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DRAlrlllEll:. Joda, ieg er
enig i at det burde ha
vært noen hoyttalete
vendt mol Bragemea
Torg ogrå, siet (maria-
tonsjeb,Odd Gronli med
en ettertenksom tone.
Flere tilstedeværende På
drammsngmaraton son.
dag savnel speakertie-
neste også den veien'
Deriblant vi. - Selvlolge-
lig er vi mottakelig lor all
konstruktiv kritikk' un'
derstreker Gronli' Og tar
det hele med et smil.

aItutuJohal[æn

Da vr konfrontene Ocld
Grønll med iiritiki{en var og
da hovedsaliitg av speaiier-
tlenesten. sumul'"e nm sieti
1kke. S]eien ior ormeri!-
måraton i 15 aJ |r iornovd
over a fa "feed-bacii

- Kun pa den maien kali 
"-:fa rett€t pa eveniuelie ieii. Og

forbedre dem iil nesie ar. i!:
teller Grønli.

. Bedre anlegg
De av tilskuerne som sto Pa
Bragernes Torg under dram
mensmaraton søndag. oPP-
levde minimalt av speaker-
underholdmng. Det fanæs
nernlig ikke en eneste høYtta-
Ier vendt mot den retrungen
av byen. Alt av informasjon
ble offenurggorr for Publi-
kum som sto nedover i gaga-
ta. Blanl annet horte ikke
løperne som kom i mal noe al'
dei som ble sagl om eventuel-
ie konkurrenter bakover i
rekkene.

- Det er klart det skulle ha
statt en høyttaler pa hjørnet
vendt mot torgei oElsa. Men
det setter vl opp hvert ar. og
den blir bort€ hveri ar. Før
året,S maraion f,kk I'i ikke
sjekka det før pa lørdag. Da
er det for seini a gøre noe.
uttaler Odd Grønli. Og forr'
setter med å si at dett€ må
monteres for egen reglung.

- Nedover r gagam hadde vi
en suveren speakertjeneste.
men det er klalr Jeg ser Poen-
get. Vi jobber for a fa et bedre
arlegg, sier Grønli.

Betale løpere
T:1 nå har det værl fiillsten'
dig utelukkel a belale "ceiP'
bre' l.øpere for a komme til
Drammen.

- Klart fi har tenkt tanken.
men vi synes ikke at, en Iøper
er nok. Ska.l de+, bli noe svrng
pa det sa ma 3-5 sllke løpere
komme tor a danne et felt. Da
blir det inæressant. Men det
koster for m!'e. Da kommer

ikke Sturla tll å sitte igen
med noe etter arrangemen-
t€t. sier Grønli. Men han
innrømmer villig vekk at det-
te ville hå løflet sævnei be-
trakæiig.

- Mener du oersonlig at søn-

dagens arrangement holder
mål for et, innlagt NM, Odd
Grøn]1?

- Ja, det svnes Jeg. Men dei
er kiart Yi kan forbediE sake-
ne. Og da siryres leg det er bra
at noen komer med 'kon-

struktiv kritilk. Så far vi ra
det hele opp til \-urdering.
avslutter Odd Grønli Og
smiier.

Har du kommentarer/bemerkninger om vårt arrangement,
skriv til oss, slik at vi kan prøve å legge forholdene

enda bedre til relte neste gang.

Adressen er: DRAMMENSMARATON
lF Sturla
Postboks 201
3OO1 DRAMMEN


