NM i Moss 2009.
Tekst og foto Knut Henrik Skramstad

I det følgende kommer noen glimt fra
mesterskapet. Utvalget av bilder er tilfeldig
og henger sammen med hvor jeg befant
meg. Veteranutvalget har ingen egen
fotograf, og det sjelden noe i e-postkassen.
Vi satser på prinsippet; bedre å ha noen
bilder enn ingen. Beklager svak
løpdekning.
Ellen tilbake.
Ellen Dunseth, som har vært alvorlig syk,
kom til Moss for å hilse på sin
friidrettsfamilie. Vi var glad for å se henne
igjen og det ble en del klemmer.

Ellen flankert av Anne-Lise Mong og
Anny Undheim. Ellen planlegger å starte
med kulestøt på litt sikt.
Ekte veteraner.
Gamlegutta sparte ikke på kruttet.

Her er Torgeir Brandvold i aksjon i klasse
M95-99 år.

Erling Svennevik M90 i støtet.
Denne karen begynner også å trekke på
årene.

Håvard Lund M85, nå kastgreiner.
Stilstudie i stavhopp.
Her skal dere se hva de bolde stavhoppere
kan prestere.

Ivar Opsahl M60 i satsen.
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John Johansen M70 på vei opp!

Kjell Ivar Robertsen M45 med passe
klaring.

Rune Frederik Andersen M60 på vei over
lista med god klaring.

Rune Øverland M45 har også sin måte å
passere lista på. Bare vent!
Vi savnet noen av de yngre deltakerne i
stav denne gangen.
Det store oppgjøret i spyd klasse K50.

Karsten Norli M55 er også på vei over.
men tenk på hvilken klaring med magen til
lista.

Rigmor Jønnum Grimnes, Kongsberg IF
Friidrett 25,66
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Litt Hekkeløp

Anne Marie Skjellaug Gjøvik FIK 26,37

Grete Rivenes K 60 hadde liten
konkurranse!

Janice Flaathe Lillesand IL Friidrett 26,52

I klasse M70 var det konkurranse mellom
Jostein Haraldseid og Kjartan Sølvberg.
Men som vanlig trakk Kjartan det lengste
strået. Noe han forøvrig gjorde i 6 øvelser
hvor det ble gull.

Og så var de gode venner igjen!
Anne Marie, Janice og Rigmor. Det var
bare 1m fra gull til bronse
Arne Ueland vinner her klasse M75 foran
Brynjar Røgeberg og Helge Idar Andersen.
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Løpedamer

Nina Kristin Holta K35 foran Hanna Blom
Breivik K40 på 800m.

Hanna Blom Breivik M40 får sin
gullmedalje på 3000m.
Stilarter i høyde.

Vibeke Tegneby K35 får gratulasjoner
av stolte barn etter å ha vunnet 5000 m.

Ellen Reiner-Vestli K35 vinner 800m.

Kjartan Sølvberg M70 hopper saksestil.

Per Erling Eide M50 hopper dykk.
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Gunnar Hansen M70, Fossbury Flop.

Karsten Norli M55 fornøyd med sine
resultater og kunstige hofte.

Harald Søbstad M75, Fossbury Flop.
Forskjellige glimt.

Arrangementet gikk greit unna med
dyktige og blide funksjonærer

Arne Sæther M80, vinner av slegge,
flankert av Gunnar Tellevik og Leif
Gundersrud
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