
Per Amdal ble klar vinner av glo
heit konkurranse rundt Oftenåsen

Per Amdal inni ridde favoritt
stemplet —han ble en klar vinner
av «Oftenåscn Rundt» som ble
arrangert for 2. gang i går. Amdal
var med i tetbildet hele tiden i
den 19 km lange løype, o K i s tj..
ningene mot toppen av Oflenåsen
begynte han å Ura ifrå. Det varimidlertid på den lettelte hah

delen fra toppen og inn lii n,ål
at han tok mesteparten av for
spranget tii de hardaste konkur
rentar, I mål var han sil å si !'

min. foran veteranen Arnoold
Grønningen som overraskende nok
oppnådde dagens nest beste tid.

Olav M. Inderberg seirel på dag
ens 4. beste tid i klasse 20—32 år
mens Odd Tessem, Malm, vant kl
over 50 år.

I bedriftsklassen 20- -32 år sei
ret Magne Johansen Ira iumaul
r. Kjelsberg, Trondheim på en
meget sterk tid. Den ville holdt l 1

en 10. plass blant samtlige kon
kurranselopcre. Klassen 32—40
år ble vunnet av Odel Hallseth,
Jernbanen.

I juniorklassen, som løp B—9
km., fikk man en enda klarere
vinner i Jan Olav Finstad fra
Ogndal. Han var 3.20 foran klubb
kameraten Einar Finstad. I dame
klassen seiret unge Anne Mari
Husby fra Stod, og skal man først
snakke om klare seire må det
føyes til at hun var over 5 min.
foran hardeste konkurrent.
Årets «Oftenåsen Rundt» ble

slik som i fjor pregel av sl rålende
sommervær i sterk varme. Derfor
ble vel heller ikke deltakelsen slik
man hadde håpet fra arrangør
hold, men i sterk konkurranse
med badestrendene tror vi man
skal være fornøyd med nesten
400 startende. En annen sak er ut
et så flott arrangement hadde for
tjent langt, langt storre tilslutning.
Både konkurranseløpere og tur
gåere som deltok hadde tross an
strengelsene i varmen en fin ut
fartssøndag, og ikke minst viktig:
De fikk trimmet til gangs. For
dem som hadde god tid var det
rikelig anledning til å nyte fin
været — bl.a. på et par matstas
joner — og spesielt ble den fine
utsikten fra toppen av Oftenåsen
utnyttet.

Premieutdeling var det ved
gymnaset der også start og inn
komst foregikk, og alle som del
tok for første gang fikk tildelt
spesiallaget diplom for dette ar
rangementet. Og pokalen til rask

este mann rundt Oftenåsen gikk
selvsagt til Per Amdal.

Arrangorene Ogndal IL, UL
Ogna og Ogndal Hornmusikklag
gjorde en helt upåklagelig jobb,

og mange ser nok allerede nå fram
til neste års arrangement. Men da
håper man at temperaturen blir
litt mer vårlig.

Vm

Glimt fra forste del av løpet der vinneren Per Amdal fører an
for en pulje. Videre fra venstre Knut Evenhus, Asguten, Kjell
Glimt fra forste del av løpet der vinneren Per Amdal fører
Bruheim, Byafossen, som senere brot og Olav M. Inderberg,
Beitstad.


