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Over 200 små og store gikk og løp rundt Oftenåsen Jan 

Olav Finstad uslåelig Over 200 små og store nyttet 

gårsdagen til en tur rundt Oftenåsen. Et femtitall gjorde 

unna turen så raskt de formådde, mens storparten tok 

turen som trim uten noen som helst konkurranse seg i md 

lom eller mot tikkende stoppeklokker. Turgåerne valgte 

sjøl kort eller lang løype - 7 eller 15 km - og de dler 

fleste gjennomførte i fin form. I-operne sørget for en m 

eget spennende konkurranse. Hennings meget sterke 

skiløper Odd B. Skildheim ledet med halvminuttet på 

toppen av Oftenåsen med ogndals-løperne Jan Olav 

Finstad og Stig Olav Sorthe nærmest. Like bak fulgte Knut 

Teveldal, Beitstad og Kjell Bruheim, Ogndal. I 

unnakjøringene som fulgte greidde ikke Sorthe og 

Teveldal å holde følge, mens Skildheim og Finstad bare 

oktc. Bak kom Kjell Bruheim sterkt og inntok etter hvert 3. plassen Ved matstasjonen var Skildheims 

ledelse skrumpet inn til 30 meter og ca. tre kilometer fra mål, idet løperne kom inn på veg, slo Jan 

Olav Finstad til for fullt og Henning-løperen hadde ingen sjanser til være med på tempoet. I mål var 

ogndalingen over minuttet foran og konkurrentenes felles dom var at sjøl ikke Arnt Andøl ( stilte 

ikke p.g.a. brukket ribbein) ville hatt muligheter mot Finstad denne gang. ANNE-MARI FIKK KAMP 

Sjøl om det aldri var tvil om at seieren i kvinneklassen ville gå til Anne-Mari Husby (hennes andre i 

«Oftenåsen rundt») var det overraskende at Ronglans unge Vigdis Rønning greidde å komme så nær 

i tid. - Jeg fikk nesten sjokk da jeg et par kilometer fra mål hørte stemmen til Vigdis bak meg. Jeg 

syntes sjøl jeg hadde kjørt hardt og må innrømme jeg var noe forbauset over at hun hadde tatt meg 

igjen, sa Anne-Mari etter løpet. Men da var det bare å kjøre på det en orket - og det holdt da. Kjell 

Bruheim, Ogndal, vant klart klasse 32-40 år og løp inn dagens 3. beste tid, mens Arnfinn Rønning, 

Ronglan, sikret seg seieren og dermed 7 poeng i en flott pokal satt opp av Ogndal skogeierlag. 

Evigunge Jon B. Jystad, Inderøy, vant klasse over 50 år og Morten Stokkan, Strindheim fikk dagens 8. 

beste tid som vinner av juniorklassen. I de kombinerte turbedriftsklassene ble det også kjempet 

hardt og spesielt sterkt løp vinneren av klasse .33-40 år, Leif Leth-Olsen, Jobu.Trondheim. 

Arrangementet gikk greitt unna i regi av UL Ogna og Ogndal IL. Vinneren Jan Olav Finstad, Ogndal (i 

midten) hylles av toeren Odd Birger Skildheim, Henning (t.v.) og treeren Kjell Bruheim, Ogndal. 

Hard tvekamp i kvinneklassen mellom skijentene Anne-Mari Husby, SI&FK (t.h.) og Vigdis Rønning, 

Ronglan. 
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