
Rundt omkring Et ' l  , ,Takketest '  et ter
6 Dn av de største prestasjoner i forbindelse med E1\[ i Løten var l-

it,,o",, beskjedne medremmer i o-gruppa maktet å dra me' here Lø- EU f Opa mestefska pgt
tens befolkning i dette arrangementet. En av de første som trle <ta'tt

av dragsuget>> var bygdas ordfører, ole L. skaugerud, som har hatt 
- 

orienteringsgruppa i Løten rtlrettslag hadde innbudt alle som

en hel uke med plikttjenester. hadtle ytet hierp og bista'd i forbinctelse med D.M' til en hygge-

Men da han lørdag kveld, sliten og trøtt, forlot komrnunehuset, aften på Tingberg søndag kveld. I alt var det 130 som ble onsket

hadde han også spilt en velspilt kamp for bygdas ære, Fra hele velkommen av hovedkorniteens formann sigurd Tomter' som ret-

tre'om-Europa ha<tde han også mottatt *"r"" ;i;;;;;;"", fra fyr- tet en hiertelis takk til hver enkelt, til institusjoner og kommu'en

stikkesker og vimpler til skulpturer og mye .rrr"a, uo* skal få sin for bistand og pengehjelp i forbinclelse med E'M' uten hele byg-

æresplass i ringhuset. 
u' sÅurl'rurcr uB r'Jc 

tlas meclvirk.ing hadde det ikke 
'zrrt 

råd å nå en slik fulltreffer

Det var overmåte hyggelig alt sammen, sa han etterpå' Det var som dette arrangement ble'

den hyggelige tonen som gikk igjen over alt .  Noe sorn berørte han Som varige minner ovelt ' :rkte lgg clet.{ lotte arrangement gjort

mest var at den svenske og finske leder hatltle gitt uttrvkk for at deh"it--gav"t'iil Lo*"t'"31.-;tl; 
lll."":'.i"iltffJi}"t"jiffånl]"tt

var så henrykt over anangementet at de mente det ikke ville bli like- nlenningen og tput"l3lr*ir?"i 
| " "' ''" "

tit å ta over neste mesterskap. 
form a'"' et innrammet

g Kronprinsen ankom til Kiltle i sin bil a - 2 presis kl. 10,30. IIer i":J-it'r:lf å:H"t'i',#"åHå[i:i
ble han mottatt av ordføreren, stortingspresident l(jøs og bestyrer Iiånrik Skjærstacl haclde fil- l
per M. Bergseng i Løiten Alrnenning. met mcstcrskapet ctg \i2e1't nle-

på Kirde bre r{et servert runsj for serskapet .i.t.:l.l_*liil]]l_ *:t,"1.åtg%tr"r1å j:tr ,å 1'-]l:
sen deltok hans fungerende adjutant, ortllogskaptein Ørner, ordfører te fram-
Skaugerud, politimester Klouman, fylkeskontorsjef Bull' stortings- O.4forer Ole L. Skattgerud

president Alv Kjøs, Schønheyder fra idrettsforbundet og bestyrer takket og talte pa vcgire av de

Bergseng. Mary lvestli og hennes medhjelpere sto for serveringen innbuclte og kommunen' Ilan

og det sorrr kom fram på bor<lene var spekemat, sprøstext ,.""t, 
"-e 1l:å11#t.rilt:otlår*lå:tåt;"L"å9

biff, multe og fløte, og til slutt ost, kjeks. kaffe og te. cle såmen ikke gjort skarrn På
Fra trygdeveien til lnnkomststedet hadde skolebarna <lannet flagg- sin bygd, men med heder og

borg til ære for r(ronpninsen og på målplassen var det satt opp en verdighet var kommunens l1avn

særskilt tribune for de høye gjester.

g Vaktmannskapene ved lTngdotnsskolen, hvor løperne var inn-

kvartert, forteller at tlet var meget kjekk ungdom alt sammen' Alt

var stllt og fredelig fra tidlig kveld, men om morgenen var folket

tidlig oppe. Husstellærerinhe tllon iicvra sto for nlatserveringen her

og det var bzrre blide fjes å se over alt.

Den finske troppen rired sine hvite og btå drakter gjortle seg

særskllt fortlelaktig bernerket med sin gjennom fine og beskjeilne

, oppførsel,

I 6 Bulgarerne vår rnannsterke. På grunn av en rnisforståelse hadcle

I ledel""tt i Løten mistet kontakten med rlenne troppen under veis, men

den kom i siste liten fram til åpningsdagen.

Det ble sagt at mellorneuropeerne først og fremst kom for å lære

og at det på forhårr<I var klart at norden kom til å dominere mester-

skapet.

; Finanssjefen Asbjørn Haugsrud fortalte at det lørtlag passerte

nær 1600 betalenrte tilskuere forbi H,iernli til innkomststeilet, men

billettkjøpet trle betraktet som en mer frivillig sak og alle barna

skulle ikke betale. Det tippes at det var omlag 4000 på målplassen'

6 Toppfigurene i arra,ngementet, Sigurd Tomter og Harald Røhne'

giXL Uu,"" rundt og fryilet seg over hvor gotlt alt gikk' De hadde

il<ke hørt en eneste klage.

1 5 B1'gdeveien fra Vealund til Kulboden ble påkostet nokså mye i for- '

i  b indels" nred arrangeme'tel ,  og deh' is onr lagt  et ler  u lbe6r ingsarbeider,

I i  vinter. I
I net fikk for anledningen også nytt navn: ((Prinsens veg))' i
I ntt"" regn og atter regn, kom mesterskapstlagene meil herlig I

I nøstvær og dette ser ut til å føIge de arrangement som O-gruppa i I

I Løten står for. I
I


