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Illusikkorpset tok en ekstra fanfare for Nu-vinneren (t.v) Edvatd Dahl oS beste lokale løper'

DRAMMEN: . Jeg er for gammel til å
komme best ut av dette iegr sier
fiorårets maratonvinner, Per Gunnar
dverland og gliser fra topp til tå. Så
legger han laurbærkransen rundt
årets vinner, Edvard Dahl fra
Romedal. Men den 4S-årige
Sandvin-rtållll€n føler ikke noen
slags tmisunnelseu. lhvertfall ikke
utad...

idag, men det var litt kaldt og
litt for mye vind, kommenter-
te Øverland og tar seg en
slurk saft. Og lover at resten
av måneden skal det slaPPes
av og ses på Dagsrevyen. Det
neste store må-let er maraton
i London til vEren. For ikke å
glemme VM i Finland neste
høst. Per Gunnar har nemlig
ikke de f,erneste planer om å
Iegge de gode, velkjenæ
.ioggeskoa på hylla

fuemtiden

an RtnteJoltansen

- Det er ikke alle idretter man
kan konkurrere med eliten i
denne alderen. Det er bare i
maraton det, smiler Per Gun-
nar Øveriand og iar nok
tankene gå ubevisst ett år til-
bake da han var mannen som
fikk laurbærkransen tredd
over hodet. Men i år var han
fornøyd med å bii blant de
tolv beste. Så sa han ihvert-
fall.

- Er for gammel
- Nei, jeg er for gammel til å

komme best ut av dette jeg,
forteller den sPreke Sandvin-
mannen. I fjor hadde han
muligheten til å krabbe helt
til topps. Og det gjorde han
da også. I år mente han selv
at sjansene for toPPlassering
var små. Med inniagt NM
kom de selveste "racerneo til
Drammen. Derfor hadde
Øveriand senka ambisjonene
betraktetig. Blant de tolv
beste mente han selv fikk
være bra nok.

- Jeg Iå på tolvte Plass i be-
,gynneisen, men så like fØr
passering halvveis krabba jeg
opp tit sjette. Og der iå jeg,
smiler .maratonrhannen
forsiktig føY en bananbit blir
svelget fort unna. Og det er
ikke så reint uvanlig at denne
mannen er litt beskjeden når

det gielder å tiPPe sin egen
plassering.

- Medalie i bakhodet
Til tross for nøkterne målset-
tinger før start var tanken om
å Oti ntant de tre beste hele
tiden tilstede.

- Det kunne jo hende at det
gikk en rYgg foran der. Man
veit jo a-ldri. ler Per Gunnar
som var fornøYd med tiden
2.28.50. Og det hadde han all
grunn til. Selv om fiorarets
Jeiertid var minuttet bedre
må man ta g:irsdagens vær
med i vurderingen. Unødven-
dig er det vel da å forteile at
det notOt soleklart til klasse-
seier i 45-49 årsklassen. Hele
syv minutter var han foran
nestemann.

- r,dnet, sikk knirkefritt

Ga mersmak
Seivfgigelig må ikke selveste
maratonmesteren i Dram-
men 1990 glemmes. Rome-
da-ls Edvard Dahl er i
utgangspunktet en meget
god halvmaratonl6per. Men
så hadde han iyst til å kjempe
seg gjennom den dobbelte

distansen til en forandring.
Og debuten kom i går, i
Drammen. En debut man
trygt kan kalle for vellykket.

- Jeg var med i tetflokken
hele lØpet. Fra 28 kiiometer
og inn økte jeg tempoet og
ingen fulgte, forteller meste-
ren. Som fikk diverse trøbbel
med magen underveis og
måtte ta seg en tur inn i bus-
kaset av den grunn ndu veit".
Tvilen om at beina skulle hol-
de en så lang distanse kom
tiltalte til gode. I gåLr holdt
det uten problemer til seier i
Drammen. På tiden 2.22.16.
- Det er kiart dette har gitt
rnersmak. Nå kommer nok
satsinga til å dreie seg rundt
helrnaraton. forteller Dahl før
han legger i vei På nedkjø-
ringsturen.

Uten kransen rundt halsen.


