
 

Amalija Kovacic 56,381 km 

Eidsvoll 6-timers  
27. august 2005 
59 startende fra fem ulike nasjoner. 
Alle med ett hovedmål for øyet; å  ha det hyggelig sammen 
med løpervenner. Noen få hadde mål om å passere 80 km. 
Flere hadde som ambisjon å passere 70 km innen 6 timer var 
gått.  
Alle som klarte minst 50 km fikk en spesiell t-skjorte som  
bevis på nettopp dette. 50 km ble derfor et naturlig mål for  
de aller fleste. 
 
 
Og det ble en LØPSFEST deltagerne sent vil glemme! 

Norges første 6-timersløp 

”Det varmer et gammelt ultrahjerte å se så mange norske ultraløpere 
samlet på ett brett. Dette trodde jeg aldri jeg skulle få oppleve!” 

 
Per Lind, leder av ultrautvalget i NFIF 



 

”Takk for et strålende arrangement. Rett og slett herlig! En stor  
opplevelse - akkurat som jeg trodde på forhånd.” 

 
Peter Tubaas, 7. plass, 72.011 km 

Sjelden har vi sett maken til den idrettsgleden vi så i området rundt Letohallen  
27. august 2005! 

Allerede før klokken 09.00 var smilene på plass blant deltagerne som gradvis 
ankom Letohallen. Spenningen var naturligvis stor foran dette som var Norges 
første 6-timersløp. Men denne spenningen var ikke godt synlig. Her satt  
nemlig latteren løst.  
Kanskje var det været på løpsdagen som fikk alle til å bli i så godt humør?  
Faktum var at værmeldingen slett ikke var positiv i de 3-4 siste dagene  
før løpet, men så skjedde det noe.  
Dagen før løpet var det som om værgudene ville spille på lag med oss.  
17 grader og delvis skyet var spådommen for den store dagen. Men delvis  
skyet var det slett ikke løpsdagen. Her var det nemlig sol fra skyfri himmel! 
 
 
 

Heming Leira satte standarden!    
 
Webredaktør for KONDIS på nett, Heming Leira, var for anledningen hyret inn 
som speaker. Lite visste vi om hva som ventet oss fra den kanten. Vi hadde 
imidlertid hørt rykter om at Leira var ganske ”vill” når han fikk tak i en mikrofon! 
I uken før løpet fikk de fleste av de som var påmeldt en e-post fra nettopp  
Heming Leira. Her ville han vite mest mulig om hver løper, samtidig fikk hver 
og en lov til å ønske seg noen melodier som skulle spilles under løpets gang. 
Snakk om å legge flid i forberedelsene!  
Da det gjensto ca. 10 minutter til start gjorde Leira klart for opprop.  
Hver og en deltager ble lest opp med en innlevelse som man sjelden opplever.  
Denne seansen kan absolutt sammenliknes med hvordan ishockey- og 
basketstjerner blir presentert i Canada og USA.  

Norges første 6-timersløp 



Hemings hockeyring samlet troppene! 
Vi har gjennom årene sett mye rart under forberedelsene til løp, men 
maken til det vi opplevde under Eidsvoll 6-timers har vi aldri sett.  
Ikke nok med at Heming Leira foretok et personlig opprop, men rett 
før start klarte han også å samle troppene til en skikkelig  
hockeyring. Som vi ser på bildet til venstre samlet løperne seg i en 
ring. Noe vi ikke kan se, men absolutt kunne høre; alle satte inn et 
skikkelig brøl for å gjøre seg klar til:  
Eidsvoll 6-timers 2005!  

Her er samtlige pionerer! 
Menn 
1 Reima Hartikainen 84,251 
2 Per Olav Bøyum 81,581 
3 Henry Weder 76,437 
4 Ole Arne Schlytter 75,916 
5 Oddbjørn Skogen 74,061  
6 Tero Markus Paivarinne 72,691 
7 Peter Tubaas 72,011  
8 Gjermund Sørstad 71,684 
9 Atle Berntsen 71,245  
10 Steinar Skaar 70,531 
11 Harald Schibbye 70,191  
12 Rune Tidemann 69,277  
13 Tom Rune Bertelsen 68,555  
14 Rune Akselsen 67,826  
15 Lars Chr. Dørum 67,816  
16 Anders Tøsse 65,443 
17 Thore Kristensen 64,561 
18 Per Jørgen Walstrøm 64,241 
19 Andreas Larsson 64  

21 Per Gunnar Alfheim  61,089 
22 Torbjörn Karlsson 60,771 
23 Runar Lie 60,689 
24 Sverre Mostue 60,221 
25 Lennart Skoog 60,195 
26 Inge Morten Braut 58,771 
27 Rune Hellem 58,245 
28 Einar Lunga 58,011 
29 Sigurd Lima 58,007 
30 Ragnar Lorentsen 57,593 
31 Roger Andersson 57,321  
32 Stig Söderström 56,345  
33 Bjørge Øftsaas 56,264 
34 Dag Sture Eine Friis 55,291 
35 Waqas Ahmed 55,113 
36 Per Oscar Holm Olsen 54,491 
37 Petter Føyn 54,371 
38 Olav Engen 54  
39 Are Andersen Frykholm 53,509 
40 Bjørn Solberg 53,509 

41 Anders Stanghelle 52,671  
42 Peter Hansen 52,355 
43 Tom-Erik Jægersborg 52,243  
44 Henrik Kvisgaard 51,582  
45 Ragnar Nygård 51,345 
46 Gunnar Fæhn 50,915  
47 Jan Stensland 50 
48 Sverre J. Solhaug 50  
49 KG Nyström 49,876    
50 Ole Jonny Sørensen 48,275    
51 Øistein Ackenhausen 46,438   
52 Bjørn Terje Aass 42,195   
53 Harald Krøvel 42,195   
54 Frode Andersson 30 
Kvinner 
1 Torill Fonn Hartikainen 64,287 
2 Lise Lithun 57,975 
3 Amalija Kovacic 56,381  
4 Irena Olchowska-Schmidt 46,241   
5 Yngvild Holm 16  

Oddbjørn Skogen - En ultrapionér 
 
Oddbjørn Skogen var en stor overraskelse under løpet. Man skulle tro at en som  
tilbakelegger hele 74 km på 6 timer er en durkdreven ultraløper. Men Oddbjørn Skogen 
er langt fra en typisk ultraløper. Hør bare: 
Da Oddbjørn var 13 år fant han ut at han var bedre uten ball enn med. Det ble friidrett 
på lysluggen. Han løp aktivt frem til han skulle inn i militæret, men før han kom så langt 
hadde han i 1982 deltatt i Oslo  maraton - kun 16 år gammel. Her fikk han tiden 3.08, 
ganske imponerende av en 16-åring! I 1990 flyttet Oddbjørn til Oslo, og her tok han 
frem løpeskoene igjen.  
Etter ca. ett år med egentrening, og en 1/2 maraton på 1.09, fikk han tilbud om å løpe 
for Tjalve, i mellom– og langdistansegruppen til Knut Kvalheim. Her var øktene både 
mange og knallharde, men Oddbjørn synes det var artig, og han fikk stor fremgang. På 
denne tiden satsen han mest på 1500 meter, og persen er så sterk som 3.47.36. Som 
best har Oddbjørn en 4. plass i NM individuelt, samt et NM-gull på 4x1500 meter stafett. 
På 3000 meter har han en såpass sterk pers som 8.10, og på 10 km gateløp har han 
sett 31-tallet. I 1992 satte han pers på 1/2 maraton med meget sterke 1.06. I 1994 mistet imidlertid Oddbjørn  
motivasjonen for løping, dette etter lang tid med en lei akillesskade.  
Sommeren 2005 kom vendepunktet. Oddbjørn var på besøk hos en venn, og på bordet lå det et blad som hadde en  
annonse for Eidsvoll 6-timers. Oddbjørn hadde aldri hørt om den typen løp før, men helt impulsivt meldte han seg på.  
Plutselig fikk han et mål, og Oddbjørn begynte å trene igjen. Dette var altså kun to måneder før Eidsvoll 6-timers.  
Resten er historie; Oddbjørn gjorde come back med 74.061 km. Imponerende! 

Norges første 6-timersløp 

 

”Må bare si at alt var overmåte bra med arrangementet. Jeg vil tro det 
var det beste jeg har deltatt i noensinne.” 

 
Henrik Kvisgaard, 44. plass, 51.582 km 



Eidsvoll 6-timers 2006 
 

Søndag 27. august 2006 er det klart for andre utgave av Eidsvoll 6-timers - og det i en 
ny og flott trase. Løypa er nå flyttet til nedlagte Trandum leir, ca. 5 km sør for Letohallen. 
Her kan vi servere løperne en kontrollmålt løype på 1.5 km i flotte, trafikkfrie omgivelser.  
 

Du kan lese alt om løpet på: http://6timers.lk1814.no 
 
 

VELKOMMEN 

Tusen takk til alle sponsorer 

Norges første 6-timersløp 

 

”Jeg kan ikke annet enn å smile med så mange løpsvenner, fint vær og 
et kjempeflott løp. Nesten så jeg ikke klarer å vente til neste 6-timers.” 
 

Anders Tøsse, 16. plass, 65.443 km 


