
Til topps i

-Jeg synes i grunnen det var
ganske langtckkelig å løPe mara-
ton. Det tok så lang tid fØr det
skjedde noe. Underveis haddejeg
bare tanker om å komme gien-
nom, ler fuets norgesmester i ma-
raton, Edvard Dahl.

Fra fØr har overraskelseman-
nen fta Romedal en andrePlass i
NM halvmaraton. Men i gfu had-
de han bestemt seg for å slå til På
den dobbelte distansen. Et mara-
tonløp han aldri hadde vært i
nærheten av tidligere.

- Jeg stilte oPP med må1 å
blande meg i tetstriden. Jeg vis-
ste at det var mulig å hamle oPP
med konkurrentene.

Ganske raskt skilte det seg ut
en tetklynge på fem løPere: Ed-
vard Dahl,. Kjetil Berg, Vidar

Kaldnes, Terje Hole og Eimund
AamodL Disse holdt sa[tmen
lenge. Ved 2? kilometer rykket
Dahl, og fikk raskt 25 meter på de
øwige løperne. Ved 33 kilometer
var avstanden 150 meter.

Mara-
ton-debutanten var i ferd med å

ta knekken På mer garvede løPe-
re som l(jetil Berg og Vidar
Kaldnes.

I mål var Dahl over minuttet
foran vinneren av Drammensma-
raton i 1988, Kjetil Berg fta Vidar.
Dahl frkk 2.22.L6 mens Berg end-
te på 2.23.26. Etter dem tulgte Vi
dar Kaldnes fra NYkirke. Deret-
ter Tede Hole og Eimund Aa-
modt.

Debutanten Dahl var helt fer-
dig i kroppen etter 42 kilometer
på asfalt i Drammens gater. Helt

iwis på å staræ På maratonlØo
senere var han ikke.

- Jes er ikke alt for hissig På å
løpe ef,slikt løP igien. Men når jeg

fåi løpet På avstand kommer nok
lysten siående, sier Dahl som til

daglig jobber som bonde.

-Jeg er bondesønn. Så lenge
jeg ikke er eier av gåuden, går det
fint å kombinere bondeyrket
med løping, avslutter 33-åringen
fra Romedal.

I dameklassen vant Oddrun
Moe fra Steinkjer. Tidens hennes
var bare flre minutter etter Vi-
dar-jenta Anne Gro Hansens
Iøyperekord.

nr'gg Mandag 8. oktober 1990

Norgesmester Edvard
DahI (t.v) og beste
Iokale løper Per Gunnar
Øverland.
(Foto: Lise Åseruil).

DRAMMEN:
maraton heter
dal (2.22.L6)

Årets norgesmestere i
Edvard Dahl fra Rome-
og Oddrun Moe fra

Steinkjer (2.47.00). At Edvard Dahl ble
mester var ingen bombe, men likevel

iktsvekkende. For den 33-ganske oppsiktsvekkende. For den 33-
arige bonden hadde aldri løpt et mara-
tonlØp før han fosset til topps i garsda-
gens Drammensmaraton.

første forsøk
Matatolt-triumf
for debutant

Vi beklager at vinner av dame-
klassen IKKE er presented av

avisene med omtale,
men vinner av

ODDRUN MOE
Steinkjer
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