
ØSTMARKA OPEN 11.SEPTEMBER 2018 OG TEST 16.SEPTEMBER 2018 

Det ble en del diskusjoner om veivalg rundt på veg lønte seg. Jeg har derfor løpt løypa på nytt 

16.september 2018. Valgte bevisst andre veivalg der det var mulig. Den 16.september løp jeg alene 

og det er mulig jeg ikke var tøff nok i skogen. Allikevel oppnådde jeg bedre tid den 16….. 

• Sluttid 11.september: 46:55. Heltrukken rød strek. 

• Sluttid 16.september: 46:36. Stiplet rød strek. 

Dette var et kult forsøk. Må kanskje prøve det igjen når jeg kommer over løp med mange veivalg. 

Det interessante var også at dersom jeg hadde valgt de beste veivalgene av de 2 dagene, ville jeg 

kommet ned på 43-tallet! 

Strekktider og merknader: 

Post 11.september 16.september Merknad 

 Heltrukket rød Stiplet rød  

Start -> 1 2:12 2:32 Bommet litt den 16. Traff den nederste steinen 
først. 

1 -> 2 5:06 6:07 Den 16. valgte jeg å ta sti/veg rundt. Mest for å 
prøve. Syns i grunnen at forskjellen allikevel var 
mindre enn jeg trodde. 

2 -> 3 11:26 10:43 Veg rundt lønte seg helt klart. Jeg knotet litt når 
jeg kuttet av mellom veiene midtveis og også 
inn mot posten. Her var det potensiale for at 
det skulle gått enda raskere. 

3 -> 4 4:55 4:47 Den 16. løp jeg mer rett på. 

4 -> 5 6:23 8:04 Her også lønte vegen seg. Det var mye kvist og 
kvas rett på. Var ikke mulig å holde et fornuftig 
tempo…. 

5 -> 6 4:04 4:01  

6 -> 7 3:45 3:08 Den 16. løp jeg mer rett på. 

7 -> 8 5:16 3:52 Når jeg løp den 11., trodde jeg det var 
uframkommelig nede i «dalen» og valgte derfor 
runden over kollen. Men det var jo nesten 
nydelig å løpe dalen…. Og posten var lett å ta 
nedenfra. 

8 -> 9 2:30 2:08 Interessant at jeg løp fortere fra 8.post til mål 
den 16. Kjentes ikke sånn ut…. 

9 -> Mål 1:17 1:14  

sluttid 46:55 46:36  

 

 

 

 


