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Øystein Kvaal Østerbø løp inn til fjerdeplass under dagens andre løp i MOC i Italia.

Øystein og Ulf med kjappe bein
24.03.2012

Ivar Haugen

Kvaal Østerbø og Forseth Indgaard tett på pallen under MOC i Italia.
Under dagens mellomdistanse i Mediterranean Open Championship Orienteering, eller MOC som det omtales på
folkemunne, gjorde de to trønderne Øystein Kvaal Østerbø og Ulf Forseth Indgaard bra fra seg.
Med fullverdig konkurranse ble det henholdsvis 4.- og 6. plass på den norske duoen i løpet som gikk i en av Romas
parker.
- Jeg har ikke gjort noen store feil, og er fornøyd med mitt løp. Muligens har jeg tapt 15 sekunder på et veivalg mot
slutten av løpet, men ellers er det lite å utsette på min gjennomføring i dag, sier Øystein Kvaal Østerbø om løpet som
holdt til fjerdeplass.
Med lettløpt terreng var det kort vei opp til de aller beste. Jerker Lysell, som vant for andre dag på rad, var under
halvminuttet bedre enn Øystein.
- Jeg følte jeg hadde god fart i dag, og det er tett fremover på resultatlisten. Med tanke på at vi løp over en halvtime
er det heller ikke så langt frem til Jerker (Lysell).
I morgen avsluttes MOC med sprint. Og Øystein har planer om å sette skikkelig punktum.
- Jeg får prøve å utfordre de andre med tanke om å komme på pallen. Men det viktigste med disse løpene er uanset
å få bra konkurransetrening og god matching.
Med en økt hver dag i tillegg til konkurransene sørger i hvert fall Øystein for å holde igjen på formen.
Oda Wennemo løp inn til seier i damenes juniorklasse for andre dag på rad.
Resultater:
H21
1. Jerker Lysell 31.54
2. Scott Fraser 32.11
3. Andreas Ruedlinger 32.18
4. Øystein Kvaal Østerbø 32.23
5. Marry Strain 32.40
6. Ulf Forseth Indgaard 32.57
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6. Matthias Müller 32.57
6. Michiels 32.57

D20:
1. Oda Wennemo
Fullstendig resultatliste finner du:

her

Hjemmesiden til arrangementet finner du: her
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