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USIC TERRENGLØP 22-24/4-08.
Vi reiste ned til Ceska Trebova ( ca. 1 ½ time med tog fra Praha) med målsetting
om å gjøre en bedre prestasjon enn for 4 år siden i Belgia.
Vi bodde på et hotell i byen Litmosyl, ca.15 minutters busstur fra stadion (for
øvrig også brukt som skistadion ) i Ceska Trebova.
Norge stilte med fullt mannskap til årets mesterskap (8 mann), etter å ha fått et
par forfall i siste liten pga av skader og permisjonsnekt, men de som stilte gjorde
en god innsats.
Vi ankom tirsdag ettermiddag til middag og teknisk møte om kvelden.
Onsdag var det buss til stadion der arrangementet skulle foregå, for
trening/besiktigelse av løypa. Det viste seg å være en knallhard løype med mye
opp og ned. Løypas lengde var oppgitt til å være 3.1 km, og 3 tøffe runder skulle
gjennomføres i løpet på torsdag.
Det var ganske kjølig og regn på tirsdag og onsdag, men torsdag opprant med
strålende sol og vindstille.
Det var hele 138 påmeldte (herav 2 damer) fra 19 nasjoner, og målsettingen ble
innfridd da vi lagmessig ble nr. 13, en plass bedre enn sist, samt at vi slo både
England, Danmark og Finland, og vi fikk inn en mann på første halvdel av
resultatlista.
Resultatlista ble preget av India og Russland, og først på tiendeplass fikk vi en
annen nasjon (Sveits). Vinnertida til Andrey Kuznetsov Russland var ny rekord,
30.59, for øvrig i hard kamp med Inderne Soji Mathew, 31.12 og Sachin Patil
31.14.
India vant lagkonkurransen (40 poeng) klart foran Frankrike (140) og Polen
(228). Russland fullførte bare med 5 løpere og ble ikke tellende, da 6 mann må
fullføre.
Våre plasseringer/tider:
65 Gunnar Skånøy
72 Vegard Tørstad
76 Trond C. Martinsen
83 Arne Moholdt
85 Magnus Billing
111Øystein Løkås
125Tore Fagervold

38.29
38.57
39.22
39.40
39.41
42.21
44.55

Kjell Ove Ødegård, som var skadet før start, prøvde, men måtte bryte.
Et vellykket opphold på et brukbart hotell, og en skikkelig bankett på
torsdagskvelden avsluttet mesterskapet.
Tog til Praha fredag morgen og fly hjem .
Leif Nygård
NJIF’s representant

Norges deltagere i USIC terrengløp, Tsjekkia, april 2008.
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B.f.v: G.Skånøy, V.Tørstad, Ø.Løkås, M.Billing
f.f.v: T.C.Martinsen, A.Moholdt, T.Fagervold, K.O.Ødegård
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