GUTTA PÅ TUR
De EKTE
Gutta på tur

Vi kan etter turen til Trondheim konkludere med at alt gikk som planlagt.
Et par feilskjær, men i sum en stor suksess. Ved ankomst Trondheim klokken
03.00 var det en viss forvirring om
hvor forpartiet hadde satt opp vår
base. Det er ikke til å legge skjul på at
mannskapet var preget av en slitsom
reise, jet-lag’et var fremtredene hos
mange. Men dette løste seg raskt, og
vi fikk de nødvendige 45 minutter på
ryggen. Deretter gikk det slag i slag.
Vi sikret stafettseieren med
‘Seier’n er vår’ fra
første stavtak
(Se intervju med
Bjørn
Dæhlie).

Vi kastet samme dag glans over
premieutdelingen. På denne delen av
arrangementet ble det fremvist stor kreativitet i å komme seg langt frem i
massene: Teknikken med å klatre i TV
master falt noe uheldig ut, et par
agressive italienske TV teknikere satte
ikke særlig pris på dette.
Langt mer vellykket var teknikken
med å henvise til at man hadde et
barn litt lenger frem i massen, dette
gikk stort sett greit (men litt problematisk å forklare at dette barnet hadde
27 fedre....).
Vår kjære sponsor, Gammel
Dansk, bidro stort til suksessen. Det var
stor stemning rundt bålet i teltleiren,
med gitar, helstekt lam (vår kjære
Werner) og sponsormidler ble fortært.
Uofiselle tellinger viser opp mot 100
deltagere (ikke inkludert Groupies) på
disse seansene.
Damenes 30 km. ble en gedigen
suksess. Eneste skår i gleden var vel at
Presidenten ikke fikk gitt stav til
Manuela De Centa. Dog var det stor
trygghet for Manuela og de andre å
se våre staver langs løypa,
dette ga åpenbart et ekstra
kick i frasparket (minsket
friksjon??).
Ellers ble det fra Råde
Tamreinlags Jan Berg satt
en verdensrekord

under damenes 30 KM: Full 5 ganger
i løpet av 30 km Damer er en rekord
som vil stå lenge. Dette gir direkte kvalifisering til VM 99 i Ramsau!
Lørdagen kulminerte med tidenes
samling i teltleiren, eneste nedtur var
rundt klokken 14.45, da Gammel
Dansk flagget ble firt til halv stang. Vi
var da tomme for sponsormidler, åpenbart noe vi må ta lærdom av.
Heldigvis hadde vi andre kilder,
som holdt oss igang til søndag. I følge
rappporter vi har fått, var også dette en
MEGET vellykket aften. Selv merket vi
vel egentlig dette først utpå søndagen.
Hjemturen søndag skal vi forbigå i
stillhet, bare konkludere med at faktisk
alle kom hjem. Noen skader, men
ingen særlig varige mén.

Takk til vår sponsor

Jan og Werner

Stafettgull til Norge

Stavstasjon langs løypa

- Gratulerer med stafettgullet, Bjørn, seieren satt langt
inne?
- Nei, vi kan vel ikke si det. Med
den støtten vi fikk fra publikum,
var jo dette lett!
- Er det spesielle deler av
publikum du vil fremheve i
så måte?
- Ja, det er ikke til å legge skjul
på at Saltnes Turn & Beksøm var
de som dro i gang den fantastiske
stemningen i løypa.
Selv stod jeg selvsagt her sammen
med bl.a. Thomas Alsgaard da
starten gikk, og vi så jo at det var
Saltnes Turn & Beksøm som dro i
gang ‘Seier’n er vår’ i det starten
gikk. Dette forpliktet jo, vi kunne
jo ikke skuffe da!
Selv begynte jeg å bli litt sliten
når jeg passerte her, men etter å
ha gått litt tilbake for å kunne
passere en ekstra gang her, var
dette enkelt.
- Hvordan skal dere sikre
fortsatt suksess for norsk
langrenn?

- Det er jo åpenbart at det er av
kritisk betydning at Saltnes Turn &
Beksøm fortsatt stiller opp. Det
kan ikke understrekes for sterkt
hvor mye dette betyr for oss. Jeg
vil selv ta initiativ for å inkludere
Saltnes Turn & Beksøm i vårt faste
støteapparat, på linje med smørere og legene.
- Jeg forstår at Presidenten i
Saltnes Turn & Beksøm har
uttrykt en viss skepsis til
dette?
- Ja, det er riktig. Slike foreninger
som forvalter sentrale deler av vår
kulturarv, må selvfølgelig være

Vi takker vår sponsor Gunnar Amundsen, med
varemerket Gammel Dansk i sin portefølge
for samarbeidet. Den unike eksponering som ble
gitt Gammel Dansk i dette mesterskapet, har gjort 97 til det beste året noensinne
for Gammel Dansk i Norge.
- Aksjonærene og
administrasjonen er rørt
til tårer over dette
fantastiske resultatet,
vi kan takke Saltnes
Turn & Beksøm for
dette, uttales det fra
selskapet. For vår egen
del får vi bare tillegge:
- I like måte!!

varsom med valg av partnere.
Jeg håper vi klarer å komme
frem til løsninger på dette.
- Da ønsker vi lykke til
videre, og regner med at
du tar noen flere år?
- Ja, etter å ha fått forsikringer
fra Presidenten i Saltnes Turn &
Beksøm om at man stiller også i
Ramsau -99, har det vært lett for
meg å ta beslutningen om å fortsette i 2 år til. Deretter er det
noe usikkert, dette avhenger av
Saltnes Turn & Besøms oppslutning fremover.
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Sponsorvarene kom godt med i feiringen av stafettgullet.

