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Jeg tror det var Sörens ide, men vi gir vel like godt all honnør til Gubbegjengen uansett. En helt herlig ide, og 

usedvanlig bra gjennomført.  

 

Konseptet var som følger, enkelt og greit; 3 onsdager på rad var det natt-cup, ca en halvtimes vinnertid, og alle 

løp samme løype. Dette ble kanskje ikke kortdistanse for alle (de som løp på en hel i stedet for en halv time), 

men overkommelig. Til slutt la man de innledende løpene sammen, krympet forsprangene litt og sendte ut alle på 

valgfri løype, dvs 6, 10 eller 15 km. Jentene og de minst spreke løp 6 km, A4-gutta løp 10 og noen løp 15 km. 

Navnet er selvsagt en hyllest til Harry Lagert, men det er jo også litt fin t å ha litt schwung på ting. 

 

Løpene gikk fra Hønefoten, Solemskogen og Grinda, og vi var stort sett velsignet med et skikkelig møkkavær.  

 

Og så satt det da noen gubber, litt varierende hvem og hvor mange fra gang til gang, men noen gubber satt det i 

et telt hver gang, og det var omtrent hele staben. Løypen var satt ut i mens det var lys, og så trengte de bare å 

sitte og se på at vi deltakerene strømmet rolig gjennom maskineriet. Og alle har jo respekt for gubber, så vi 

strømmet nettopp rolig gjennom, ingen tjuvstarting eller annet tullball.  

 

Løpingen gikk vel som orientering pleier å gjøre. De beste var best, noen var gode av og til, noen løp skikkelig 

midt på treet og noen var realt dårlige hele tiden. Noen løp alle løpene, mens andre løp færre. 

  

Oppmøtet på denne verdens beste ide og gjennomføring var stort sett upåklagelig, særlig været tatt i 

betraktning. Og så, til slutt da, elegant plassert på en fredag; jaktstarten. Personlig hadde jeg en forferdelig 

slitsom tur, jeg begynte å gå skigang på stiene etter ti minutter. Dette pleier jeg å prøve å motvirke ved ikke å 

bomme, men etter en halvtimes løping hadde jeg nå bommet fem minutter. Det føltes skikkelig unødvendig og 

teit, men heldigvis medførte det litt selskap. En stund, for etter hvert gikk det så sakte at ingen greide å holde 

følge med meg. Heldigvis forsvant det meste av lyset også, så da ble det lunting langs trygge veivalg (på slutten 

tok jeg lysløypen både for å se og fordi jeg ikke orket noe annet). Nåja, jeg skal ikke klage, det  var folk som 

kom seg i dusjen etter meg. Og etter dusjen og badstuen var det bankett i gangavstand hos Aslak og Sigve. Som 

selvsagt var en deilig rosin i en god pølse. Et genialt konsept fra ende til annen. 

 

Å, forresten, jeg skal huske å nevne den fortreffelige drikkestasjonen ved Skjærsjødammen, med bål og varm 

drikke. Det var bra. Og så vil jeg gjerne nevne Carl Joachim Svenn som løp 6 km natt, og det er vel 14 år 

gammel han er. Og noen piker som veldig lite forberedt, med lånt lykt og dårlig form, uredde stilte opp. De vant 

ikke o-løpet, men de fikk min beundring og de slo godt fra seg på banketten. Mye av grunnen til at de stilte opp 

var jo også at banketten ville smake bedre etter en tur i skogen.  

 

Innen toppidrett ble jeg mest imponert over tempoet til Christian Vogelsang i skogen, og selvfølgelig over Pål 

Skogedals snaue to timer på å krysse Fagervannsåsen på langs og på tvers og så hjem til NIH.  

 

Alvor til slutt: 

Sånn som jeg maser med denne bredden skulle man tro jeg kun ønsket å gjør Nydalens Skiklub om til en 

turorienteringsklubb, men det jeg mener er at vi trenger begge deler for å fungere. Toppidretten får det meste av 

penger og støtteapparat, men om vi ikke får med de unge, de gamle, ja hele bredden, så er vi tilbake på start om 

fem år. Tenk på det, du! 

 

Alle for gubbene, gubbene for alle! 

 

 

Jappe 



Harry Lagerts Nattpokal 2000     

Finale : Hammeren - NIH 13.10     

Løypelegger : Asle Kvaase / Søren Jonsson     

 

 

     

 15 km    

Nr Navn Mål Start Anv. Tid 

1 Pål Skogedal 117,48 0,00 117,48 

2 Sigve Vågsnes 127,18 5,52 121,26 

3 Thormod Berg 143,40 12,31 131,09 

4 Jon Gunnar Mork 147,19 13,45 133,34 

5 Morten Fismen 148,06 14,59 133,47 

6 Esten Koren 148,12 15,43 132,29 

7 Aslak Blågestad 153,12 16,29 136,43 

     

 10 km    

Nr Navn Mål Start Anv. Tid 

1 Harald Bakke 81,27 0,00 81,27 

2 Christian 

Vogelsang 

98,44 18,00 80,44 

3 Lars Granum 102,05 15,00 87,05 

4 Einar Jensen 107,12 15,00 92,12 

5 Runar Larsen 107,59 9,30 98,29 

6 Jappe Hjelseth 108,01 7,59 100,02 

7 Hallvard Berge 108,58 13,45 95,13 

8 Olav Nedrelid 110,43 18,00 92,43 

9 Pål Haavengen 111,30 18,00 93,30 

10 Knut Landstad 111,43 18,00 93,43 

11 Jan Kristian Lygre 118,56 15,00 103,56 

12 Frode Strisland 120,48 18,00 102,48 

13 Tuukka Ryynänen 121,05 18,00 103,05 

14 Gunnar Engen Vik 139,10 18,00 121,10 

15 Egil Rundberget 139,13 18,00 121,13 

     

 6 km    

Nr Navn Mål Start Anv. Tid 

1 Halvor Hobøl 75,57 20,00 55,57 

2 Andreas Sylte 79,54 23,13 56,41 

3 Endre Hallan 81,10 23,13 57,57 

4 Per Ola Ulseth 89,56 27,56 62,00 

5 Erik Nordby 90,02 29,13 60,49 

6 Gunnar Halden 90,04 29,13 60,51 

7 Carl Joackim Svenn 90,32 29,13 61,19 

8 Knut Aalde 91,06 27,02 64,04 

9 Rein Ole Jørgensen 94,26 26,13 68,13 

10 Dag Haugland 95,00 23,58 71,02 

11 Kjetil Kjernsmo 98,16 29,13 69,03 

12 Laura Kiiski 99,18 29,13 70,05 

13 Britta Fismen 99,29 29,13 70,16 

14 Morten Rannem  99,59 29,13 70,46 

15 Rikke Nygaard 109,02 29,13 79,49 

16 Kersti Kernen 113,19 29,13 84,06 

17 Anders Eidstuen 128,13 29,13 99,00 

18 Anette Nilsson 137,20 26,13 111,07 

18 Kjersti Eriksen 137,20 26,13 111,07 

 Maiken Mo DNF 29,13  

 Birgit Frost DNF 29,13  


