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Dette var rake motsetninger til hverandre
.., Men, begge har sine oppfatninger' Vivil
neste år koble oss inn på anlegEet på

torvet i tillegg. Drammen kommune vil

hjelpe o"" .å defte lover de ... DA MÅ

DET BLI BRA ... håPer vi'

Speaker'n nedenfor var som tidligere år
Per L. Andersen'

Årets Drammensmaraton
Fre::::-ien bruker nærmere en

t'tl' tt". -;rsclag 9. oktober På. å

foriel.e sine iesere om kritikk-
';ercr: sPeakertjeneste under
u..:. bråmmensmaraton' Med
oi-ers,'l-ifren "Tar kritikk med et
r=' ^- :o';rnalisren oss tro at

:;: :a: sf eGC srore gliPP i årets

'::3:l::::-e:l:. men en rask
::::::i.r,esning forteiler om-:r-:-l 

sceaker!eneste På Bra-

::::e: lOig.- 
io';maiiiten føver seg derfor

..:::lnn i rekken over' etter min
:--. e:.:1n g, dårli ge sPortsjourna-
.:sie. s"om velger den enkleste

';u:nalistikken, nemiig kjem-
oeoposiag På en ting som ikke
b: ierd in sPaltemillimeter'
n:ens han ikke klarer å utrykke
de posltive elementene som
Drammensmaraton består ar''

Når det gieider sPeaker-
tjenesten fulgie jeg denne fra
anlegget ble utPrøvet Pa son-
dags morgen til start Pq
heimaratonl Etier dette ved

passering første runde og

ved / etter målPassertng.
I motsetning tii journaiisten

ril ieg berømme sPeakenjenes-
ten eiennom den iobben sPea-

ker "giorde. Profesjonell infor-
masion som viser at sPeaker
kunne hiemmeleksene sine'
Her fikk r-i rire det som var

nødvendig, og Publikum risste
hele tiden om situasjonen ute i

Iølpa og i måiområdet'
Åt m6stePatten av ivden ble

retet mot ghgata er naturiig, cia

det var deiPubiitum sto, og for
oss løpere er beskjeder om tider
os olåssering viktig iforbindei-
rå i-ned pasiering. og før mal-
nassenng.

Som ei aProoos til kritikken
om lvden mot torget' \iarnet
j"g obP i området meliom ho-
t"ii.f bg torget' og oPPfattet
uten å anstrenge meg informa-
sionene om tid frem til start' At

flere enn ieg gjorde det sanrme
viser den'en-kle reaiitet at at alle

var på Piass til start. Mine ven-
.t".^fta Bodø som også deltok'
ben,t ttet speakers anvisninger i
ooovarmingen.'Ved 

Passåring 2I km fikk jeg

utmerket informasjon om Pas-
seringstid og idet jeg drar over
iorvei får jeg informasjon orn

teten.
Ved målPassering får jeg På-

nwt god informasjon orn iid' og

eiteipassering kiarer ;eg son:

er fuiistendig utkjon' i motsei-
ning til joumalister: a oPPfati=
tiden som biir reterei:'

Jeg klarer fal-tisk å høre at

minå r'enner biir raPPonert
mot mal, og kan r'ære klar til å

møte dem.
Æle informasjoner som jeg

fikk etter målP4ssering ble
oppfartet mens jeg diskuterte
løp og andre ting med kjente og

ukiente løPere.
ieg Uarår derlor ikke å kien-

ne nteg igjen i dett srtuaslons-
beskrivelsen som fremgar i

I ou rnaii:tens rePortasle.
Derimot er jeg ftril av Dositill'

opoieveiser fra årets Dram-
mensmaratol'r, mitt iørste. Fioi-
te mennesker' et Perlekt gjetl-
nomført arrangement som g1r

mes lvst til å komme tilbake tit
nesie ar. Fra Bodø.

Derfor: Skriv gjerne {)m

Drammensmaraton, du kan f.vl-

le flere sider med god sPorts-

iournalistikk. Det forti:ner
arran gØrene og Drammer''

Gratulerer med arrangemen-
tet Odd Grønli,leg komrner til-
bake tii neste år. Og ieg skai

markedsfore Dtammensnata-
ron soln der dei er' en h1'ggeiig
'. e.crer el (:allaniIrellEe,>' '

Med hilsen
Ame ThYsnes

SO0O Bodø
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I(ornmer dutil oss---

kornmer du fort ut igien!
- din totalleverandør på kopitienester.
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