
Hanne slo til
i Mettes fravær
DRAMMEN: Halvmaraton_favoritten Mette
siverLsen fta Eiker Kvikk måtte droppe tifi:
mensmaraton på grunn av sykdom. Men daMette la inn årene, slo lag-venninnen ffannå
Børte (16] 

_til og tok tredjeplassen (1.21.40). Vin_
ner ble Hitde Stavik tt.ti.Ztl fra Vidar. 
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^ - Jeg sprang for meg selv lenge.
Opp Toltbugaæn gikk det turigt.
Da var det kjekt å ha noen mann_
folk foran, ler Hanne.
. I-Sor kom hun på femteplass på
halvmaraton. Hanne trår ogia
vært fast inventar på Eiklr-
Kvikks lag i Holmenkollstafetten
de siste årene. 26-åringen kom-
mer fra Telemark, og har slått
seg ned i nedre Buskerud. Det
var tredje gang hun stilte opp på
halvrnaraton i Drammen.

- D_u verden kom jeg på tred_
leplls!. Jeg hadde ikke regnet
med at det skulle gå så volds-omt
bra i fu. I det siste har jeg nesten
ikke løpt, sier bronsevintie.en på
halvmaraton og påpeker at d-et
var tungt å løpe i regnværet.

Under løpet hadde hun ingenpeiling på hvor hun lå i fetlet.
Men mot slutten havnet Hanne ien klynge med mannfolk. Der
holdt hun farten oppe, og likte
seg r grunnen godt.
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Bedre sent enn aldri. Helga Bakken fra postei_
ro BL var en av de siste i mår i niilÅÅiiiåi.(foto: Lars-petter Engesmo) - --

H:rl?e Børte fra Eiker Kvikk sørget for m;dalje til Eiker-klubben daMette Sivertsen måtte merde øfiaiie-sr;Å; av sykdom.

Astrid Moen fra Drafn
'ru,*-Åiiå-iå'n;:;ii:Tn':f""f"å#Zf iT;h al vmaraton-Iøype n. (foto : Lise Å;;;å; " " ","

$IF-løper til
London-marathon
pet yar Dag K. Amundsen fta
llssrclen LF. som etter søndagens
Pl?T-:1"-araron var sa rrååi!
å bli trukket ut Som vinner av entur til London-marathon 1991

20.000 løpere fra a-tte verdens iandpa startstreken.

HAR DU OGSÅ LYST
Å oelrA?

Ta kontakt direkte med

TEAM TOUR
Tlf. 03-93 11 go

De har 30 lisenser til disposisjon.


