RESULTAT ÅPENT KLUBBMESTERSKAP
TERRENGSYKKEL
21.9.09

Navn
Sofie Simonsen

Klasse
Barn

Tid
18.08

Plassering
1

Randi Osmo Krane
Nina Lorentsen

Kvinner
Kvinner

30.48
30.52

1
2

Tom Eriksen Fermann
Yngvar Aleksander Hanssen
Ottar Simonsen
Kristian Olaisen (SOCK)
Erik Horne Nordstoga
Per Vikan
John Arne Vatshaug

Herrer
Herrer
Herrer
Herrer
Herrer
Herrer
Herrer

40.21
41.54
48.05
48.06
DNF
DNF
DNF

1
2
3
4
(kjedebrudd)
(kjedebrudd
(punktert)

Den 3,5 km lange rundbaneløypa startet ved Mostjønna og gikk sørover på sti til vegen i
Mosåsen. Her snudde rytterne 180 grader og kjørte nordover i Svartdalen og tilbake til
utgangspunktet. Dette gir ei relativt lett løype terrengmessig, men med stor fart.
Barneklassen kjørte 1 runde (3,5 km) i løypa, dameklassen 3 runder (10,5 km) og herrene 5
(17,5 km) runder. Dagens klubbmestere ble Sofie Simonsen i barneklassen, Randi Osmo
Krane i dameklassen og Tom Eriksen Fermann i herreklassen.
Sofie Simonsen, som var uten konkurranse, kjørte inn like før guttene kom på sin 2. runde i
løypa. Sofie syklet glimrende i sitt første klubbmesterskap. Vi håper å se henne i fremtiden
også på sykkel.
Etter 1 runde kom Tom og Yngvar nesten side om side. Vi som sto på sidelinja håpet at det
kunne bli en thriller her. Men, på runde 2 var det allerede åpenbart at Tom var sterkere
enn Yngvar. Tom hadde da dratt ifra med 15 sekunder, og denne ledelsen økte gradvis
runde for runde. Yngvar virket å være preget av Birkebeinerløpet som gikk 2 dager
tidligere, men ”jermannen” gir ikke opp for det! Noe bak dette kom Ottar Simonsen i fint
driv, med Kristian Olaissen fra Sandnessjøen hakk i hel. Bak disse kjempet Per Vikan og
John Arne Vatshaug om heder og ære. Begge var imidlertid uheldige på den 5 og siste
runden. Per brøt kjedet og John Arne punkterte, men vi så ingen sure miner for det. Det

samme gjaldt for Erik Nordstoga som knapt hadde startet da kjedet og bakgiret tok
kvelden i første bakke! Erik sutret ikke av den grunn, selv om tusenlappene fløy der…..
Det mest spennende oppgjøret i dag var mellom Randi og Nina som fulgte hverandre som
skygger på alle rundene. Nina måtte imidlertid se seg slått med 4 sekunder på den siste
runden. Ingen sure miner av den grunn. Nina var storfornøyd med å følge Randi som har
blitt en sterk sykkelrytter i årets sesong.

Etter gjennomføringen samlet ryttere, publikum og arrangører seg til felles pølsegrilling. Vi
hadde en koselig evaluering av mesterskapet og konkluderte med at det var bra at de som
deltok gjorde nettopp det. De som ikke stilte opp - de gidder vi ikke ofre mange tanker,
men håper de stiller ved neste korsveg!

Takk for en fin kveld.
Jens, Kjell Arne, Roger og Sture (som arrangerte)

