Challenge40

74 lag tok
utfordringen
De 40 utfordringene handlet
verken om 40 dager og netter
i ørken eller med kraftig
regn, men antall poster fordelt utover Fetsund og
Fetmarka den 10. august i år.
148 deltakere på 2-mannslag
tok utfordringen fra
Hvaltjern skistadion og ga
seg i kast på sykkelen etter
først å ha brukt noen minutter på taktikk og rådslagning.
Peter B. Straumann i samarbeid
med Fet Orienteringslag arrangerte multisport med stikkordene: Sykling, løp, orientering,
taktikk, problemløsning og samarbeid. Hvor enn man møtte på
deltakerne underveis, var det
store smil å se. Noen av deltakerne var erfarne multisportere,
mens andre deltok i denne formen for konkurranse for første
gang. Kombinasjonen av konkurranse og friluftsliv slo godt
an.
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Postene var gitt forskjellig poengvekting, med flest poeng på
de bemannede postene som
hadde innlagte oppgaver litt utover et vanlig postløp. Ved
Hvaltjern fantes en post med
finorientering, i rulleskiløypa
ventet en runde på rulleski, på
Tientjern måtte det svømmes og
på Øya måtte man padle til en
post. Denne kombinasjonen av
forskjellige aktiviteter viste seg å
være en suksess, og både "proffe" lag og mosjonistene viste
stor innsatsvilje og iver. Det var
ikke mulig for noen lag å rekke
alle postene, som totalt ville gitt
400 poeng. Lagene kunne selv
legge ruter etter ambisjoner i
området mellom Garderåsen,
Øya, Fetsund sentrum,
Sørumsand, Mork og Midtskog.

dameklassen vant lokale Team
Tøffitrynet (Reidun Tveit Sund
og Inger Merete Wålengen) med
165 poeng, mens mix-klassen
ble vunnet av Peaklife Sport,
også fra Ås, med 181 poeng. På
nettsidene www.challenge40.no
finnes alle resultater og bilder
fra arrangementet.

Vinnerlaget i herreklassen var
Team Author fra Ås, med 222
poeng, bare sju poeng foran det
lokale Team Aas Brothers
(Svein-Olav og Dagfinn Aas). I

Allerede nå loves Challenge40 i
Fetsund i 2014.

Det arrangørene var mest tilfreds med i etterkant var alle de
glade deltakerne som viste så
stor takknemlighet. Det var også
viktig at ikke bare elitelag stilte
til start, men at så mange lag i
alle kategorier benyttet dagen til
å bli kjent med multisport og
Fetmarka. Denne konkurranseformen er ukjent for mange,
men ser ut til å bli bedre kjent i
årene som kommer.
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