
Med målebånd og tetler
rundt maratoh-trasden

lrren rundt tras6en sammen med løypesjef ErikGrunds trøm._Lø_ypemål_i1s u" *; r i t-Ji iilli, r. 
"p 

iseg selv, og de 2000 deltakerne st<at ikeåytespå lengden.

DRAMMEN: En maraton-lgype skal være 4?lg5
meter lang, og ikke en meter kortere. I går ble
trasr6en i Drammensmaraton gjennbmgått med
kilofneterteller
Lennart Bresky,

millimeterrnå1. Svenskenog.
som

X#ær
Tls+grTlr,glFflm)

DageE |@teilstålR ble
tnnfgrt t OL i Iand@ t908. Ds
Iøp he f€r f6te gEnA {'t !95
æt€! l€gPrld$ fdt€ller et det-
te Yd diståM budbring€En
nFd ætffieldinæn frs detære-
rike slaæt eed Mmton I Hells
Itp Ul Atåen.

Men denne distånsn vd fak-
tlsk baE ca. 40 kitometer. fort€l-
lermamensm erekspeit på det
lanSe løp€ts lengde, sveNken
Iænnart Bresky. Ilan relsr ver-
den rundt og kontroU,måler ma-
mtonløyper. Nyllg hsh0 værtl
Oslo og Mckva hed målebåndet
og kllometertelleEn.

I 0or opplevde man et bdene I
Oslo Marel,on lkke kume god-
\ienn6, ds Br6ky vu pd plN
næn dager etter løp€t og fant, ut
av tas€en var 2l? met€r fo! lorL
Målib8 av mdaton-lt'?er et 6
eged llten øt€nskap. MM må tå
heroyn ttl hty- og lev-kykt. tuf-
ten i sykkeldetkere og 0æ s-
dF finurllge forhold-

Strenge krav
Det var da maraton-bølæn km
for irllt I midt€n åv lgtGåFne
man beBynt€ å stille så sl'eDR
krav. Nå hå slle t9p hed over
25 0(x) dollsr I prisænier ha dG
plngkohtroll og løype-måting. Og
slvfølgelig alle andre hvis han
vil ha godkJent tidene I mskeløp.

- I utlandet blir oft€ maBton-
løp mmgert av foretringsfolk
og lkke ldretlslsg. Oft€ her man
opplevd spekulasjoh på løype-
lengdene. Dette for A trekke mo-
sjonister og løp€rc dit med IøflÆ
om at her går det Eskt unna.
Måling har da vist at Iøypene har
vært for kort€. Motivet er selvføl-

gelig klingende mynt I eqen kas_
se. fortaller Bresky.

Hen er aBatt I Sl,ockholm Ma-
raton og Eprcsent€rer den iht€r_
nasjonale måratoh-orgånisasiG
nen rAIMS) Drammensmaret .

har væri målt tldlte€æ også.
Hver gang hddetværtsmå difre
ramer. Å få det helt nøyaktig er
omfrent umulig. men BFsky
overlater ingenting til tiUeldighe-
tene. Søndaæns delhkere skal

thvertfell lkke bll sytt på
lengden.

Pæsert 2000
PåmeldF deltakere har nå pas-
*d2m

- Det er ikke rekord. men hel
digvis hd vi klaru å stoppe ned-
gangen, forteller Odd Grønli i
Sturla. Alt er i ruh og søndag er
det klart for foeningens 15. ma'
ratonfest i Dramlnens gater.

Med mateblnd og kttomcaefacttcr tunda Dim,,@ ønaælEså Dcr s"nslc DiræftqFracn L.nne.t Bæhy (brht og t.rpesif EtihGtuDdslnm honarotl-maltc I gtr ta DnmmeBfrrna6 vlrtcllt d 12 195 æ,.|

proff lgype-måler, tok

Væskesjefen
DRAMMEN: Rolf Einar Opsahl (53| har
deltatt i samtlige 15 Drammensmaraton
som er arrangert. Men ikke som utøver.
Neida, Rolf Einar er væskesjef, og når han
har ansvaret så er det ingen som tørster.

oo Tontntllqnscn

- De første årene sto jeg ute
på en væskestasjon, kan den
ivrige Sturlisten fortetle. - I
dag er jeg ansvarlig for alt
som har med disse å gjøre.
Fire tusen banåner, safl,
vann og vøfierøl skal fordeles
rundt om i løypa slik at det
kommer i de rette hender til
riktig tid. Søvn ble det lite av
på Rolf Einar fra fredag for-
middag, da tilriggingen be-
gynte, til den siste slitne
kropp kunne gienopprette
væskebalansen på Drammen
Torg søndag ettermiddag.
For ingenting overiates til til-

Ieldlghetene. Seiv med regn i
lufta så ble det kjørt ut svam-

Roll Einar Opsahl
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per.
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