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Ostmarka Idrettslag

STYRET 1997

Leder. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .Vidar Bse

Sekreter........ Morten Stabel Hansen

Okonomi....... Jan Amt Skjolde

Marked.......... Tom E. Edvardsen

Sryremedlem. Jan Sjolshagen
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ARSKAVALKADE

Arets kavalkade el ler beretning om vi  onsker denne utrykksmiten er k lar.  Straks kan
du lese en ski idr ing av det synl ige produkr.

Birkebeineren - Viddatrikket og Hallingrittet var ue arrangement vi hadde plukket ur
fra terminlisten som sportslige utfordringer for iret.
Resultarlisten forteller at vi fulgte opp og var med. Skraper vi sammen resulratene -
legger de i en haug og gir inn for en rangeringsliste pi irets prestas;on - kan det bli
vanskelig i bestemme seg for hvilken en skal utpeke.

Som godt er. Vire tanker - prinsipper og rettesnorer har andre forutsetninger.
Hovedmilene er fortsatt i holde seg i form gjennom fysisk fellesskap og sosiale
aktiviteter. Og dette har vi klart.

Arets bragd ster det pi en lapp jeg trekker ut fra papirbunken. Jeg snur denne og pi
undersiden star det skrevet. - Vasshjulet -

Joda. Der var bra. Veldig bra. "Imponerende" sa utoverne. En velsmakende uttalelse
for "sultne fullblods" ildsjeler. Og - det er vel slike gnister de fleste trenger ni og da
for i  holde hjulene igang -  selv om r i t tet  hverken er velk jent el ler  verdensberomt.

Apropos idretrs l ige ut foldelser -  s i  kommer vi  vel  ikke utenom kiubbmesterskapene.
Det var i tilknytning rrl disse vi folte knuffingen og spenningen spedd ut med
slagferdige - kvikke og morsomme kommentarer. Atmosfaren rundt en slik
konkurranse og den indre direkte sremningen er noe samtlige med irs opplevelser av
svetre -  st ive muskler og gnagsir  setrer pr i t  p i .
Birkebeineren og Viddatrikker var litt annerledes. Mil etter mil med vekslende terreng
og skiftende var. Noen ganger kjenres bolgen som brotrsjo.
SlSr dagsformen feil er opplevelsen et valgfritt slaveri. Sitter rytmen er hardt arbeide
underordnet.  Detsvinger.

Opp og ned gir  det med klubbkassa ogsl .  Slanter veier mer enn sedler -  men er mindre
verdt.  Ti lsvarende bor ogsi  gjelde for de andre akt iv i tetene. Sryrematene er en
rumleplass med meningsutvekslinger - og det er viktig at ikke ordene stir i veien for
ordet.  Tanker og ideer er bra.  Holdning og handl ing bedre.

Vi  st i r  foran en ny sesong. Forebyggende t i l tak gjor krav pi  gjensidig stst te og t i lht .
Det v i l  a l l t id vare et  epent og t id lost  sporsmil  om vi  skal  konrakte og engasiere f lere
personer som medhjelpere t i l  v i r  bevegelse.
Sl i tne medlemmer gjenspei les og gir  et  ekko selv i  v i rksomheren. Den slSr sprekker.  Vi
mi holde oye med at ingen gi  over ende og fal ler  i r iker.

Ti l  c l ' ' r t  Hplr  ncde.cr -  le.-cr  vrrercr no s isr  n i  r rLer er der h-rre nl iss r i l  er  ordr (  
' ! rL5rt

-  Ensom -

Jeg bestemmer meg for ar ordet skal  h l i  s t iende. Ikke som en oppfordr ing -  men f i l
et tertan ke.
Det har s in ta le.  Endr:g i fo lkchavet.



NORGESMESTERSKAP I DUATHLON

Fra Tante ulrikke til Amanda. Historien handler om Jan Sjolshagen. En
ekte Stovnergutt som pakket sarnmen sykkel og joggesko og stakriav fra
kvinnesleppet under Grete Waitzlopet tit tomme gater i Haugesund.

Grete. waitzlapet og jentejogging har eksplodert de siste ara. Garene oversvommes med
lettbeinte 

'ngjenter, 
trivelige og frodige madammer tii grinete fruer. Mengden .".t" pa ,"gi det samme skuddet falt under norgesmesterskaper i a** oo - et aitematiitil riskimet forroffe gutter. Pa shrrsrreken befa-nt Jan Sjorshagin seg sarnmen med ruvende krigere i

kampen om titrelen. "De i-nnbyr ti.l strid'. Foian tram ra r0 km top, ao kn sy-tting og enny runde med loping, hvor krampen moter deg like ovenaskend., g.uro_ og *a"fZ, ,o,n
en mine.
Bakenfor en lang vinter med trening og hvile i rante ulrikke. publikum uteble i
Haugesund. Tanta t Beate, flua og L lebjom Nilsen var he er ikke ril stede. Men der
svingte likevel i kulda. Jan var debutant og forstereisgun. Den nrnge veien fra bilulykken
for tre :ir siden til nye idrenslige utfolderser holder drivkraften og m-otivering opp" 

-oio, 
ny"

utfordringer og mil. Jan traff ingen kjente underveis, men han .rn" u"gg.i. itter tre milpi sykkelsetet sa det pang- Det var ingen sarun, men en fuIbrods strert. stit er idretren.S.ann, kravstor og spenningsfylr. Men ogsi ordholden og vidstrakt mea epninger io, ny.
sjanser.
Tolvteplassen halweis sklei noen trinn ned en time senere. Ved milpassering snakket Jan
over seg om mat og pizza. Sriten, nummen og frossen ruslet han inn i badstua pi Amanda
hotell. Karxkje 'drommen om Elin' viknet ti-r live der inne. *Hotelltantene- 

tok seg ikke
desto mildre godt av &tesrene og sterte i stand ril er hyggelig aftensmaltid. God norsli
risengrynsgrot fristet glupske oyne, forsvant av fatet med nyvaskede fingre og fylte opp
lomme mager.
Konkurransen hadde satt sine spor. Neste dag var han fonsan preget av prestasjonen. Store
muskler og stive bein var med nar hjemreisen neste dag rettet kompassndiu ,not-stoun". ug
Lillebjorns vise. var det i Frognerparken rantz t Beate hadde funnet sin hrmleplass? Hva
serverte hun duene og fruene som lop med startnurffner i oslos gater? Endog. Drikke
hadde de felles med Jan, men pi Amalda hotell var det en vesenrlig fors(elr. Der disket
de opp med saft tit grotenllll



Sommeren er snart forbi. Enkelte har unnagjort ferien. En og annen drar seg fortsatt, mens andre flakker
omknng for ansvar, hav og oppgaver igjen forener oss med kontorpulten. Felles for oss er sykkelsetet
og trakket. Birkebeineren og Viddatrikket tommer gjengen sammen. Naturopplevelse sykkelturene gir
er forskjellige men ogsi sarnlende. Selv harjeg msft bide hare og stin ansikt til ansikt med skogens
konge. En spennende hendelse. Men uttlultene har ogsi gitt meg treff med sinte biiister og hissige
inseker.

KJubbmesterskapene kommer med h-osten. Skulder til sk:ulder fsles nerka:npene og duellene.
Konkurransen mi vare der. fuvaliseringen og sagmuggen skjerper, filtrekker og horer sammen. Etter
endt dyst fores gamle hester tilbake til stallen. Beina er slinre og pusten noe svekket men
kraftanstrengelsen forsvinner gradvis med foring. Proppfulle og stappmette tar det i dag lengre fid nl
neste trenjngsolct. Selvfolgelig skal vi stille opp til arets klubbmesterskap. Begivenhetene gir for seg pi
\{ariholtet og Lillestrom.

Onsdag 3. september samles vi tii klubbmesterskap i triathJon. Tidspunltet for temporittet afiaies senere.
Triathlonkonkurransen blir bide spennende, underholdende og begivenhetsrik i og med at den er
jomfiuelig for samtlige. Svommerwen er nok {iemmed for de fleste av oss. Selv om ikke distansen er
lang oppdager sannsynligvis hele hurv'en hvor skrapelige vi er i denne disiplinen. Vissenheten forsvinner
nok iike fullt nar hjulene friller. Her ligger styrken. SekLrnder vi tjenre pi en forlatt fiakastet sykkel
tapes fort nAr stsle og ubevegelige bein tar f-an. Favorindistansen vi var forrrolig med kjennes fiemmed
etter marge irs fiavar og vanstell.

Kampen om benevnelsen irets idreftsmann gjemomfores i skogen pi veien og i vannet. Hvem som til
slutt gir av med etikeften klisket til skrotten avgjores etter dette program.
Vimeren av hver sw'else rildeles 10 poeng. Nestemam fZr 9 og si vrdere. Fire ovelser star pi listen.
Langdistansen urfsres Iia Rsros til Koppang. Finalen guider oss til skogs. Efter offroadrittet settes det
siunskek. Dette avslufter sesongen og fastsener seierhenen. Oppnddde poeng i en av de fire
ferdishetene skal strvkes.
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Over 35 ir .
1. Jan Arnt Skjolde
2. Ytdar Bse
3. Hans Hikon Ruud
4. Pil Benks
5. Tom Erik Edvardsen
6. Ayvind Roen

1. Stian Benko

Over 35 ir .
1. Kjersti Lande Bse

1. Vidar Bae
2. Pi i  Benks

Sauveur Chirchir i l lo
4. byvrnd Raen

Tom Erik Edvardsen
Morten Stabell Hansen

1. Jan Sjolshagen
Stian Benko

STATISTIKK

BIRKEBEINEREN

Tid A.
3.58.13 -  7997
3.59.23 -  7996
3.59.41, -  1,997
4.00.55 -  1997

3.29.05 -  1997

5.18.58 -  1997

VIDDATRAKKET

Solv Deltart
33
35
11

2
2
2

Klasse under
1.  Trond
2. St ian
3. lvlorten
4. Jan

? (  : -

7 .45 mrn.

7.53
7.54

8.2s.00 -  7996
9.73 .00 -  1997
9.1,3.00 -  1,997
9.52.00 -  1997
9.52.00 -  1997
9.52.00 -  1997

Klasse over 35 ir .
Sauveur
Pal
Vidar
Tom E.
Morten
Qyvtnd

Jan Arnt
Hans Hikon

2
1
1
1
1.
i

8.04 min.
8.10
8.15
8.20
8.20 ' :
a).LL

8.34
8.42

28 poeng
25.5
25.5

22.5
Ti
9"
B"

8.52.00 -  1997
8.52.00 -  1.997

RESULTATER TEMPORITTET

1
1

1. St ian
2. lan

)9 5 nnen o

2 8.5

KLUBBMESTER SAMMENLAGT
Sauveur
Mo rten
Pal
Vidar
Torrr
( ,Jyvrrrd

Hans Hikon

Jan Arnt


