
O-løpene under PWT Pacific O-Tour 2017   
Forord / advarsel   

På turen ble det til sammen gitt 14 O- 

løpstilbud, VM-konkurransene medregnet. Jeg 

kan selvsagt ikke gi noen objektive reportasjer 

fra løpene. Det blir i høyeste grad mine egne 

subjektive opplevelser. Det jeg, - som en i 

beste fall middelmåtig o-løper, bedriver i o-løypa, antar jeg er særdeles uinteressant 

utenom min nære familie, og knapt nok der. Noen av løpene ble imidlertid så spektakulære, 

at jeg kanskje var representativ for hva mange andre også opplevde. Derfor kan det være 

verdt å ta en titt på hva jeg opplevde under det første løpet på New Caledonia og det siste 

på Fiji. De øvrige ble vel mer som plankekjøring å regne.  

Men det er jo litt rart da, at et løp som for meg kan være en prestasjonsmessig tragedie, kan 

for andre være det store glansnummeret. Slik er (heldigvis!) o-sporten. Skulle du av ren 

nysgjerrighet begynne å lese noe av dette, så vil jeg advare mot sterke scener knyttet til 

bomming, utmattelse, forbannelser, - men gudskjelov også et og annet lyspunkt. Vel 

bekomme!   

 

New Caledonia, Tropic`O, 1. løp, Deama Boulouparis    

På New Caledonia deltok vi i et internasjonalt 

arrangement med det eksotiske navnet «Tropic`O». 

Det skulle være tre ordinære terreng-o-løp rundt om 

på øya. Det første gikk i stekende sol midt på dagen. 

Det skulle merkes. 30 - 35  ͦC i skyggen ble det sagt, 

men hvor var nå denne skyggen? Forrige gang jeg løp 

under så varme forhold, døde en bergenser med o-

skoene på. Hva ville skje nå?   

De 4 - 5 første postene gikk tålig bra. Varmt var det, men løp gjorde jeg. Så kom jeg ned til 

strandkanten og tolket et gjerde på kartet som strandlinja, - og fortsatte på feil side av gjerdet. 

Enkelt sier du, - hopp over gjerdet og kom deg på rett side. Enig med du, - det var det jeg 

gjorde. Men når gjerdet er nærmere to meter høyt (for å stoppe hjort) og det består av 

«vinglete» sauenetting, da skjønner du utfordringen. Han som lå et stykke foran meg, og på 

sett og vis ledet meg på ville veier, gjorde et forsøk lenger fremme. Han falt bare ned igjen og 

fortsatte videre. Hvordan han fant hjem, vet jeg ikke. Gjerdet fortsatte ut over kartkanten.   



Jeg begynte å klatre opp med de store 

nettingrutene som trapp. Det svaiet 

faretruende jo nærmere toppen jeg kom. Det 

kritiske punkt var å få det ene beinet over til 

den andre siden. Første forsøk endte med 

hekt i buksa der hvor sårbarheten er størst. Å 

komme hjem som tante Øistein fristet ikke, 

så jeg slo retrett. Ved neste forsøk kom jeg 

opp og «satte meg» på øverste strengen. Det 

gynget som i åpen båt på storhavet. Balansen 

hos en 70 åring er nesten fraværende. Når 

siste foten skulle svinges over, ville jeg 

garantert falle ned, - men til hvilken side? Men ettersom jeg uansett risikerte å stupe med 

hodet først og brekke nakken, så spilte nedfallssiden mindre rolle. Jeg lot det stå til.    

Min tilmålte tid her på jorden var ikke nådd ennå. På «rett» siden av gjerde og i fosterstilling 

talte jeg etter fallet opp armer og bein og fant at antallet stemte, spyttet ut sand og grus og 

kom meg på beina lemster og mørbanka. Men nå ble det tungt. Kraftanstrengelsen over 

gjerdet hadde sammen med den nådeløst, steikende sola sugd kreftene ut av meg, - jeg ble 

henfallen til mye selvmedlidende gåing. Til de fire neste postene slepte jeg meg frem, søkkvåt 

av svette, tørst og viljeløs. Måtte bare dette ta slutt.   

Til 11.post (av 17!) var det væskepost. De 

siste meterne frem dit, følte jeg meg som 

stakkaren i ørkenen som vitsetegnerne lar 

krype i sanden mens luftspeilingen gir ham 

håp om en oase der fremme. Ved halvfylt 

vannbeger fra kranen, kom en svenske med 

et forpint ansiktsuttrykk styrtende til og 

røsket kranen fra meg. Han MÅSTE ha 

vatten bråttom. Jeg så at han ikke spøkte, og 

ga ham livet i gave, så det ut som. Selv satte jeg meg ned ved vannkilden og 

tyllet hemningsløst i meg. Sjelden har lunkent vann smakt å godt.   

Akkurat nok livsmot kom tilbake, til at jeg kom meg på beina og stavret videre. I slak 

unnabakke kunne det bli noen løpesteg, men ellers holdt jeg meg strengt til regelverket for 

gangsport, - en idrett jeg for øvrig ikke kan fordra. Men noen ganger er den god å ty til.    

Etter 12. posten får jeg en sjokkopplevelse. Plutselig 

kommer et kamikaze-insekt stupende mot overleppa 

mi. Beistet stikker i landingsøyeblikket, og en sterk 

smerte jager gjennom leppa. På refleks slår jeg til og 

kjenner at noe på størrelse med en veps virvler 

gjennom lufta og forsvinner i gresset. Leppa blir straks 

hard, følelsesløs og svulmer litt opp.   

Virkningen minner om tannlegens lokalbedøvelse ved tanntrekking. Jeg innrømmer at en viss 

bekymring gjorde seg gjeldende, men jeg var jo oppegående, - litt avhengig av definisjonen.    



I svake øyeblikk i ettertid har jeg tenkt på hva ville skjedd om insektet hadde kommet inn for 

landing en halv cm lavere? Med pesende, åpen munn ville drøvelen da vært i en utsatt 

posisjon, eller kanskje strupen? Opphovning i luftrør kunne fort ha resultert i at returbilletten 

måtte omgjøres til fraktbrev for svart plastpose med innhold . . . Tildragelsen har etterlatt seg 

et blått merke på leppa mi, antakelig et minnesmerke på livstid.   

At jeg bommet på neste strekket, var vel ikke annet å vente. Jeg skulle til høyre på en åsrygg, 

men hjernen, som pt var opptatt med ganske andre gjøremål, anviste venstre retning. Slikt blir 

det tullball av. Snudde omsider og fant posten, men enda var det fire poster igjen. Der og da 

ante jeg ikke muligheten av å kunne komme meg til mål. Varmen hadde definitivt vunnet 

slaget, - jeg var utslått og følte meg sendt i kanvasen.   

Om jeg brøt eller gikk løypa ble like langt. Jeg valgte løypa. Nest siste post hallusinerte jeg 

meg frem til, den siste skimtet jeg i tåka og målbukken ville ikke stå stille. Jeg var så akutt 

gåen som jeg ikke kan huske å ha vært på flere mannsaldre. Jeg ble sittende ved 

brikkeavlesingen uttrykksløs og bare gape. De ville diske meg. Jeg orket ikke en gang å 

banne. Heldigvis var det brikkenummeret mitt de hadde registrert feil. Jeg hadde vært korrekt 

rundt, men til hvilken fysisk og mental pris?   

Etter hvert kom det en samaritan av en dame og helte vann 

over hodet på meg. Det var som å bli døpt på ny og 

gjenopptatt i de nyfrelstes rekker. Et par flasker sportsdrikk 

senere hadde jeg energi nok til å «gå» til sekken min. Et 

kvarter senere orket jeg å omkle meg. Deretter var det 150 

m til bussen i vaggende gåsegang.   

Senere fikk jeg høre andres opplevelse av løpet, - og 

overraskende nok, min historie var ikke av de verste! Og 

tro det eller ei, - jeg ble nr 11 av 50 i klassen. Tøffinger 

som Edgar F, Tor G og Paul F brøt løpet. Unnskyld Paul, 

men nå som du er blitt dobbelt verdensmester, tåler du vel 

at jeg sier at du måtte «tvinges» til å bryte når to poster 

gjenstod. Kanskje reddet det mesterskapene dine? Du var 

visst i en tilstand utenfor deg selv og bare ville fortsette. At 

to damer, en på hver side, hjalp deg til bussen, hører også 

med til historien. Dametekke var neppe grunnen. Når 

fysiske råskinn som Odd F, herdet i årevis av iskalde vinder 

fra Nordishavet, høylytt proklamerer at han aldri mer skal løpe o-løp på New 

Caledonia, så sier det sitt. Og Odd sto ved sin trussel.   

 


