Pinseløp på Hamar 2019
Lørdag 8/6 2019 - 11/6 2019, pinseløp ved Hamar. (redaktør: Tonje)

Pinsesprinten (Hamar dag 1, sprint)
Favorittene i dag er Markus og Mathias i herreklassen og Mari og Tora i dameklassen.
Første start i dag var klokken 14.00. Det var for det meste park-orientering langs Mjøsa. Alle
kom i mål, og ingen ble disket.
Vi hadde sol og 19° før løpet, men regnet kom rundt 15.45 og alle flyktet inn i bilene sine.
I dag kom Markus på 3.plass, Helge Tiger kom på en 3.plass.
Av de yngste kom Tonje kom på 8. Plass, Andreas på 13. og Ragna Oline på 14.
I dag spiste vi på peppes i Hamar og alle 34 koste seg med pizzaen.
Da vi ankom Oslo Airport Motel hadde vi litt vanskeligheter med rommene fordi damen i
resepsjonen ikke var norsk og ikke hadde full kontroll på sengeplasser, men alle fikk seg et
sted å sove til slutt. Rommene var nyopppusset og bra de, men ellers bar bygget preg av sin
sykehus-fortid. Da alle hadde fått et rom fant noen ut at det var et piano der og da ble hele
moteller fylt med musikk og sang. Det var også gøy med biljard og fotballspill.

Elgdilten (Bergsjøen dag 2, mellomdistanse)
I dag er det overskyet og 15°, men meldt litt regn fra klokken 13-14.
Det var litt diskusjoner om hvor vi skulle sitte, men vi fant et sted det det var lunt. Det var litt
regn før første start, men det ga seg litt etter første start.
Terrenget var stifattig og grovkupert med hogstfelt
I dag kom Tora og Tore på 1.plass og Karianne på en 3.
Av de yngste kom Tonje på 7.plass, Ragna Oline på 8.plass og Andreas på 14.plass
I dag grillet vi bak et herskapshus på motellområdet.
Mens grillen ble varm spilte ungdommene dibdab, Indiaca og frisbee.

Løvspretten (Bergsjøen dag 3, langdistanse)
Været i dag er ganske fint og varmt.
I dag har vi Tore som favoritt i etterfølge av at han har gjort det bra på de to andre dagene.
Siden det var siste dagen i dag og man ville komme seg hjem så fort som mulig, var det litt
dumt å starte sent. Mye arbeid med tunneler på vestlandet sent på kvelden.
Tore kom i dag også på en 1.plass., Helge og Karianne kom på en 2.plass og Sveinung og
Jonatan på en 3.plass.
I dag kom Oliver på 2.plass, Tonje på en 23.plass, Andreas på en 14.plass og Ragna Oline
på en 7.plass.
Alle var enige at det var en fin tur til Hamar denne pinsen. Høydepunkt fra turen er Tore sine
løp og familien Dahle som er nye innen orientering men viser gode prestasjoner allerede.
Bilder fra turen

