
EM den 2Z.september:
LøteJrrløypene klE-
re med def tørste
f I lppet av de to nærmeste
ukene kommer Rolf Berg' Si-
men Weideborg og Ole Mo-
gen til å legge siste hånd på
lpypene, forteller formannen
i arrangementskomiteen for
historiens fPrste Europame-
sterskap i orientering, Sigurd
T omter i  Løten t i l  St ikka-
Sport.

- Selvsagt har de tre hemene
gått uhyre grundig til verks og
arbeidet med opplegget siden i

,fjor hØst. Men selv om de av-
I slutter sitt arbeide innen utgan-
i gutt 

"u 
denne måneden betyr det

slett ikke at alt dermed er klaP-

limer hver
- Vi har nok brukt godt

over 1000 timer hver' sa

Ole Mogen' som er en av

de tre som har ansvaret for

løypene under EuroPame-

sterskapet i orientering.
Sammen med Simen IVei-

deborg, Rolf Berg og Per

Oppegårclsstuen har han

trålet giennom terrenget,

funnet bruktlart terreng -

lagt loyper - forkastet -
og lagt  nye. Hvor mange

forskjellige løYPer som er

lagt har de nesten ikke

tall på selv - men man-
ge er tlet. I ti[egg til

selve EM-løYPene kommer

så sju forskjellige løYPer

til det internasjonale sta-

fett-løpet søndag etter EM.

Det nye, sPesial-tegnede
kartet som skal brukes har

løypeleggerne selv ansva-

ret for - og de-er utarbei-

det etter flYfotografier.

Den svenske riksfagsman-

nen f,rik Tob6, som er for-

mann i det internasjonale
orienteringsforbundet, har

vært oppe og sett På løY-

pene og funnet dem gode.

Fredag kommer sii den

sveitsiske overkontrollø-

ren, Rol f  Ni ischeler '
til Løten for å ta derr siste

fin-kontrollen.

pet og klart for mesterskapet,
En meget viktig <prosess> står

igjen, nemlig kontrollen og tre
kontrolllrer skal i aksjon i ffr-
ste halvdel av august. I kontroll-
lauget finner man en lokal O-
ekspert, en nasjonal kontrolllr
og en internasjonal sådan, Den
sistnevnte kommer forresten fra
Sveits og skal delvis operere
sammen med de to andre.

Selvsagt må <<baneneD være
fullstenrlig skretltlersytlile ved et
så betyilningsfullt arrange-
ment som dette, og tlet er ingen
tvil at de tre rutinerte Løten-
sokningene har gjort alt for å
laget et så godt arbeicle som mu-

Ldten danner shole
Hele Loien går i-un for Europamesferskapet,!
Det har vi hørt før, og det har vi aldri tvili på. Når en bygd

som Løten .ckal arrangere et, erlropanesterskap, venter man jo ai byg-
dens folk s'rår lasb og brast med idrettens merm og kvinner - fra
oldfører og ued til smågutten som skåI s€lge plogram. Det er liksom
bygdens ære det gjelder. Og 22. september blir en virkelig merkedag for
Løt€n. ja for norsk idrett,. Da allangeres det fgrsi€ EM I orient€ring,
det aller førs'le I denne fine idrettsgren. Dei er en ære for Norges
Orienteringsforbund, en ære for Løten Idretklag og for læIe Løten.
Synes De ikke De kan se løtens husmødre koke låpskaus og suppe, i
eller karbonede og fruklgrøt, til 5000 idreitskvinner og -menn, del- i
ta,gere og tiiskuere? Heldivis er det sånn utover i det vi kan kalle I
idrebts-Nolge. I

Igår fikk vi høre det fi'a virkelig autoritativt hold, at hele Løten I
står bak den arrangerende klubb. Presidenten i det internasjonale I
orienteringsforbund var søndag på Løt€n for å kontl'ollere fofbere- I
delsene, ja. hele opplegget, og han var full av lo!-ord. Presidenten heter
Eric T o b d og er svensk riksdagsmann, viseformann i det svenske o-for-

bund og aliså toppmann i det internasjonale f,orbund. IIan må io

"ies å væt'e en autoritet.
Det kommer snart, en sveitser nordover for å kontrollerc Iøy-

pene. Vi ka.n vel gjøre regning med at han feller samme dom
om iøypene som Eric Tob6 om det art'aangementstekniske. Det
er orien'teringsmiljØ i Løten, hvor idrettslagei har ornkring 400
mediernmer. I det årlige Løten-arrangement, Løv.spreLten, har
deb våart over 1000 delta€ere, så man har erfaring på området.
I EM blir det ikke mange deliagere, men det blir publikum og
dei blir presse. Det skal sørges for innkvartering, bespisning,
parkering og - selve lø'pet skal arrangeres så bra som mulig"

Eri{r Tob6 sa dei på denne måte:
--. Dette første europamesterskap kommer til å danne skole.

I Derfor er det så viktig.
i Oet gjelder å få laget en ranune om selv€ arra,ngementet j9P i
i sveitserne kan følge om to år - Sveits blir sannslrrligvis neste EM- I
j alrangør - og som alle senere arrangører kart tdWe. Ikke mindre enn I
i ti nasjcner er anmeldt: Bulgaria. Daltmark, Finnland. Sveik. Sverige,'
I Tsjekkoslovakia, Vest-Tyskland, Øst-T1'skland, Ungarn og Norge' I
! herreklassen stiller hver nasjon seks l6pere, i dameklåssen fire, I juni I
i dannei forresten skottene sitt orienterid€sforbund. Det begynner a,ltså
j å bli internasjonalt. Det lreter seg at russerne har stud€rt svensk
orientering, så pluts€lig en dag kommer nok russerne også i denne
idrettsgren,

Eric Totrd var full av respekt for Magne Lystad, I Finnlånd bår i
man stprre bredde i foppen enn i Norge, og det har man også i Sverige.
På grunn av gulsot'ten har deb ikke vært et enesie o-løp i Sverige
på forsommeren, men nu går snalt første siart. Uken før 3-lands'
kampen meliom Finnland, Sverige og Norge kommer sverxkene til å
ligge i treningsleir i Dra.mmens[rakt€n€ og finn€ne på Linnerudkollen.
Ikke minst svenskene er nu <sugne) på konku$anse. 3-landskampen
går 18. august.

Nu hal det hendt seg at Magne Ly-siad er blitt slåt't iår, men Eric
Tobe Ia ikke vekt på det. Han mente at Nordens orienteringskonge
hadde som sitt store mål å vinne det første europamesterskap. Det har
jo Lystad utt'alt selv også, så vi får se

Like s';or bør å bære har Løten og Magne Lystad, Det er liksom
så vesentiig at det er først€ gang.

800 timers jobb for l|ypeleggerne
Det beglnner forresten å bli (bredde i toppent også i norsk orien'

tering. Gutter som var iuniorer ifjor, hører til topp-eliten iår. I Bud-
stikk;-NM var det tre unggutter som fikk bedre tid enn Lystad på
siste etappe: Peer H. Staff, Oslo, Svein Bakken, Drantmen, og Arild
Bøhr. Kristiansand. Andre Av samme årgang kan nevnes: Svein Jør-
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gens€n, Henrik Hvoslef og Pelter Pay fra Oslo, Torstein Solhøy tra
Arendal, og flere med dem. Det er grotid' som det heter.

Terrengret i Løten og kartene skai ikke favorisere norske løpere.
Svenskene holder på å gjøre om sitt kartverk, slik aru hele Sverige
får kurvekart - som våre -, og det blir altså ingen sirid lenger om

I kartene. Svenske o-løpere foretrekker kurvekartene og bruker dem også
hjemme, hvis mulig.

I t'øt4n idrettslag er det tre karer som. har ansvarct for
loypcne: Simen Weideborg, Ole Mogen og Eolf Berg. De skal
nåi Ca stå i. Eva som krevcs av arbeiile lor loypelcggere, kan
vi forielle mcd et tall fra Budsilkke-NM i Kongsberg' Da brukte

bredren€ Halvor og Jørgen Løken og Olaf Mobråten ialt E00

tiner på å stlkke ut løypa og tegne kart! Utover hele Norges
land ei det ivrlge sieler som i det stille arbeitler så lntcnst' for
sln idrett. Det er hett i Norges Orientcringsforbunds ånal. Kert-
bokeu som forbundet har laget, er ct frcmragende arbeiilc av
ckteperct Tulttk og Knut Valstad og Jan lllartln Larsen.

De deltagcnde nasjoner i EM skal altså lkkc bare rtudcrc
relvc arangimentct på Letcn, men o3Få ldypcnc og ka'rtcnc. At
vi har fått et tnternasjonalt forbund ogl at det førsta Guropa'
mcsterskap tår I Norilen, betyr at ilc andrc nasjoner ha'r akrep'

Lpypeleggeme har
brukt over 1000

tert de nordiske leps- og arrangementeregilcr.


