
Maraton-KM til
Modum og Hallingdal
DRAMMEN: Kretsmesterskape-
ne var lagt inn i søndagens mara-
ton. i Drammen. Mesterskapene
gikk til Modum og Eatlingdal,
ved Marit Larsen og Lars Olav
Uren. De to vant klare seire.

I nordisk mesterskap for døve
var den finske favoritten Markku
'Leppønen klart best. mens Arne
Olav Løvik, som også er svak-
synt, sikret annenplnssen for
Norge.
Resultater, KM, kvinner:
1) Marit Larsen, Modum 3.04.47.
2) Laila Olausser\ IBK 3.21.49. 3)
Kari Langsrud, Sylling 3.59.16.
Menn:
1) Lars Olav Uren, Hallingdal
FIK 2.34.32. 2) Bent Hafland,
Glassverkei 2.M.r7. 3) Sæming
Alvim , Solberg Sportsklubb
2.47.47.
Nrlrdisk ddvemesterskap:
1) Markku Leppønen, Finland
2.34.55.2) Arne Olav Løvik, Norge
2.57.34. 3) Reijo Wideil, Finland
3.r3.01.

Drammensmaraton inngår i
Norges tøffeste utfordring

Nærmere
opplysninger
SAFTSIT
GRAl'D
PRIX
Postboks 460
3001 Dramrnen

Dette cr cn rrnJct londilionsutlotdfng
lor allc allsidige utsveru

Den består av tre øvelser:

'l . Grenaderløpet på ski - 90 km' Anangeres vanligvis 3'

lørdag ifebruar.

2. Den store styrkeprwen-560 km' 
-Trondheim-Oslo 

på
-' 

syr.f"f. lnågeies omkring 24'-30'iuni'

3. Drammensmaraton -42.195 
km' Anangeres'l' søndag i

oktober.

Gedigent diplom utdeles hvert år i lorbindelse med Dram-

ilåns-*"t"tdn. Eget trol6 blir laget og må kiøpes ved en

DT-BB pokal
DRAMMEN: Det bie langveisfar-
ende maratonløpere fra Ttoms-
daien som sikret seg DT-BB's po-
kal for beste 5-mannslag i sønda-
gens Drammerxmaraton med
sluttiden 13.M.27. Foruten den fi-
ne lagpokalen fikk hver av de fem
løperne hver sin minnepremie.

De som løp for Tromsdalen var:
Ole Andre Helgas 2.28.58, Geir
Bjørvit< 2.3r.53, Kjetil Olsen
2.46.20, Arne Hugo Hansen

YtEste ridder

Liungens Tefie Borge, Fune Ek, Jon Sverre Evien og .!ohn
Sikkeland, søtget lor at tidenes yngste Saftsit.ridder' lfils
Haugen' har en komfortabel stilling' 

Foro;roMM HANSEN

DRAMMEN: Nils Haugen ble i går den
yngste som har blitt slått til ridder av
Saftsit. I en alder au 32 år har han
tilbakelagt Grenaderlopet, Den Store
Styrkeprøyen og Drammen$naraton ti
ganger. Hen neste år blir han å finne i
følgebilen til Liungen for å hielpe frem flere
til ridderstatus,
qpTomnfrantsctt

- Det begynte i 1981, forteller
Nils Haugen. - Siden den
gang har jeg tatt Saftsit
Grand Prix hvert år.
I går var han dermed den
yngste som har blitt slått til
ridder av Saftsit, en begiven-
het han lenge har sett frem
til. Neste ar lar han imidlertid
ski, sykkel ogjoggesko ligge i
fred.

- Jeg har sagt at jeg skal ta
Saftsit ti ganger, neste år skal
jeg være med i fØlgebil.
For i Li er det

som ser frem til å havne i Nils
Haugens situasjon. Et bredt
uSaftsit-miljg" med mange
hardhauser som ønsker å ko-
piere sitt forbilde.

- Drammensmaraton er det
tyngste, svarer ridderen på
spørsmårl om hva som er har-
dest i Saftsit.

- Belastningen er så kon-
sentrert på beina i maraton.
Trondheim-Oslo er hardere
psykisk på grunn av aIIe ti-
mene på sykkelsetet. Nimila
på ski er det letteste.
Vi utrente tØr ikke proteste-
re, ridderen fra Tlanby har
talt!

Ny verdenrekord
for blinde
DRAMMEN: Jørund Gåsemyr Gåsemyr ble olympisk mester i
ta OSI satte ny verdensrekord Seoul. Da satte han verdensre-
for btinde under Drammeluima- kord. Denne ble senere tatt fra
raton. Gåsemyr nkk tiden ham. Under VM i år skuffet Gåse-
2.22.21. Den garirle rekorden var myr. Meni gårvarhaninnstiltpå
på 2.45.48. OSl-løperen slet i tur å vinne tilbake rekorden'
og orden ut ledsagerne Ame Nes-
tegård, Roar Grøndalen og Helge
Fjeldstad.


