Egebergrennet
50 år
2018

2007
Skjærtorsdag 5. april. 523 trimmere og
70 aktive. Veldig gledelig med hele 27
løpere i trim på tid. Nesten alle disse
var ungdommer fra eller med
tilknytning til Nord-Østerdal.
Totalvinner i dameklassen var Bente
Landheim Tynset på 01.04.34 og Tor
Halvor Bjørnstad som da gikk for
Bulken IL, på tiden 56.14 i
herreklassen.
Reservetrasé ble benyttet. Skikkelig
strivær og -3 grader på morgenen.
Snøbyger med litt sol innimellom.
Såpass stritt at det var vondt å stå på
beina. Greit blåswix føre. Rennleder Liv
Eide, Løypesjef Johan Sverre Langsjøen

Vinnere i 2007 Tor Halvor Bjørnstad og
Bente Landheim

2008
Skjærtorsdag 20. mars. -22 grader på
morgenen. Kjempeforhold opp til
fjellbandet med sol og nydelige løyper.
Derfra og inn mot Telsjøen, stritt,
igjenblåste løyper, fokksnø, surt og
trått. Fra Telsjøbua var det harde fine
løyper, litt vind men fine forhold. Fra
Sumundshytta og ned, NYDELIG. Ca 10 grader under rennet.
81 aktive og 680 trimmere. Senere
meriterte løpere vant dame og herre
klassen; Therese Johaug og Niklas
Dyrhaug på tidene 1.03.40 og 1.00.51.
Therese Johaug sa etter løpet at det
var den råeste utgangsfart hun hadde
vært med på. Sitat: «Gubbene var helt
gale, jeg brukte halve lia for å komme
forbi dem». Fortsatt gledelig stor
deltagelse i trim på tid av ungdommen.

2009
Skjærtorsdag 9.april, 0 grader.
Snøskurer og vind. Skodde med liten
sikt på fjellet. Igjenblåste løyper med
trå nysnø. Bedre vær utover dagen og
etter hvert sol.
96 aktive og 620 trimmere. Tor Halvor
Bjørnstad, nå for Tynset, vant
herreklassen og tok pokalen for beste
herreløper til odel og eie. Den store

duellen i årets løp stod om andre
plassen. Tre løpere kom helt likt i et
durabelig spurtoppgjør. Karstein
Johaug Nansen IL og Åsmund Nymoen
Tolga IL delte andre plassen på 1.03.09,
men vant hver sin klasse. Tredje mann i
samme spurt Petter Leistad fra Vaaler
IF vant også sin klasse M26-30 år på
1.03.10. Silje Dahl Benum fra Byåsen IL
vant dameklassen på 1.12.16. Beste
herre over 50 år var ikke helt ukjente
Ola Berget fra Skaug IL. Merk tiden
1.06.34!

2010

Vandrepokal til Ola Berget

Reservetrasé. Snømørkt, vind og
snøbyger på fjellet. Fint føre om
morgenen til tross for flere
varmegrader. Snøbyger som gikk over
til regn under løpet. Bare regn om
ettermiddagen.
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96 aktive og 610 trimmere. Det raske
føret og reservetraséen gjorde at veldig
mange av de aktive brukte under timen
på årets renn. Fint, for da har man jo
ny pers. Morten Vennebo fra Steinkjer
Skiklubb vant herreklassen på 48.32,
sekundet foran Jan Olav Bjørn fra
Alvdal. Silje Dahl Benum fra Byåsen
vant på nytt dameklassen. Utrolig bra
hvordan deltagelsen blant trimmerene
holder seg. Bra eller dårlig vær,
reservetrasé eller ikke, Egebergrennet
går de. Det er trimmerene som gjør
Egeberg så spesielt, det er unikt i
turrenn sammenheng med så stor
deltagelse i klasse trim.
Når man kjører mot Hodalen etter FV
26 om morgenen skjærtorsdag kan
man se slangen av løpere som perler
på en snor i fjellet ovenfor Tynsetveien,
på vei mot Telsjøen og Telsjøbua. Dette
synet varmer ett skihjerte like mye
hvert år.

2011
Ikke snø igjen. Avlyst. Skjærtorsdag var
21. april. Det seneste den kan være.

2012
Skjærtorsdag 5. april. -4 grader og lette
snøfjoner på morgenen. Deretter
oppholdsvær, blåføre og fine løyper.
Sidevind og motvind over fjellet gjorde
at det ikke ble løyperekord. Ei uke før
påske så det mørkt ut for rennavvikling, men kuldegrader og påfyll av
snø den siste uken ble redningen.
92 aktive og 600 trimmere. Gledelig
økning av deltagere i de yngre
klassene, (14 løpere i M 15-16) det
lover godt for fremtiden. Det var
knyttet en viss spenning til om Tore
Leren fra arrangørklubben skulle følge
Niklas Dyrhaug til mål. Det gjorde han
ikke. Den gode Niklas takket for følge
tidlig og var snaue 4 minutter foran
Leren i mål. Dyrhaug brukte 27
sekunder over timen. Dameklassen ble
vunnet av en av Øyre Slind-jentene,
nemlig Astrid Øyre Slind fra Oppdal IL.
Det var både 3,4 og 5 deltagere også i
de yngste dameklassene. Dette er nok
et direkte resultat av at rennet går i
fristil.

2013
Skjærtorsdag 28.mars. -12 grader og
SOL. Kjempefine løyper, steinhard. Helt
vindstilt på fjellet, aldeles nydelig. Bra
med snø, kanskje det beste
Egebergrennet noensinne.
112 aktive og 746 trimmere. Ny rekord
i antall trimmere. Niklas Dyrhaug vant
igjen og spurtet over fjellet på 53.03,
ny løyperekord. Duell om 2. plassen
også dette året. Ole-Marius Bakk fra
Byåsen IL ble klokket inn sekundet
foran den gode junioren Johan Hoel fra
Åsen IL på meget sterke 53.24. Astrid
Øyre Slind fra Oppdal ble første kvinne
under timen i Egebergrennet over
fjellet, på tiden 59.35. Mange løpere
benyttet anledningen under gode
forhold, til å komme seg under timen.

2014
Avlyst på grunn av snømangel.
Skjærtorsdag 17. april ble benyttet til
sykkeltur.

2015
Skjærtorsdag 2.april. -4 grader på
morgenen. Fint i Hodalslia, kald vind og
noen snøskurer på fjellet. Motvind og
igjendrevne spor til Gammelrabben.
Realt føre.
78 aktive og 620 trimmere.
Ungdommen preger rennet nå. Lars
Gunnar Skjevdal fra Røros vant
herreklassen på 1.03.20. Han gikk i M
19-20 Etterfulgt av fire ryss tett som
hagl i M 21-30. Oliver Sugaren Magnor
IL 1.04.00, Øystein Ulekleiv Dombås IL
1.04.00, Johan Hoel Åsen IL 1.04.02 og
Håvard Nymoen Tolga IL 1.04.03. Som
om ikke det var nok, Tor Halvor
Bjørnstad-Tuveng Tynset IF 1.04.14 i M
31-40. Mari Støen Gussiås vant
dameklassen på 1.12.33.

2016

Lars Sæther og Petra Sæther med hver
sin Egebergsekk etter 45 år.
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Skjærtorsdag 24. mars. -4 grader og bra
vær. Løypa var lagt om på noen steder
grunnet lite snø. Gikk rett opp
Hodalslia, omlagt en liten runde etter
støtta og et par utfordrende og
overraskende svinger på snøen som var
fra Gammelrabben og ned til
Sumundshytta. Noen ble grundig
frakjørt der. Lett føre.

113 aktive og 712 trimmere. Niklas
Dyrhaug var tilbake og vant
herreklassen på 54.50. Hele 23 løpere
gikk i klasse M 21-30. 12 av disse var
under timen. I dameklassen var to av
tre søstre Øyre Slind på start. Her var
det Silje som plasserte seg kledelige tre
sekunder foran Astrid på vinnertiden
1.00.51. Meget sterkt, men Astrid har
fortsatt persen i familien og i rennet da
hun som første kvinne gikk under
timen i denne traséen i 2013.
Trimmerene fortsetter å imponere
med sin standhaftighet og gledelig
økning i aktiv klasse.

2017
Skjærtorsdag 13.april. -2 grader på
morgenen. Snøvær og noe vind. Snø og
motvind på fjellet, surt og iskaldt i
ansiktet før vi snudde mot støtta.
Fokksnø og igjenblåste løyper på fjellet.
Fint fra Storslette og ned. Bra føre og
glid.
104 aktive og 605 trimmere. Tore
Leren ble den første Tolgingen, som
gikk for Tolga IL, til å vinne
herreklassen. Tore vant på tiden 56.23,
det var moro. Vi vet at Ivar Øyan delte
seieren i 1992, (1.01.10) han gikk da for
Alvdal IL. Jan Jakob Verdenius vant i
2000, (1.02.45) han gikk da for
Strindheim og Jon Per Nygård vant i
2001, (1.14.08) han gikk for
Øversjødalen IL. Vi har heller ikke
glemt Dagrun Urset som har vunnet
dameklassen for Tolga IL både i 1972,
1981 (1.10.59) og i 1982 (1.24.09.)

