løpei'ne, ledere og innbudte ble en

begivenhet for de sorrr var tilstede.

Ludv. S t  ef  f  -  P e d els en fra

det intelnasjonale o.-forbundet

fungerte som toastmaster og tolk

og ga ordet først til Løtens ord-

føler Oie L.  Skau g'erud, som

hadde den glede og ære å ønske
alle gjester velkommen til bords.
Dette var err stor og minnerik dag

I bygdas historie, sa han, og han
var lykkelig over at a1t hadde
gått  så bra.

Formannen i Norges o-forbund,
Bjarne B j er c k e rettet en hjer-
telig takk til Løten for det gode
arrangement og for den festlige
l'amme som var lagt om det hele.
Han overrakte Steff Pedersen et
diplom fra o-forbundet.

- Fra hjerte kommer en inder-
lig takk, takk til hele bygda, sa
han, - som 100 prosent har slut-
tet opp om dette arrangementet.

(SKAUTNOLL> TIL LEDERNE
Lederne fra de forskjellige land

b1e så kalt fram, og fikk som
minnegave fra det norske o-for-
bnndet et <rSkautroil>> utskåret i
tl'e"

Den svenske leder Bertil Lund
takket løtensokningene og nord-
mennene for at de hadde tatt på
seg den store oppgave å arran-
kere historiens først EM i orim-
tering. Takken går fra konge-
huset til hele det norske folk. sa
han.

Den finske leder. kom med Sil-
verkorset>> til Thuesen fra o-for-
bundet. som hadde nedlagt et stort
arbeid for denne idrett, Thuesetr
tål<ket med å si: - Når jeg hal
fått <<Silverkorset:> så send det
finske <<Gullhorset> til Magne Ly-
stad I

HIILE BYGDA MOBILISERT
. Presiderien i  det internasjonale

I
, l 'aul inc Indbl 'e sont sto for  <Pau- j ;

i ines Bar> r 'ar  a l le steds og ingen- lF

steds. Vi så henne flakse som en,

hvit fugl nær og fjern og her har I

vi knipset henrl-' også ute i terren- |
get hvor hun titter etter lllarit I
Okern sonr den idretlsinteresserte j

dame hun er. j

i

og Rolf Nomer-

Wæ$<re ord Løten
og arrangørenav EM:

f?

under kommunens midd,ag lor løperne !
o-forbundet Eric Tobe fra Sverig'e ,r
sa i sin tale at det nordiske sanr- $
arbeid på o-sportens område var i.
beg5'nt i 1946 og er senere utvidet.
Et sl i l r t .arrangement som dette
må legges opp slik at løperne fø-

ler seg hjemme, sa han, og han
beundret Løten sorn hadde mobili-
sert hele sin bygd i denne opp-
gave. De skal ha det internasjo-
naie forbunds største takk, sa han. I

En av de sveitsiske løpere tak-
ket for maten.

Salen ble så ryddet og dekket
om til kaffebord, og så summet
det i mange språk. O-gruppa sør-

. get også for at det ble utdelt lis-

I ter som viste de enkeltes presta-
sjoner i mesterskapet, ledsaget
r-ned kart.

Wenche Sveen
stad underholdt
musikk.

hele tiden

::a


