
Onsdag 25. mai 2016

Start og målgang i Telenor arena
Løp i Fornebus unike park- og naturområde 

Arrangører

Fornebuløpet

Bedriftskonkurranse
Det er satt opp to vandrepokaler, en i dameklassen og en i herre- 

klassen på 10 km. De fem beste tidene legges sammen i hver klasse.

Utfordre dine forbindelser eller konkurrenter i andre  
bedrifter til en hederlig kappestrid!
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LØP & KJØP! 
_

OBOS er stolt tittelsponsor av OBOS Fornebuløpet 2016,  
og vi ønsker alle deltagere lykke til med løpet!  

OBOS Fornebulandet er den største boligbyggeren på Fornebu, og vi  
tilbyr flotte boliger i mange størrelser og prisklasser. Se fornebulandet.no  

eller besøk vårt visningssenter i Widerøeveien 5 ved Telenor Arena. 

Bo godt på Fornebu!

OBOS ønsker alle deltagere lykke til!
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Det er med stor glede vi 
ønsker alle velkommen til 

det syvende Fornebuløpet den 
25.05.2016. Denne gangen som 
OBOS Fornebuløpet 2016, idet 
OBOS har gått inn som løpets 
tittelsponsor. Vi setter stor pris 
på at en så stor eiendomsaktør ser 
verdien i å sette sitt navn til løpet, 
og profilere seg sammen med oss.

Vi er stolte over at løpsmarke-
det har respondert positivt og 

ført til en solid utvikling av løpet. 
Sist år var det nok en deltakerre-
kord med hele 2.954 påmeldinger 
i alle klasser, hvilket var et strålen-
de resultat. 

I 2015 var det første året med 
start og mål i Telenor Arena. 

Det var eksepsjonelt bra å ha til-
gang til bruk av en så stor og 
flott arena til løpet. Det er en 
stor fordel for både arrangør og 
deltakere å ha innendørs fasili-
teter til startnummerutdeling på 
løpsdagen, direkte påmelding til 

barneløpet, etteranmeldelser, toa-
letter, garderober, salg av mat og 
drikke, oppvarmingsområde, start 
og målpassering for alle løp og 
premieutdeling. Vi fikk imidlertid 
noen tilbakespill på at gps-ene 
ikke fungerte så godt inne i hallen. 
Det har vi tatt konsekvensen av og 
flytter starten til utsiden av arena-
en. Oppvarming og puljeoppstil-
ling skjer innendørs, men en og 
en pulje beveger seg ut av hallen 
før start. Vi vil selvfølgelig benytte 
startmatter ved start og mål.

Også i år vil vi lette litt på 
trykket på startnummerut-

delingen siste dag ved å ha både 
startnummerutdeling og påmel-
dingsmulighet på mandag 23. og 
tirsdag 24.05. Dette vil skje hos 
Anton Sport på Fornebu-S, det 
nye kjøpesenteret på Fornebu, i 2. 
etasje. Det er gratis 4 timers par-
kering i garasjen under senteret.

Arrangørene Friidrettens 
Venner, IL Tyrving og 

Snarøya Sportsklubb arbeider 
for at OBOS Fornebuløpet 2016 
skal fremstå som et kvalitetsar-
rangement, og prøver å tilrette-
legge arrangementet både for eli-
teløpere, mosjonister, gående og 
eventuelt rullestolbrukere (3 og 
5km), samt for voksne, ungdom 
og barn.  Vi sikrer arrangementet 
ved utplassering av en rekke løy-
pevakter, avtaler med leger og 
Røde Kors uttrykningsbil. 

Start og mål er på samme 
sted for 3, 5 og 10 km. Vi 

har vært nødt til å endre 3 km 
traseen av trafikksikkerhet-
smessige årsaker. 5 km trase-
en er imidlertid identisk med 
fjorårets. Når det gjelder 10 km 
traseen er denne lagt noe om. 
Etter at byggearbeidene langs 
Rolfsbuktalleen er ferdig, har vi 
valgt å gå tilbake til bruk av 
traseen langs Lysakerfjorden og 
Rolfsbuktveien bort til det gamle 
startområdet ved Hundsund 
Ungdomsskole. Likeledes har vi 

hørt på tilbakemeldinger om at 
fjorårets trase var trang et par 
steder og derfor unngått disse 
partier. Vi vil i år ha minst to 
drikkestasjoner for 10 km og en 
for 5 km i tillegg til ved målpasse-
ring. Det er Herbalife Nutrition 
som er ny sportsdrikkeleveran-
dør for 3, 5 og 10 km.

Vår løpsavis som du nå holder 
i hånden er trykket i hele 

100.000 eksemplarer og er et 
viktig hjelpemiddel både i selve 
markedsføringen av løpet, når det 
gjelder informasjon til alle delta-
kere etc., og ved presentasjon av 
våre samarbeidspartnere. 

Den distribueres til samt-
lige husstander i Asker og 

Bærum, benyttes til utdeling 
under Sentrumsløpet i Oslo, utde-
les til en rekke idrettsklubber og 
legges ut til bedrifter i Fornebu/
Lysakerområdet, i alle Anton 
Sport-forretninger, samt selvføl-
gelig til alle deltakere.

Vi vil gjerne få takke et frivil-
ligkorps på ca. 100 personer 

for en strålende jobb gjennom 
seks arrangementer, og vår mann 
Odd Grønli som fikser og ordner 
det meste for oss. I tillegg til vår 
tittelsponsor OBOS, er våre tro-
faste hovedsamarbeidspartnere 
Budstikka, 2XU, Fornebuporten 
og Sparebank 1. Vi takker disse og 
våre øvrig samarbeidspartnere og 
annonsører for deres engasjement 
og støtte – uten dere ville det ikke 
vært mulig å få arrangert løpet. Og 
til slutt en stor takk for tilliten til 
alle glade løpere som vi håper å se 
igjen neste år.

Stein Rohde-Hanssen
Styreleder i Fornebuløpet

Velkommen til OBOS Fornebuløpet 2016
Stein Rohde-Hanssen ønsker årets tittelsponsor og markedssjef Kjetil Framstad i OBOS velkommen til Fornebuløpet 2016

For syvende gang ringes det 
inn til storstilt mosjonsfest 

på Fornebu når Fornebuløpet 
går av stabelen onsdag 25. mai. 
Det er blitt det største mosjons-
arrangementet i Bærum og et av 
Norges største midtukeløp med 
nesten 3000 påmeldte i fjor. Jeg 
er sikker på at enda flere inntar 
Fornebulandet i år og bidrar til en 
stor folkefest.

Idretten skaper engasjement 
og deltakelse, og er en viktig 

del av livet for de fleste av oss. 
Den gleder, forarger, inspirerer og 
motiverer. Og den er ofte grunn-

lag for flotte vennskap som varer 
livet ut. Det er derfor viktig å 
skape arenaer hvor vi kan møtes 
til aktiviteter både innendørs og 
utendørs. Jeg vet at arrangøre-
ne ønsker å fremme interessen 
for mosjon og friidrett, stimulere 
deltagerne til fysisk aktivitet og 
trening på helårsbasis. Gjennom 
Fornebuløpet blir kanskje enda 
flere i alle aldersgrupper motivert 
til å være i aktivitet.

Fornebulandet har det meste 
du kan ønske deg for et godt 

liv. Fra naturens side ligger for-
holdene godt til rette for en aktiv 

fritid. På Fornebu ligger både fri-
områder og sjøen innbydende til. 
Her er naturen godt tilrettelagt for 
idrettsutøvere, mosjonister og for 
kommunens innbyggere for øvrig. 
I tillegg til næringsliv og boliger er 
det blant annet et levende kultur-
liv, små nisje-museer, utstillinger, 
spisesteder, bibliotek samt unike 
naturområder og idrett i fint sam-
spill.

Bærum er en foregangskom-
mune i Norge når det gjelder 

frivillig arbeid. Idretten er helt 
avhengig av alle frivillige. Jeg vil 
derfor benytte anledningen til å 

rette en stor takk til arrangører og 
alle ildsjeler som har bidratt til at 
Fornebuløpet arrangeres også i år. 
Takk for initiativ og engasjement.

Jeg ønsker alle en fin opplevelse 
og håper denne mai ettermid-

dagen vil by på stor idrettsglede 
og god stemning uansett presta-
sjoner.

Beste hilsen 
Lisbeth Hammer Krog 

Ordfører i Bærum kommune

Fornebuløpet 2016



4 | Fornebuløpet 2016

Trenger laget eller foreningen 
en enkel måte å ta betalt på?

Nå kan lag, foreninger og skoler ta seg betalt for alt fra billettsalg 
til pølser  og vafler på mobilen! Det er enkelt å registrere seg og 
komme i gang med mCASH. Mange ulike arrangører, foreninger 

og lag er allerede godt i gang.

Opprett din kiosk på mCASH.no i dag.

Slipp kontanter

Enkelt og effektivt 

Mindre kø gjennom forhåndssalg

Kioskmenyer i appen

-den digitale lommeboken
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Adm dir. Anders Gregersen i OBOSNydelige omgivelser å løpe i.

Julius Lund og Karianne Nagell Prytz i OBOS.

Det er ikke tvil om at 
vi har fått en ny tit-
telsponsor – som nå går 
inn med full styrke, for 
å støtte Fornebuløpet. 
Løpets navn er nå «OBOS 
Fornebuløpet 2016»!

TeksT og FoTo: Paal alme

OBOS er opptatt av å utvikle 
hele Fornebulandet i en ret-
ning, som gjør området attrak-
tivt for fremtidige beboere. I 
dette ligger ikke bare å desig-
ne og bygge boliger i ulike 
prisklasser, men også støtte 
opp under tiltak som skaper 
de gode møteplassene mellom 
mennesker.

– «OBOS har en lang tra-
disjon for å gi tilbake gjen-
nom å støtte blant annet lokale 
idrettslag, Kirkens Bymisjon og 
SOS-barnebyer. For oss er det 
viktig å støtte opp under loka-
le arrangementer på Fornebu.  
Området skal utvikles i lang tid 
framover - og underveis trenger 
vi gode møteplasser og arran-
gementer på halvøyen, nettopp 
slik OBOS Fornebuløpet er. 
At vi i år tar steget opp som 
tittelsponsor etter å ha vært 
hovedsponsor i flere år, er en 
naturlig følge av at vi vil syn-
liggjøre Fornebu for enda flere 
av våre medlemmer,  sier admi-
nistrerende direktør Anders 
Gregersen. Og dette kommer 
i tillegg til å være støttespiller 
både for Snarøya sportsklubb 
og flere andre lokale klubber og 
organisasjoner.  

Satser på Fornebu
Selskapets satsing på 
Fornebuløpet gjennomsyres 
også ned i organisasjonen. I 
flere år har ansatte fra selskapet 
vært aktive og synlige deltakere 
i løpet – og også i år stiller man 
opp. Både på dame- og herre-
siden. 

Vi har fått «låne» to loka-
le løpere til en samtale, der vi 
ønsker å belyse de ansattes syn 
på denne satsingen – og hvorfor 
nettopp de ønsker å delta i dette 
løpet. 

Karianne Nagell Prytz, 
– som arbeider på OBOS 
Fornebulandet med salg av 
nye prosjekter, er ikke i tvil om 
hvorfor hun deltar: 

– Flottere område å løpe i, 
skal man lete lenge etter.  Det 
finnes ikke maken, med sjøen 
på tre sider – og kort vei til alt 
du måtte trenge. Selv kjenner 
hun området ut og inn – det 
er jo en forutsetning når man 
skal veilede andre i sine leilig-
hetskjøp i området – og hun kan 
ikke få fullrost landskapet nok. 

– Fornebulandet er et fantas-

tisk område – heldige er de som 
får muligheten til å bo her.

Julius Lund har sitt daglige 
virke i sentral økonomistab i 
OBOS, med ansvar for øko-
nomioppfølgingen av OBOS 
Fornebulandet – og benevner 
seg selv mer som en «hobbylø-
per»; 

– Oppvekst med tennis, fot-
ball, rulleskøyter og løping. 
Ingen ihuga konkurranseløper 
– men elsker å holde seg i godt 
slag, noe man tydelig kan se på 
kroppen. Dette er ikke en kar 
som sitter mye i ro!  Begynte 
med løping egentlig først i vok-
sen alder – og han gir klart 
uttrykk for at han er glad i å få 
på joggeskoene – det gir mental 
og fysisk opptur. Han har peri-
odevis syklet fra hjemmet til 
Fornebu for å holde seg i form 
– det er 2 mil hver vei, så her er 
grunntreningen lagt.  Det går 
fort en time – for målet er ikke 
å ta seg helt ut! Han fortellet at 
han også trener litt for seg selv i 
nærmiljøet – med to små barn, 
er det nødvendig.

Begge understreker at de har 
en arbeidsgiver som er svært 
positiv og motiverende for å ha 
ansatte i god form. Ikke det at 
man må ha så veldig god kondis 
for å klare jobben, men det blir 
alltid lettere å takle kompliserte 
problemer, om man samtidig er 
i godt slag. 

Hva er drivkraften
Drivkraften for å trene: – Mest 
for å drive seg selv, bedyrer de 
begge – og å slå sin egen rekord 
fra år til år… Og ikke minst for 
å føle seg bra!

– Det er gøy å konkurrere sier 
Julius – jeg har et stort konkur-
ranseinstinkt.  Men det er rettet 
mot meg selv – så det er greit å 
håndtere!  Men det er klart det 
er gøy å slå sine egne kolleger!

Så her må dere andre OBOS-
løpere, passe på! 

Han har løpt Fornebuløpet 
to ganger før, med personlig 
rekord på 43,26 – noe han er 
vel tilfreds med. Men jeg skal jo 
alltid forbedre meg! Karianne 
nikker samtykkende – men vil 
ikke ut med sin egen «pers» – 
«du får se når jeg har løpt», sier 
hun med et smil.

OBOS Fornebuløpet
velkommen i teten! 
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Herbalife er offisiell drikkesponsor for Fornebuløpet 2016.

Du finner oss utplassert på alle drikkestasjoner hvor vi blant annet deler ut 
 sportsdrikken CR7 Drive, som har fått navnet sitt fra verdens beste  
fotballspiller.

Vi har også en stand ved målområdet hvor hyggelige Distributører deler ut  
energi- og fitnessprodukter fra ernæringsserien vår, Herbalife24.

Kom innom og få i deg næringen du trenger etter et langt løp  
– eller om du bare vil slå av en prat.

Vil du lese mer om våre produkter, se http://herbalife24.no 

Vi ønsker alle deltagere lykke til! 

FORNEBULØPET

Herbalife jobber  
for en sunn og  
aktiv livsstil
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Det som er i ferd med å 
skje på betalingssiden nå, 
er mildt sagt en revolu-
sjon.

TeksT og FoTo: Paal alme

– Det er spesielt introduksjo-
nen av mobile betalingstjenester 
som vil revolusjonere våre innøv-
de betalingsvaner – og sette 
mange «gode» vaner til veggs, 
sier markedssjef Roald Stene i 
SpareBank 1. 

– Men ta det med ro, dette er 
en ønsket revolusjon!

Dekker alle behov
Her snakker vi om betalingsløs-
ninger som omfatter netthandel, 
kjøp i kiosk, butikk og kantine 
– og ikke minst vennebetaling, 
som er så praktisk når man skal 
«dele en regning» etter besøk på 
restaurant eller kafé. mCASH er 
nærmest din egen handlebutikk 
– og kan settes opp akkurat der 
du ønsker deg! - Dette er den 
digitale lommeboken, sier Stene.

– Din og min bruk av bank, 
har forandret seg totalt de siste 
10 – 15 årene. Kontanter fases 
ut - og erstattes av elektronisk 
handel. Hva er da mer naturlig, 
enn at banken også endrer seg?

Omtrent alt – og alle steder 
kan man snart betale med kort. 
Men vi tar denne utviklingen 
enda et steg videre: Med din 
mobiltelefon, som er allemanns-
eie, kan du nå gjøre transaksjo-
ner, hvor og når du måtte ønske 
det. 

Fornebuløpet – skal dere 
løpe fra noe?
Hvorfor er det viktig å delta på 
Fornebuløpet for SpareBank 1, 
undrer vi. Dere er jo en bank.

– Vi har et stort kontor på 
Fornebu – vi har mange kunder i 
området – og det er svært mange 
spennende bedrifter i regionen. 

– Alt taler derfor for, at vi har 
gjort et fornuftig valg med å eta-
blere oss på Fornebu.

Med mCASH 
kan klubber og 
foreninger gå fra 
kluss til pluss

Alle arrange-
menter – store som 
små, enten det er 
fotballturneringer, friidrettsar-
rangementer, eller loppemarke-
der – alle vil ha stor nytte av 
mCASH. 

Hvorfor? Jo, fordi du får en 
lettvint handel – der penger ikke 
håndteres på annet vis, enn via 
mobiltelefonen.  Tenk på alle 

de situasjoner du kommer opp 
i, der den ene parten mangler 
«cash» – og er forhindret fra å 

gjøre en handel 
– en handel som 
begge parter er 
interessert i! 

Og det beste 
med det hele 
for arrangøren; 

Når du er ferdig med arrange-
mentet – kan du se på sluttsum-
men hva som er kommet inn – og 
pengene er allerede på din konto.  
Nå vet du hvorfor vi heier på 
mCASH. 
Prøv selv – Appen er gratis –
selvsagt.

Glem kontantene  
– heia mCASH!

Vi ønsker å 
tilby tids- 

riktige produkter.”

Sparebank 1 sitt nye løpsantrekk testes på Fornebu.
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FORNEBU S
NYTT KJØPESENTER
MED 80 BUTIKKER
OG SPISESTEDER

HENT DITT  
STARTNUMMER  

TIL FORNEBULØPET 
PÅ ANTON SPORT

23. MAI FRA KL. 12–20  
OG 24. MAI  

FRA KL. 10–20

Lykke ti l, alle deltakere!

SENTERET ER ÅPENT
HVERDAGER 10–20 

LØRDAGER 9–18

-
4 TIMER GRATIS

KUNDEPARKERING

FORNEBU-S.NO

FS_profil_løpsavisen_.indd   1 20.03.16   11:59
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Meny Fornebu S - en aktiv 
deltaker på Fornebuløpet 
i år! Ikke nok med at kje-
den sentralt virkelig sat-
ser på sunnhetsbølgen, 
gjennom bonus på hele 7 
prosent på alt av frukt og 
grønt!  De har appelsiner 
til innbruddspris – og når 
reporter kommer for å ta 
bilder, finner han et helt 
brannlag på handletur for 
å hente næringsrik kost!

TeksT og FoTo: Paal alme

Hva mer kan man ønske seg av 
en samarbeidspartner?

– Det ligger klare strategi-
er bak disse valgene, forteller 
Håkon Linnæs, som er kjøp-
mann på Meny Fornebu. – 
Butikken er en sentral aktør i 
nærmiljøet – vi leverer mat til 
store deler av befolkningen på 
Fornebu. Vi ønsker derfor å 
gi noe tilbake til fellesskapet. 
Internt sier vi at «vi har et 
stort fotavtrykk» – og det fotav-
trykket skal vi alle kunne være 
stolte av. 

MENY – går nye veier!
Meny på Fornebu er en av de 
butikkene i kjeden som omset-
ter mest frukt og grønt. Vi 
ønsker å bygge opp under en 
«sporty verdi» i kjeden – og 
vi vil stimulere våre ansatte 
til å etterleve våre verdier på 
dette området. Det er noe hver 
enkelt vil ha stor glede av – 
og til syvende og sist, kommer 
det butikken – og derigjennom 
også våre kunder til gode.

Den sunne profilen gjen-
nomsyrer alt. Også på spise-
rommet. Der finner du ikke 
noe annet enn grovt brød – og 
masse frukt og grønt. Vi ser 
klare tegn, på at våre ansatte 
setter pris på denne lunsjpro-
filen – for det letter egne valg, i 
retning av å velge sunt fremfor 
annen (usunn) kost, som kan-
skje fremstår som mer forlok-
kende, når man både er sliten 
og trøtt.

New wrapping….
Vi snakker ikke om butikken 
selv, men varenes innpakking. 
Her skjer det mye forskning og 
innovasjon. Meny ønsker mer 
av dette – mer samarbeid med 
industrien, slik de eksempelvis 
har det med Bama; – Et tydelig 
bevis på endring i handleva-
ner, er når nå blåbær kommer 
i endret pakning, fra stor flat 
plastpakke, til et beger. Vi ser 
umiddelbart at omsetningen 
stiger til det mangedobbelte, 
fordi et beger er enklere å bære 
med seg i hånden.  Og noe sun-
nere enn blåbær, skal man jo 
lete lenge etter!

Sunnhetsfanen høyt hevet
Vi stiller store krav til oss selv, 

på hva vi fronter i butikken. 
Vi prøver virkelig å holde alle 
kostholdsrådene høyt hevet – 
«Spis sunt – spis 5 om dagen».  
Dette er en grei huskeregel – 
og en god veileder når vi skal 
tenke vareutvalg – og hva vi 
ønsker å huskes på. 

Mange tenker nok ikke over 
hvilken påvirkningskraft en 
butikkjede som oss har, overfor 
sine kunder. Mange valg skjer 
umiddelbart i butikken – og 
vi vil legge til rette for at våre 
kunder kan ta sunne valg. Vi 
satser derfor sterkt på frukt og 
grønt, fisk og annen sunn mat. 
Men også medarbeiderne er et 
satsingsområde;

Satser på egne ansatte
Ikke bare oppfordres butik-
kens medarbeidere til å delta i 
løpet – men de ansatte får også 
fri løpsdagen for å delta. Flott 
tilbud! Her snakker vi om å 
gjøre som man sier!

Og kjøpmannen letter litt på 
sløret, når han også innrøm-
mer at han i tillegg vurderer 
å gi de ansatte en times fri i 
arbeidstiden til å trene!  

– Vi har det superflotte, 
nyåpnede Elexia vegg i vegg 
– så her er det bare å droppe 
inn! forteller Håkon Linnæs 
med et stolt smil. Snakk om 
tilbud!

Et ørlite krav stilles til de 
som vil ta del i dette tilbudet: 
det forutsetter en viss forplik-
tende trening i de ukene som 
er igjen frem til løpet. For noe 
egeninnsats må legges inn, for 
å få dette godet! At påmel-
dingsavgiften også dekkes av 

arbeidsgiver, gjør denne pak-
ken fullkommen. 

...og det satses på de unge
Et tett samarbeid med FAU på 
Hundsund ungdomsskole, har 
resultert i at elever som legger 
opp til trening i forkant av løpet 
– og melder seg på 3 km-lø-
pet, får dekket alle kostnader fra 
butikkjeden. At man også vil få 
tilbud om et spennende foredrag 
av en rikskjendis fra idretts-Nor-
ge i forkant av løpet, kommer 
som ekstrabonus, for de som vil 
være med.  Så her er det bare å 
snøre på seg joggeskoene – og 
komme seg ut i vårsolen snarest! 

Godkjent artikkel Fornebuløpet avis 2016
Selskap: Meny Fornebu S
Dato: 16. mars 2016 – Versjon 2

Full beredskap for bedre helse

Kjøpmann Håkon Linnæs gir de ansatte fri løpsdagen for å delta på løpet.

Spis sunt - spis 5 om dagen er anbefalingen fra Meny Fornebu S

I full beredskap for kropp og sjel!
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TAG HEUER CARRERA CALIBRE HEUER 01
Chris Hemsworth works hard and chooses his roles carefully. He handles pressure 
by taming it, and turning it to his advantage. #DontCrackUnderPressure was coined 
with him in mind.
www.nortime.no
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Fornebuløpets offisi-
elle drikkeleverandør 
Herbalife har i flere år 
hatt verdensstjernen 
Christiano Ronaldo med 
på laget. Nå skal selska-
pets sportsdrikker bidra 
til bedre prestasjoner 
også for alle deltakerne i 
Fornebuløpet.

TeksT: Paal alme  
FoTo: HerbaliFe

I samarbeid med Christiano 
Ronaldo har Herbalife utviklet 
sportsdrikken CR7 Drive, 
som er en del av sportsserien 
Herbalife24. Dette er produk-
ter som sikrer at du får i deg 
de riktige næringsstoffene i alle 
faser av trening og konkurran-
ser. Også under Fornebuløpet, 
hvor det plasseres en drikke-
stasjon på Telenor Arena (som 
er start og mål), og en stasjon 
i Nansenparken som ligger 
omtrent midtveis på «halvøya» 
Fornebu.

I et løp som Fornebuløpet er 
det viktig med raskt brennstoff og 
god hydrering. Dette får du med 
Herbalife24 produktene. For oss 
er det avgjørende at vår tilste-
deværelse og vårt bidrag er rele-
vant og positivt, og vi opplever at 
det er en perfekt match mellom 
Herbalife og Fornebuløpet, sier 
Herbalifes Nordiske sjef, Mia 
Bergmann.

Ernæring og veiledning
Herbalife er et av verdens stør-

ste ernæringsselskaper, og har 
eksistert på det norske markedet 
i 20 år. Selskapet selger sine pro-
dukter gjennom selvstendige dis-
tributører, som også har opplæ-
ring slik at de kan gi sine kunder 
personlig oppfølging og veiled-
ning. Flere av våre distributører 
driver også fit-clubs, som er et 
gratis treningstilbud for alle som 
er glade i å trene og ønsker å bli 
en bedre utgave av seg selv. Her 
lærer man også grunnleggende 
ting om ernæring og hva krop-
pen trenger, både i hverdagen og 
i sammenheng med trening. 

Selv om vi primært selger 
ernæringsprodukter ser vi på oss 
selv om et livsstilsselskap. Å leve 
et sunt og godt liv krever ikke 
bare riktig kosthold, men også at 
man er i aktivitet. Våre distribu-
tørers oppgave er derfor først og 
fremst å veilede og motivere, sier 
Bergmann.

The movement
Herbalifes visjon er ambisi-
øs. Selskapet ønsker å forandre 
menneskers liv, gjennom en aktiv 
og sunn livstil. En hoveddel av 
markedsarbeidet til selskapet er 
derfor rettet inn mot å inspirere 
og tilrettelegge slik at flere nord-
menn kan leve en sunn og aktiv 
livsstil. Å støtte arrangementer 

som Fornebuløpet er derfor en 
viktig del av selskapets strate-
gi. Bare i 2016 støtter Herbalife 
9 ulike folkelige sportsarrange-
menter i Norden, hvorav 6 fore-
går i Norge. Selskapet har kalt 
satsingen «the movement» fordi 
det handler om å få flest mulig i 
bevegelse.

Det er fremdeles altfor mange 
som ikke er nok i aktivitet, og 
som spiser usunt. Dette ønsker 
vi å gjøre noe med. I en hektisk 
hverdag forstår vi at det kan være 
vanskelig å klare disse tingene, 
og derfor har vi fokus på å gjøre 
dette enklere for folk med våre 
produkter, veiledning og aktivite-
ter. Det er viktig at dette tilpasses 
hver enkelt, sier Bergmann. 

Satser på unge talenter
Herbalife støtter ikke bare fol-
kelige sportsarrangementer, 
men er også engasjert i arbeidet 
med å løfte frem unge idrett-
stalenter. Til sammen sponser 
selskapet et titalls utøvere i hele 
Norden, med mål om å være 
en viktig bidragsyter til deres 
utvikling og fremtidige suksess. 
Utøverne får selvsagt Herbalifes 
produkter, men kanskje enda 
viktigere er at de også får tilgang 
til selskapets lokale og globale 

trenings- og ernæringseksper-
ter. Det finnes ekstremt mye 
ekspertise i Herbalife, på et høyt 
internasjonalt nivå. Dette er noe 
som også kommer utøverne vi 
sponser til gode. Mange av disse 

har ikke i dag tilgang til denne 
typen ekspertise, og ved å gi de 
veiledning og råd særlig knyttet 
til deres kosthold og ernæring 
kan vi spille en aktiv og bety-
delig rolle i deres trenings- og 

konkurranseopplegg, avslutter 
Bergmann.

Ønsker du mer informasjon 
om Herbalife eller Herbalife 
produkter, se herbalife.no eller 
http://herbalife24.no/products/ 

Med Ronaldo på laget

Herbalife
Inneværende år vil Herbalife 
være aktive knyttet til følgende 
arrangementer: 
Norge:
Fornebuløpet Oslo    25. mai
3XGames  Steinkjer   25. juni
Sandnes Halvmaraton   4. oktober
TriQuart  Kristiansand  30–31. juli
Drammen Halvmaraton   4. sept.
Rosa Sløyfeløp Halden   3. sept. 

Sverige:
Ringsjön Runt Skåne   4. juni 

Finland:
Runfest Helsinki   25. august 
Runfest Tampere   31. august
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Anton Sport Fornebu Snarøyveien 55, 1364 Fornebu
fornebu@antonsport.no
Tlf. 67 49 59 60 

Åpningstider
Hverdager: 10 - 20
Lørdag: 09 - 18 Bli medlem gratis på 

antonclub.no!

1999,-
XEED
XC5 JR LITE 16’’

Gutt/Jente

2499,-
XEED
XC5 JR LITE 20’’
Medlemspris:

Ikke medlem 2999,-
Gutt/Jente

3199,-
XEED
XC5 JR LITE 24’’
Medlemspris:

Ikke medlem 3999,-
Gutt/Jente

1599,-
ASICS
Gel-Kayano 22
Medlemspris:

Ikke medlem 1900,-
Dame/Herre

850,-
NIKE
Epic Lux Run

Dame

1250,-
NIKE
Free Run Distance

1599,-
ASICS
Gel-Nimbus 18
Medlemspris:

Ikke medlem 1900,-
Dame/Herre

1299,-
2XU
Mid-Rise Comp Tights

Dame

4999,-
GEKKO
FLOW STREET 16
Medlemspris:

Ikke medlem 6999,-

14500,-
CANNONDALE
Caad12 105

1599,-
HOKA
Clifton

Herre

GJØR DEG KLAR TIL 

FORNEBULØPET 
HOS ANTON SPORT FORNEBU!
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Bli med på

Budstikkas barneløp onsdag 25. mai
Påmelding ved fremmøte fra kl. 16.30.  
Distanse: 400 meter. Start: kl. 17.00. Startkontingent: kr 100,-.
Premie til alle som deltar.

Med Budstikkakortet får du  
25 % rabatt ved påmelding
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Vi har vel alle sett hvor-
dan de profesjonelle blir 
tatt hånd om av støtte-
apparatet, etter store løp 
og stevner. Nå kan det bli 
deg, som får gleden av 
å bli tatt hånd om – helt 
gratis!

TeksT og FoTo: Paal alme

«Klinikk for alle» stiller med 
en stor del av sine fagfolk på 
løpsdagen – de flytter ut benker 
og bord – og tar deg imot med 
«åpne hender».

Selskapet stiller med 6-7 tera-
peuter (kiropraktorer, fysiote-
rapeuter og osteopater) som gir 
råd og veiledning samt hjelper 
til med massasje og stretching 
etter løpet. Hvilket tilbud!

God helse betyr alt!
Uten en godt fungerende 
kropp, er du ganske så handi-
kappet på flere områder. Hva 
som skal til for å holde krop-
pen ved like, varierer både med 
alder og hvilken livsstil du har.

Hvor kan du henvende deg, 
om noe ikke fungerer? 

Det er jo ikke alltid man bør 
oppsøke fast-legen, når proble-
met ligger på alt annet enn syk-
dom! Det er nok av problemer 
som bare forstørres, fordi man 
ikke går tilbake til årsaken for 
problemet, men hopper rett på 
symptomene. Dette er en stor 
utfordring for mange!

Med et team bestående av 
terapeuter; kiropraktorer, 
fysioterapeuter, kostholdsek-
sperter, osteopater og andre 
spesialister, er det nå mulig å 
få profesjonelle svar på dine 
spørsmål – fra et team av fag-
folk, som har erfaring nettopp 
fra idrettsmedisin og skade-
forebygging. 

«Klinikk for alle» lever 100 
% opp til sitt navn

Beliggende på Fornebu S – 
vårt lokale kjøpesenter, kan de 
tilby hjelp for de fleste proble-
mer.

Mest oppsiktsvekkende er 
nok deres «Body Composition 
Monitor» – kroppsmåleren, 
som under løpet i fjor nærmest 
«gikk varm». Etter endt løp 
sto det lang kø av løpere, som 
alle ville analysere kroppens 
sammensetning, på en avan-
sert måte. 

Gratis test
Apparatet stilles gratis til dis-
posisjon under Fornebuløpet 
for alle deltakere. Det baserer 
seg helt og holdent på elek-
triske impulser, som sendes 
gjennom kroppen i forskjellige 

baner. På dette vis får man 
målt fettprosent, muskelmas-
se og beinstruktur – og den 
lille gimmicken, at du også får 
beskjed om din «metabolske 
alder» – altså din alder i for-
hold til kroppens struktur, kan 
nok for mange løpere bli en 
hyggelig opptur. (Men også en 
vekker, om man kommer skjevt 
ut i forhold til egen alder.)  

Matinntak alfa & omega
Som aktiv løper, er du godt 
kjent med at matinntaket er 
vesentlig for kroppens evne til 
å bygge styrke og muskler – og 
ikke minst dens evne til restitu-
sjon, etter en treningsøkt. 

Det er viktig å ha oversikt 
over hva man tar inn – og kon-
troll på hva kroppen evt. man-
gler. Det er her Klinikk for alle 
kommer på banen, med sine 
spesialister som innehar topp 
kompetanse på de områdene 
vi trenger støtte; - Føler man 
seg sliten, kan det være mange 
årsaker til det – og det å avdek-
ke denne type utfordringer – og 
få de riktige rådene til videre 
handling, er det som kjenne-
tegner selskapet. 

De har et bredt kundespekter 
– for ”vonter” har til og fra hele 
livet – og i de forskjellige faser 

man skal gjennom, gjelder det 
å ha kontroll på at også det 
man foretar seg på området 
kosthold ved siden av aktivitet, 
er noe man justerer løpende. 

Satser på synlighet
Klinikk for alle, hadde i fjor en 
kjempesuksess med sin tilste-
deværelse under Fornebuløpet. 
De delte ut flere hundre poser 
med frokostblanding – mixen 
som de selv har komponert i 
samarbeid med produsenten; 
Stangeland mølle, for å få frem 
det beste for «kropp og sjel».

Alle som bedriver idrett og 
utfordrer kroppen i forskjellige 
idrettsgrener, opplever fra tid 
til annen at man blir utsatt for 
skader. At du kan komme langt 
med en ispose i bagen, både 
for å lindre og hemme videre 
utvikling av en skade er vi alle 
kjent med. For å sikre oss, bør 
vi derfor alle ha en liten ispose 
i treningsbagen. 

Også dette vil ”Klinikk for 
alle” hjelpe oss med! De deler 
ut gratis engangs isposer til 
alle som kommer innom deres 
stand – og her får du i tillegg 
gode råd fra fagfolkene, som 
alle stiller opp og vil gi av sin 
kompetanse. 

Snakk om service!

La drømmen bli virkelighet 
gratis massasje etter løpet! 

Fagansvarlig Bent Roar Ekerhaugen viser reporter kroppsmåleren; «Body Composition Monitor».

Kiropraktorene Annecken Lister Haugen og Bent Roar Ekerhaugen ved selska-
pets logo
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Glimt fra Fornebuløpet 2015
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Premier:
• Alle får deltagerpremie
•  Klassepremie fra 2XU til vinneren av  

hver klasse på 3 km, 5 km og 10 km.
•  Tag Heuer premie til raskeste dame-  

og herreløper på 5 km og 10 km.
•  Lagpokal til raskeste dame- og  

herrelag m/5 deltagere.
•  20 ekstra premier trekkes ut fra alle  

deltagernes startnummer. 

Mer info og påmelding:

www.fornebulopet.no
Fortløpende påmeldingsfrist 

Løpklasser:
Kl. 17.00 Budstikkas barneløp ca 350 meter
Kl. 18.00 Meny 3 km
Kl. 18.30 OBOS Fornebuløpet 5 km
Kl. 19.00 OBOS Fornebuløpet 10 km

Startkontigent
Barneløpet kr. 100.- Påmelding og betaling ved start. Ingen klasseinndeling. 

10 km 5 km 3 km
1. mars - 15. mai kr 330 kr 300 kr 220
16. mai - 22. mai kr 380 kr 350 kr 270
23. mai - 25. mai kr 470 kr 440 kr 320

I tillegg kommer engangslisens for alle født 2003 og tidligere med:
• Kr. 30.- for påmeldinger til og med kr. 250.-
• Kr. 40.- for påmeldinger fra og med kr. 251 til og med kr. 400.-
• Kr. 50.- for påmeldinger over kr. 400.- 
De som har Friidrettsforbundets helårslisens slipper å betale engangslisens.
Startkontigenten inkluderer adm.gebyr (Tillegg på enkelte andre løpsarr.)

Starttider og startkontingent

Klasser og inndelinger
Nytt i 2016 er klasse på 3000m for løpere 18 år og eldre (begge kjønn). 
Samtidig er spaserklasse på 5km og 10km fjernet. Tidligere deltagere 
i denne klassen oppfordres til å delta på ordinær 5 km og 10 km. 

Rabatter:
• 25% rabatt med Budstikka kortet
•  50 kroner rabatt til medlemmer av Kondis, OBOS og 

Anton Club

Klasse/Distanse 3 km 5 km 10 km
10-11 år x
12-13 år x
14-15 år x x
16-17 år x x x
18 år og eldre x
18-19 år x x
20-22 år x x
22-39 år x x
40-44 år x x
45-49 år x x
50-54 år x x
55-59 år x x
60-64 år x x
65-69 år x x
70-74 år x x
75-79 år x x
80 år og eldre x x

Pulje/Distanse 3 km 5 km 10 km

Pulje 1 9-12 min 14-21 min 30-39 min

Pulje 2 12-14 min 21-27 min 39-42 min

Pulje 3 14 min < 27 min < 42-45 min

Pulje 4 45-48 min

Pulje 5 49-51 min

Pulje 6 51-55 min

Pulje 7 55 min <
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Velkommen til OBOS Fornuebuløpet 2016

For påmelding: 
se vår hjemmeside  

www.fornebulopet.noVi benytter i år Herbalife sportsdrikker på våre drikkestasjoner
bruker vi til  registrering  av  
påmeldingene og tidtaking

K PMS 422 PMS 428 PMS 368

Målestokk 1:5000
22.02.2016
3, 5 og 10 km
Fornebuløpet 2016

D

D

D

D

5 km løype er markert
10 km løype er markert

Bærum
Hjelpekorps

Er til stede under hele arrangementet

Løypene blir justert 
og kontrollert av Kondis 

– autoriserte løypemålere før løpet
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Onsdag 25. mai 2016  
på Fornebu og Snarøya

Løypetraseer:
Løypene fra i fjor er endret noe, men blir kontrollert av KONDIS 
før løpet og kan bli justerte.
Parkering:
Stor parkeringsplass sør for Telenor Arena. Samme sted 
som benyttes ved større konserter og messer. Innkjøring fra 
Forneburingen. Avgiftsbelagt plass, men vi har fått avtalt parke-
ringspris med kun  Kr. 50.- for hele kvelden
Offentlig transport:
Buss 31 Snarøya og 31 Fornebu
Stoppested Fornebuparken
Startnummerutdeling:
Mandag 23. og tirsdag 24 mai hos Anton Sport i Fornebu S ( 
Kjøpesentret, 2 etasje)  Tilstede fra 11.00 til 20.00 Innkjøring fra 
Snarøyveien. Buss 31 Fornebu, stoppested: Fornebu Vest.
Startnummerutdeling Løpsdagen:
Onsdag 25 mai i Telenor Arena inngang E fra kl. 15.00.  
( Opp trappen til høyre )
Barneløpspåmelding:
Kun løpsdagen onsdag 25 mai i Telenor Arena,  
inngang E fra kl. 16.30
Etteranmeldelser:
Kan gjøres ved vår stand hos Anton Sport mandag 23. og tirsdag 
24. mai og i Telenor Arena løpsdagen fra kl. 15.00   
( Så langt vi har ledige startnummer tilgjengelig ).
Last ned mCash og betal start kontingenten med denne appen 
når du etteranmelder deg disse dagene.
Start og mål:
Alle distanser samles inne i Telenor Arena og ledes puljevis til 
start rett utenfor Arenaen. Målgang inne i Telenor Arena.
Toaletter:
Telenor Arena, inngang  E ved startnummer  utdelingen. Det er 
kommet nye toaletter i bakkeplan fra i fjor. Se henvisninger.
Garderober:
Telenor Arena, inngang E som andre aktiviteter. Separate gardero-
ber for kvinner og menn. Følg anvisning inne i arenaen. 
Salg av mat og drikke:
Telenor Arena, et sted på gulvet nær scenen.
Resultater:
Live oppdatering på nettsidene til EQTIMING og oppslag i Telenor 
Arena ved scenen. På hjemmesiden: www.fornebulopet.no etter 
løpet.
Premieutdeling:
Fortløpende etter hver distanse i Telenor Arena fra Scenen.
Starttider:
1700 Budstikkas barneløp 300 m
1800 Menys ungdomsløp 3 km
1830 2XU Fornebuløpets 5 km
1900 2XU Fornebuløpets 10 km

Velkommen til OBOS Fornuebuløpet 2016

INFOSENTER:
Her er det utdeling av 
startnummer, etterand-

melding og premieutde-
ling etter løpet.

PARKERING:
Stor parkeringsplass sør for Telenor Arena. Samme sted som benyttes ved større  
konserter og messer. Innkjøring fra Forneburingen. Avgiftsbelagt plass, men vi har  
fått avtalt parkeringspris med kun  Kr. 50.- for hele kvelden

Målestokk 1:5000
22.02.2016
3, 5 og 10 km
Fornebuløpet 2016

P

D

P
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Deltakerstatistikk 2010-2015

Tren med håndplukkede personlige   trenere på Lifestyle Fornebuporten!

Lifestyle tilbyr også et stort utvalg 
av gruppetimer bl.a. sirkeltrening, 
spinning og yoga.”Lifestyle satser videre hardt på personlig trening og har rekruttert et 

team av ledende Coach/Trainers under ledelse av Wellness Manager 
Jesper Makholm. Alle våre trenere er topp utdannede og har bred 

kunnskap om kropp og bevegelse innenfor sine respektive fagdisipliner.”
Lifestyles målsetning er å hjelpe deg å 
forstå din kropp og nå dine personlige  
treningsmålsetninger. Ta kontakt med oss.  

Første prøvetime er gratis!” Lifestyle er et nytt moderne og eksklusivt 
treningssenter beliggende sentralt på  
Fornebuporten. Lifestyle tilbyr det nyeste 

utstyret innen cardio apparater, frivekter og funksjonell 
trening. I tillegg har Lifestyle spinningog stakesal,  
squash bane og en stor innendørs gymsal. ”

JESPER MAKHOLM 
WELLNESS MANAGER

Manager og personlig trener på  
Lifestyle by Fornebuporten. 

Lang erfaring innen treningsbransjen, 
både med å bygge opp trenings- 

lokaler, og trene mennesker til større 
konkurranser innen ski og løping. 

Jesper er også utdannet  
idrettsmassør, og derfor spesielt 

opptatt av funksjonell trening.

ROBIN STRANDBERG  
COACH/TRAINER 

 
Robin er utdannet personlig 
trener og gruppeinstruktør i 

Sverige med spesial  
kompetanse rettet mot 
skadeforebygging og  

rehabiliteringstrening. Robin 
var tidligere profesjonell 
thaibokser og er fortsatt 

aktiv innenfor sporten.

HILDE BJØRNEBØLE  
COACH/TRAINER 

Hilde har jobbet som profesjonell  
danser i både tv-produksjoner og 

danseoppsetninger siden 2009. Hun 
har lang erfaring som personlig trener, 

gruppeinstruktør og danselærer.  
Hilde er klar til å motivere og presse 
deg til ditt neste nivå uansett om du  

trenger å forbedre styrke, utholdenhet, 
fleksibilitet eller dansesteget.

SEBASTIAN CARLOS KRUSE
COACH

 
Sebastian startet med Taekwondo som  

10 åring og deltok senere i en rekke 
konkurranser  i sporten med svært gode 

resultater . De siste 5 årene har han jobbet 
som profesjonell hiphop og street danser, 

samt undervist på danseskoler og opptrådd 
på store eventer i inn-og utland.

Sebastian har en sterk pasjoon for trening 
og elsker å dele dette med andre. 

E-mail: lifestyle@fornebuporten.no | Tlf:  24 13 42 21
Adressen: Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker (Atrium til Fornebuporten)

www.fornebuporten.no/lifestylebyfornebuporten
Instagram @lifestylebyfornebupoten 

Velkommen til å booke PT time  
hos Lifestyle by Fornebuporten!

Raskeste herreløper 5 km
År Navn Klubb Tid

2010 Erik Gramstad OSI 15:03

2011 Kristian Nedregård IL TYRVING 15:40

2012 Kristian Nedregård IL TYRVING 15:18

2013 Henrik Lidman SK VIDAR 15:43

2013 Stian Klungland ULLENSAKER/KISA 15:43

2014 Øystein Mørk SPORSTKL. KRAFT 15:19

2015 Øystein Mørk SPORSTKL. KRAFT 15:22

Raskeste dameløper 5 km
År Navn Klubb Tid

2010 Kari Madslien 18:31

2011 Johanna Mari Brox OSI 18:15

2012 Christiana Bus Holth SK VIDAR 17:02

2013 Gunhild Halle Haugen TJALVE 17:07

2014 Gunhild Halle Haugen TJALVE 17:25

2015 Gunhild Halle Haugen STAVERN 17:05

2010 2011 2012 2013 2014 2015
10 km damer 131 97 135 234 310 449
10 km menn 265 241 332 480 643 888
5 km damer 101 64 94 160 243 237
5 km menn 65 97 99 131 194 221
3 km jenter 84 116 138 147 181 187
3 km gutter 42 64 97 167 179 144
10 km gått 3
5 km gått 52 46 35
Totalt 690 679 890 1386 1784 2161
Barneløpet 145 197 245 301 375 286
TOTALSUM 835 876 1135 1687 2159 2447

Vinnere 5 km 2015 Gunhild Halle Haugen og Øystein Mørk Stein Rohde-Hanssen gratulerer vinnerne av 10 km 2015 Ida Bergsløkken og Odd-Bjørn Hjelmeset
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Statistikk
tidligere 
vinnere

Tren med håndplukkede personlige   trenere på Lifestyle Fornebuporten!

Lifestyle tilbyr også et stort utvalg 
av gruppetimer bl.a. sirkeltrening, 
spinning og yoga.”Lifestyle satser videre hardt på personlig trening og har rekruttert et 

team av ledende Coach/Trainers under ledelse av Wellness Manager 
Jesper Makholm. Alle våre trenere er topp utdannede og har bred 

kunnskap om kropp og bevegelse innenfor sine respektive fagdisipliner.”
Lifestyles målsetning er å hjelpe deg å 
forstå din kropp og nå dine personlige  
treningsmålsetninger. Ta kontakt med oss.  

Første prøvetime er gratis!” Lifestyle er et nytt moderne og eksklusivt 
treningssenter beliggende sentralt på  
Fornebuporten. Lifestyle tilbyr det nyeste 

utstyret innen cardio apparater, frivekter og funksjonell 
trening. I tillegg har Lifestyle spinningog stakesal,  
squash bane og en stor innendørs gymsal. ”

JESPER MAKHOLM 
WELLNESS MANAGER

Manager og personlig trener på  
Lifestyle by Fornebuporten. 

Lang erfaring innen treningsbransjen, 
både med å bygge opp trenings- 

lokaler, og trene mennesker til større 
konkurranser innen ski og løping. 

Jesper er også utdannet  
idrettsmassør, og derfor spesielt 

opptatt av funksjonell trening.

ROBIN STRANDBERG  
COACH/TRAINER 

 
Robin er utdannet personlig 
trener og gruppeinstruktør i 

Sverige med spesial  
kompetanse rettet mot 
skadeforebygging og  

rehabiliteringstrening. Robin 
var tidligere profesjonell 
thaibokser og er fortsatt 

aktiv innenfor sporten.

HILDE BJØRNEBØLE  
COACH/TRAINER 

Hilde har jobbet som profesjonell  
danser i både tv-produksjoner og 

danseoppsetninger siden 2009. Hun 
har lang erfaring som personlig trener, 

gruppeinstruktør og danselærer.  
Hilde er klar til å motivere og presse 
deg til ditt neste nivå uansett om du  

trenger å forbedre styrke, utholdenhet, 
fleksibilitet eller dansesteget.

SEBASTIAN CARLOS KRUSE
COACH

 
Sebastian startet med Taekwondo som  

10 åring og deltok senere i en rekke 
konkurranser  i sporten med svært gode 

resultater . De siste 5 årene har han jobbet 
som profesjonell hiphop og street danser, 

samt undervist på danseskoler og opptrådd 
på store eventer i inn-og utland.

Sebastian har en sterk pasjoon for trening 
og elsker å dele dette med andre. 

E-mail: lifestyle@fornebuporten.no | Tlf:  24 13 42 21
Adressen: Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker (Atrium til Fornebuporten)

www.fornebuporten.no/lifestylebyfornebuporten
Instagram @lifestylebyfornebupoten 

Velkommen til å booke PT time  
hos Lifestyle by Fornebuporten!

Raskeste herreløper 10 km
År Navn Klubb Tid

2010 Martin Kjell-Ohlsson SK VIDAR 32:57

2011 Lasse Blom MODUM FIK 33:44

2012 Øystein Sylta SK VIDAR 31:47

2013 Håkon Brox IK TJALVE 33:03

2014 Mathias Nipen SK VIDAR 33:14

2015 Odd-Bjørn Hjelmeset BAMA 33:26

Raskeste dameløper 10 km
År Navn Klubb Tid

2010 Siri Størmer 38:03

2011 Christina Bus Holth SK VIDAR 35:44

2012 Jessica Katarina Gunnarsson SK VIDAR 37:18

2013 Inger Liv Bjerkreim Nilsen LILLEHAMMER OK 35:16

2014 Annie Bersagel IK TJALVE 33:16

2015 Ida Bergsløkken SK VIDAR 36:55

Jenter 10-11 år
År Navn Klubb Tid

2010 Emily Dishington 14:08

2011 Emma Kirkeberg Mørk IF STURLA 12:17

2012 Ane Uglem Mobakken LILLOMARKA SKIKL. 11:32

2013 Emma Kirkeberg Mørk IF STURLA 11:00

2014 Christina Elise Osnes-Ringen LYN SKI 11:25

2015 Anna Marie N. Sirevåg SK VIDAR 11:29

Gutter 10-11 år
År Navn Klubb Tid

2010 Henrik Bjørnstad Koppang IL TYRVING 11:47

2011 Martin Kirkeberg Mørk IF STURLA 11:29

2012 Martin Kirkeberg Mørk IF STURLA 10:59

2013 Brage Buseth Hammerstad IF TYRVING 11:18

2014 Filip Osnes-Ringen LYN SKI 11:38

2015 Filip Osnes-Ringen LYN SKI 10:52

Jenter 12-13 år
År Navn Klubb Tid

2010 Johanne Lægran 11:51

2011 Aurora Kildahl ASKER SKIKLUBB 11:59

2012 Kristin Austgulen Fosnæs IL TYRVING 11:36

2013 Ane Uglem Mobakken LILLOMARKA SKIKL. 11:00

2014 Ane Uglem Mobakken LILLOMARKA SKIKL. 10:30

2015 Emma Mørk Kirkeberg IF STURLA 10:28

Gutter 12-13 år
År Navn Klubb Tid

2010 Thomas Bucher-Johannessen IL TYRVING 10:27

2011 Fredrik Strømsnes Aasen LIER IL 11:15

2012 Simen Halle Haugen RUNAR IL 09:43

2013 Magnus Tuv Myhre JEVNAKER SKIKL. 10:01

2014 Martin Kirkeberg Mørk IF STURLA 09:38

2015 Sebastian Helgheim IL TYRVING 10:28

Jenter 14-15 år
År Navn Klubb Tid

2010 Aurora Dybedokken IL TYRVING 11:44

2011 Johanne Lægran SK VIDAR 11:35

2012 Julie Thue Holte IL TYRVING 11:47

2013 Julie Thue Holte IL TYRVING 11:28

2014 Lucie Magdalana L. Bang IL TYRVING 10:29

2015 Lucie Magdalena L. Bang IL TYRVING 10:45

Gutter 14-15 år
År Navn Klubb Tid

2010 Fabian Skarboe Rønningen IL TYRVING 10:26

2011 Ådne Karlsen Bekkestad EIKER KVIKK 10:26

2012 Thomas Helland Larsen FOSSUM 10:11

2013 Johannes Bjertnæs BRANDBU FIK 09:28

2014 Simen Halle Haugen RUNAR IL 09:30

2015 Lars Agnar Hjelmset NITTEDAL IL 09:23

Jenter 16-17 år
År Navn Klubb Tid

2015 Vera Johanne Norli HASLUM IL 11:01

Gutter 16-17 år
År Navn Klubb Tid

2015 Hermann Herger Lindgren JUTUL 11:17
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1/1 Annonse

Gruppetrening, styrkerom og spinning.

ET IDRETTSLAG I
NORGES IDRETTSFORBUND

Durudveien 33 - ved Avløs stasjon   •   Gjønneshallen    
www.askerbarum.friskissvettis.no   •   67 80 76 00

Medlemskontingent kr 200,-/år. Som medlem får du bl.a. gratis veiledning i styrkerommet.
For full oversikt over priser og treninger se vår nettside.

Prøv oss 
GRATIS i 2 uker
– helt uforpliktende!

Følg oss på

Insta

390,-/mnd

180,-/(til 25 år)

–



| 23Fornebuløpet 2016

Prøv oss gratis i 3 uker!
Send sms med kodeord bud gratis til 2005.

Tilbudet gjelder deg som ikke er abonnent.
Gratisperioden stopper automatisk etter 3 uker.

Du får papiravisen levert hjem og tilgang til å lese Budstikka som eAvis på PC/nettbrett/mobil.

Du kan også søke i vårt historiske avisarkiv.

Hold deg oppdatert
med Budstikka
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Litt sunnere med MENY!

8-21 (8-19)
Tlf. 67 12 98 00

fornebu
Stolt sponsor av Fornebuløpet 2016

Les mer på MENY.no

Følg oss på sosiale medier!
@MenyFornebu

Hos MENY Fornebu har vi bugnende frukt- og grøntdisker, et stort utvalg grove brød
og rene råvarer. Vi vil at folk skal ha mulighet til å velge grønnere, grovere og renere.
Filosofien er enkel. Det handler ikke om «fy-mat» eller alt du ikke skal spise. Tvert i
mot. Fokuset er på alt vi kan spise mer av, alt som er bra for oss. Spiser du bedre,
lever du bedre. Og kanskje presterer du bedre også?

Nå får du også sunnhetsbonus på
mer av det som er bra for deg!
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Tekstforslag artikkel 
Fornebuløpet avis 2016

Om: SATS ELIXIA
Dato: 19. mars 2016 – Versjon 4b – endelig 

versjon

SATS ELIXIA mot nye høyder
Nyåpnet, med alt 
du kan ønske deg av 
utstyr; romslige og 
luftige lokaler - lekre 
garderober og en herlig 
badstue med utsikt over 
Nansenparken. Hva mer 
kan man ønske seg av et 
treningssenter?

TeksT og FoTo: Paal alme

SATS ELIXIA har endelig fått 
fotfeste på Fornebu – nærmere 
bestemt på Fornebu S – vårt 
lokale kjøpesenter. Her begyn-
ner det nå å komme fristende 
tilbud til beboerne i nærområ-
dene – og da snakker vi ikke 
bare om tilbud til de sprekeste; 
Konseptet man legger opp til, 
er å tilby trening til alle grup-
per – enten man er ung eller 
gammel – sprek eller bare har 
et sterkt ønske om å bli spreke-
re. Treningssenteret legger opp 
til å satse stort på personlig 
veiledning, som kan hjelpe den 
enkelte til å nå sine trenings-
mål. At man også kommer til å 
bruke Fornebuparken og lokal-
områdene aktivt, er noe mange 
vil sette stor pris på. Selskapet 
har også sikret seg et eget ute-
treningsområde, som er skred-
dersydd for aktiviteter i det fri.

Fornebuløpet – en satsting 
for SATS ELIXIA?
Når vi dropper innom for å 
snakke om hvilke planer de har 
lagt for å markere seg under 
Fornebuløpet, finner vi alle 
aldersgrupper representert i 
full aktivitet, bortsett fra sko-
leungdommene. For vi kom-
mer midt på dagen. Dette er 
tidspunktet når de godt voks-
ne synes det er deilig å kunne 
trene litt i fred for de mest 
ihuga, som gjerne kommer tid-
lig på morgenen, eller ved mid-
dagstid og etter jobb. For da er 
det virkelig trøkk i systemet!

Hare og drikkestasjon
Trasséen i Fornebuløpet går 
i år i en sving innom torget 
på baksiden av kjøpesenteret. 
Her vil senteret, i samarbeid 
med Anton Sport etablere drik-
kestasjon for våre løpere. En 
strategisk plassering for begge 
aktørene – som begge er gode 
støttespillere for vårt lokale 
storløp. 

Når så de sprekeste av de 
spreke fra treningssenteret kler 
på seg iøynefallende antrekk 
og er hare (fartsholdere) for 
de beste, ja da blir det nok 
fart i løypa. Det blir ikke hare-
kostymer, men godt mulig at 
ballonger eller annet oppsikts-
vekkende blir brukt, for å syn-
liggjøre disse løperne. For ”vi 
skal synes i landskapet”, sier 
Club Manager Susan Lalic med 
et smil. Og hun snakker ikke 
bare om de minuttene harene 
er i jobb, men i det daglige liv 

på Fornebu, der man absolutt 
ønsker å være til stede på per-
manent basis.

Samarbeid med FAU
Den virkelige satsingen på våre 
unge, er planlagt sammen med 
FAU på Hundsund ungdoms-
skole.  Datoen 7. april er merket 
av i kalenderen, for da stiller 
SATS ELIXIA på skolen. 

FAU skal ha stand – og insti-
tuttet stiller opp med instruk-
tører og foredrag, for her 
ønsker man å motivere skolens 
ungdommer til aktivt å ta del i 
løpet den 25. mai. 

For å trygge at de unge som 
ikke er vant med slike løp, leg-
ger opp trening og aktivitet som 
er mest mulig hensiktsmessig, 
vil man tilby løpegrupper ute 

i ukene før løpet – og i tillegg 
gratis demo inne på senteret, 
for de som er virkelig interes-
serte. Så her er det bare å stille 
opp, om man vil lære litt av de 
som allerede kan spilleregler og 

opplegg for mest mulig riktig 
og fornuftig trening.

Velkommen
Vi vil gjerne få ønske SATS 
ELIXIA velkommen til 

Fornebu og til Fornebuløpet, 
samtidig som vi ser frem til 
mange spennende utspill i 
årene som kommer. Alt for å 
satse på helse og bedre kondi-
sjon. 

Med spreke ansatte – og et topp moderne anlegg,  
er det ikke grenser for hvor høyt man satser på Fornebu
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 VÆR DER DET SKJER – TELENOR ARENA 
 
          
 

                  Ønsker din bedrift en unik konsertopplevelse med artister i verdensklasse?                                             
           Ta kontakt med Telenor Arena for en skreddersydd løsning.  

 
 Telenor Arena tilbyr alt fra langsiktige avtaler til vip/hospitality arrangement på utvalgte konserter.                                  
  Konsertåret 2016 er fullpakket med store konsertopplevelser,  

 
                Adele, We Love the 80’s, 5SOS, Muse,  

 Iron Maiden, Rihanna, Justin Bieber, Nobel Fredspriskonserten  
                               og andre kommer til Telenor Arena 

 
                 Kontakt Telenor Arena v/Keith Woods (kw @telenorarena.no, 91377819) for en prat knyttet til muligheter for deg og din bedrift.  
 
   Velkommen til Telenor Arena. 
 
 

Lars Thomassen ved 
Treningspartner i Lier er 
daglig leder for Norges 
største butikk for tre-
ningsutstyr. Butikken 
hans har også eneretten 
på ElliptiGO – løpe-
sykkelen som vil sette 
marsjfarten under årets 
Fornebuløp.

TeksT og FoTo: geir a. arNeberg

Med et salgslokale på 800 kva-
dratmeter, er Treningspartner 
størst i Norge på treningsutstyr. 

– Jeg tror faktisk vi er størst 
i Nord-Europa sier Lars 
Thomassen.

Restituerer eliten
Enn så lenge har markedet i 
Norge i stort forholdt seg til top-
pidrettsutøverne. Målgruppen 
er imidlertid langt større, ifølge 
Thomassen. 

Hans samarbeidspartner 
Jack Waitz – mannen til avdøde 
Grethe Waitz, nasjonens løps- 
dronning på slutten av 1900-tal-
let oppdaget blant annet pro-
duktet ElliptiGO. 

– Kanskje blir det en idretts-

kjendis på en av ElliptiGo leder-
syklene, sier Thomassen.

– Norges beste mellomdistan-
seløper Ingvild Måkestad Bovim 
benytter EllitiGo etter skaden 
som medfører at hun mistet VM, 
men skal leges slik at OL i Rio 
kan oppnås. For å å herde og 
styrke skaden bruker hun brukt 
ElliptiGO i likhet med mange 
andre av landets topputøvere, 
forklarer han. 

EPARC ved Universitet i 
San Diego har gjennomført et 
studie som viser at trening på 
ElliptiGO aktiverer og trener de 
samme muskler som ved løping. 
Undersøkelsen viste at man bru-
ker 33 prosent mer energi på å 
bruke ElliptiGO, enn ved sykling 
på samme hastighet.

ElliptiGO er meget bra 
til å klatre bratte bakker. 
Kombinasjonen av at man bru-
ker kroppsvekten til å trå ned 
pedalene, og den elliptiske beve-
gelsen, gjør at man klarer bakker 
med 20 til 30 prosent helling. 
I prinsippet kan man si at en 
ElliptiGO passer i alt terreng du 
kan sykle en landeveissykkel.

Jevnt tempo i front
På flat vei er vanlig hastighet ca. 
24 km/t for en trenet person, 
mens i en spurt kommer man 
over 37 km/t. – Derfor vil ikke 

være noe problem å trekke feltet 
gjennom distansene her ute på 
Fornebu, sier Thomassen.  

Med ElliptiGO kan man trene 
tilsvarende økter som ved løping 
i tid, ikke distanse, ved å bruke 
pulsen. Dvs ved å løpe 45 minut-
ter på en puls tilsvarende 140 
bpm, kan du bruke ElliptiGO 
i samme pulssone med meget 
god effekt i 45 minutter, men 
komme mye lengre i distanse. 
Intervall og terskeøkter kan lett 

gjennomføres ved hjelp av puls 
og stegfrekvens, tilsvarende som 
ved løping.

Hvem passer den for?
ElliptiGO passer alle som liker 
å løpe, trene på crosstrainer 
eller sykle. Veldig enkel å bruke 

og krever samme balanse som 
en vanlig sykkel. Du kommer 
mye lenger enn på en løpetur.

– For mange som har løpt 
mye før, men som av en eller 
annen grunn har pådratt 
seg en skade, er dette ypper-
lig til å komme tilbake i den 

Ellipsesyklene i front i Fornebuløpet
ElliptiGO
• ElliptiGO er et amerikansk vare-
merke med hovedkontor i San 
Diego, USA.
•  Vært på markedet siden 2010
•  Består av 3 modeller: 3C (3 gir), 

8C (8 gir) og 11R (toppmodell 
med carbonpedaler og 11 gir)

•  Har vanlige sykkelbremser og 
vanlige sykkel navgir.

•  Selges eksklusivt i Norge av 
Treningspartner AS i Lier, og i 
nettbutikken www.treningspart-
ner.no

•  Det arrangeres VM i ElliptiGO, og 
det er etablert en rekke konkur-
ranser over hele verden.

•  ElliptiGO kan enkelt justeres til 
forskjellige brukere. Man justerer 
høyden på styret, og alt er klart.

•  Steg lengde kan om ønskelig 
individuelt tilpasses i tre nivåer.

•  Krever ikke noe spesielt utstyr 
eller fottøy, men sykkelhjelm bør 
benyttes.

 Lokalene til Treningspartner i Lier er Norges største butikk for treningsutstyr.
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Ring oss på telefon 08555 
Nå oss døgnet rundt via chat på bilia.no 
eller facebook.com/bilianorge

Oslo/Akershus: Follo, Fornebu, Jessheim, Lille strøm, Økern
Buskerud: Drammen, Gol, Hønefoss 
Hedmark/Oppland: Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer

Alt som gjelder Volvo.
Og litt til.

Ellipsesyklene i front i Fornebuløpet

samme løypa. Man løper uten 
den samme belastningen, og 
får samme utbytte som om 
man tok beina fatt, forklarer 
Thomassen. 

En klar fordel med ElliptiGO 
er at man kan «løpe uten støt», 
slik at skadede legger, knær, 

rygg osv. ikke er noe problem. 
Mange tidligere løpere har 
funnet stor glede i «ta løpin-
gen tilbake».

ElliptiGO er også perfekt for 
maratonløpere og triatleter 
som belaster bena med mye 
løping.

Lars Thomassen, Daglig leder, Treningspartner AS driver landets største senter for treningsutstyr. Her på ElliptiGO, sykkelen 
han har enerett på i Norge.

 Lokalene til Treningspartner i Lier er Norges største butikk for treningsutstyr.

Bilia Fornebu er autorisert merkeforhandler og -verksted for Volvo og kan dermed tilby et premium modellutvalg av personbiler. Hos oss fi nner du dessuten et  

godt utvalg av verkstedkontrollerte brukte biler med tilstandsrapport. I delebutikken kan vi tilby dekk, tilbehør og originaldeler til din Volvo. Med fullt fokus på Volvo, 

har vi til enhver tid, godt utvalg av noen av markedets mest spennende nye og brukte biler i utstilling og til prøvekjøring. Bilia Fornebu fremstår som et komplett 

bilanlegg med høyt kvalifi serte medarbeidere, alle meget dyktige innen sitt fagfelt.

Velkommen til en unik bilopplevelse hos Bilia på Fornebu!

Velkommen til Bilia Fornebu
Fullt fokus på Volvo
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Endelig har ELIXIA åpnet nytt senter på Fornebu. Lokalet ligger i sidebygget til Fornebu S og  
er på 1500 m2. Senteret er pakket med det det nyeste treningsutstyret på markedet. Hos oss  
kan du trene kondisjon, styrke, bevegelighet og nyte en avslappende stund i våre innbydende 
badstuer. Det er fire timer gratis parkering på Fornebu S for våre medlemmer og barnepass har  
vi selvfølgelig også.
 

staff.fornebu@satselixia.no // +47 23 30 77 80

ELIXIA 
FORNEBU

Norges bredeste utvalg av løpetimer,  
utendørs og innendørs.

Ta med denne til ELIXIA Fornebu og prøv  
vårt nye treningssenter kostnadsfritt!    200,-
* Gjelder en prøvetime per person. Gjelder t.o.m 25. mai 2016.
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Kirsten Walaas, vår popu-
lære «Dr. Fornebuløpet», 
har vært med på alle 
løpene – men har ikke 
løpt en meter. Som aktiv 
idrettskvinne synes hun 
det er et greit valg. Takk 
for det!

TeksT og FoTo: Paal alme

Alltid like positiv!
Kirsten var med i gründer-

gruppa for selve løpet i 2010 – og 
har siden da vært Fornebuløpets 
faste lege. Ved løpets oppstart 
hadde man nærmere 120 delta-
kere som i flere uker var med på 
løpetrening om kvelden, som for-
beredelse til selve løpet. Dette var 
gøy, for her kom det også mange 
som aldri hadde vært med på 
denne type aktivitet – og som ble 
tent på gleden ved å løpe. 

Kirsten i mange år vært «fast-
lege» for Snarøya sportsklubb, 
når klubben hadde sine store 
arrangementer. I forlengelsen 
av at sportsklubben ble en av 
gründerne av Fornebuløpet, var 
det derfor naturlig at privatlegen 
«fulgte med på lasset». Og med 
bakgrunn fra akuttmottaket på 
Ullevål universitetssykehus, er 
det en svært kompetent lege vi 
har med oss i arrangørstaben!

Hennes ansvar er den medi-
sinske delen i arrangementet, 
det omfatter å lede Røde Kors-
gjengen, som hun plasserer ut  i 
«lendet», oppgaver for reserve-
legen – i fjor en militærlege, og 
hun har også med sine to helse-
sekretærer – totalt et svært solid 
støtteapparat. 

Elsker action og kompleksitet
Kirsten har lagt sin elsk på fag-
området «diabetes» – en sykdom 
som berører hjerte, nyrer og flere 
andre sentrale organer i kroppen. 
Det er et omfattende, komplekst 
og ikke minst aktuelt fagområde. 
Det er blitt en epidemi – med 
nærmest en eksplosjon i befolk-
ningen, – et fag som vi virkelig 
må tas på alvor, og som faktisk 
kan forebygges med fysisk aktivi-
tet og riktig kosthold!

Flott natur gir energi
Vi får kraft og energi når vi 
løper her ute på Fornebu – syn-
sinntrykk og terreng gir en god 
flyt i energien. Svømming er 
riktignok noe av det beste for 
kroppen – men løping her ute 
på Fornebulandet, er nesten i 
samme kategori. – «Man for-
melig flyter når man løper på 
Fornebulandet». 

Noen stikkord om Kirsten:
Engasjert, dyktig, faglig tung, 
pågående, oppofrende. - Elsker å 
gjøre det bra for andre.

– Jeg er opptatt av god  livsstil, 
bedyrer hun stadig.  Og av at 
barn og unge tidlig kommer inn 
på riktig spor her i livet. - Jeg har 
alltid likt å delta der noe skjer! 
Og med tre gutter i tenårene, så 
er det ikke mangel på ”tilbud” 
om å engasjere seg. Alle tre barna 
er selvsagt med på løpet – det er 
bare mor som må jobbe!

Fanget i musikk
Selv ble hun nesten fanget i 
musikken, med foreldre som 
insisterte på at hun skulle spille 
piano. Og slik ble det i oppvek-
sten – med pianotimer flere kvel-
der i uken - og i tillegg klarinett. 
Hun har ikke tall på de gangene 
hun har marsjert i gardeuniform 
på Bekkestua og ellers i Bærum, 
som en sentral medspiller i 
Smågardistene. 

At hun også har vært innom 
klassisk operasang, får vi også lir-
ket ut av henne – men her er hun 
raskt på banene og sier hun tidlig 
greide å få dette «vervet» over på 
sin søster, som i dag er en meget 
anerkjent operasangerinne. Hun 
bokstavelig «overlot stafettpin-
nen» til henne.

– Har hatt stor glede av musik-
ken – men heldigvis fikk jeg 
fokus over på sport og idrett, ved 
siden av utdannelsen. Skulle bare 
ønske at våre medisinske sakkyn-
dige hadde vært ennå mer på 
hugget med å bruke ny teknologi. 
For her skjer det så mye innen 
formidling og tekniske løsninger, 
at vi er nødt til å henge med, om 
vi ikke skal bli akterutseilt. 

Stiller meg stadig spørsmålet; 
-Hva kan jeg gjøre for at folk ikke 
ender med dårlig helse?

Doktorgrad som 32-åring!
Kirsten er utdannet indremedi-

siner – med doktorgrad i kirur-
gi – allerede som 32-åring!

Hun har alltid vært opptatt 
av helse og velvære – noe hun 
som person også i høy grad 
bærer preg av. 

Jeg møter Kirsten på forvæ-
relset under flytårnet på Gamle 
Fornebu – ivrig med å sjekke 
det aller siste måleinstrument 
for å ha kontroll på diabetes. 
«Du trenger ikke stikke len-
ger» – er budskapet. Se her 
– med denne lille anordningen 
på underarmen, kan alle dia-
betikere nå enkelt holde denne 
appen inntil – og «vipps» – så 
har du blodverdier og annen 
nødvendig informasjon tilgjen-
gelig. 

Intervjuer føler seg oppløftet 
etter samtalen – og spør om hun 
kan komme med et par gode råd 
til oss som er glad i å bevege oss? 
Hun er ikke sen om å svare – og 
til min store overraskelse er det 
aller første hun sier, akkurat det 
samme som Arne Næss i alle år 
hevdet: Ikke slutt å leke!”  Sørg 
for å være i bevegelse – så ofte og 
så mye du kan. Og glem innimel-
lom at du skal prestere – gjør det 
beste du kan – det er mer enn 
godt nok i det lange løp. Finn 
gleden ved å løpe – det er kun de 
som er svært overvektige, som 
skal være ekstra forsiktige med 
å belaste leddene gjennom for 
mye løping. Og med disse ordene 
trekker jeg meg tilbake – og ser 
frem til neste løpetur!

• Lek mer!
• Vær i bevegelse – så ofte du 

kan
• Finn gleden ved å løpe – på 

ditt eget nivå
• «God helse – et godt liv» 

– motto til Snarøya Medisinske 
Senter

Tekst til artikkel i Fornebuløpet avis 2016
Om: Løpslege Kirsten G. Walaas
Dato: 12. mars 2016 – Versjon 2 – Godkjent av Kirsten Walaas 14.3.2016.

Lek mer! 
faglig råd fra en som vet at det hjelper

Kirsten Walaas oppfordrer til å leke mer og være mer aktive – Så ofte du kan

«Dr. Fornebuløpet» Kirsten Walaas har vært med siden 2010.

Fra Fornebuløpet i 2015
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Før kr 549,- 
Nå kr 300,-

SKLZ Massasjerulle
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Et løp som Fornebuløpet 
involverer en mengde 
aktører.  Det er først 
når man tar en titt «bak 
kulissene» at man virkelig 
skjønner hva som kreves 
for å arrangere et slikt 
løp.

TeksT og FoTo: Paal alme

En stor del av det å sette i 
scene arrangementer som 
Fornebuløpet og andre store 
idrettsarrangementer, krever et 
grundig planarbeid – med ulike 
aktører, for å loses vel i havn.

Tenk bare på trafikkavvikling 
– parkering – beredskap – lege 
– sikkerhet – politi – publikum 
– tillatelser – lån av arealer – 
løypevalg – program – presse 
– resultater – premiering – gar-
derober – toaletter – bespis-
ning ……

…..vi kunne nevne opp tema-
er nesten i det uendelige.

En STOR takk!
Her og nå vil vi bare få takke 
de mest sentrale samarbeids-
personer og institusjoner, som 
hver på sitt område er med å 
bidra, slik at vi kommer «søm-
løst» i havn denne maidagen på 
Fornebu. 

Helseberedskap
De fleste tenker først på helse 
og beredskap for våre løpe-
re, når vi spør hva som kan 
være utfordringer på et slikt 
arrangement. Dette er et viktig 
område, som blir ivaretatt av 
våre leger, samt Røde Kors-
teamet, som blir utplassert i 
løypa. Men på en slik ettermid-
dag, der noen tusen løpere skal 
bevege seg i ulike trasseer på 
Fornebu, finner vi også publi-
kum; Alt fra småbarnsforeldre 
med barnevogner, eldre med 
eller uten stokk, ungdom på 
sykkel – og mindre barn som 
leker. Det er fort gjort at noe 
skjer «i kampens hete» – og det 
å ha både tenkt gjennom noen 
scenarier på forhånd – om hva 
som skal gjøres, er alltid en 
fordel. 

Her har vi ROS-
analyser til å hjelpe oss – 
«RisikoOgSikkerhets» analyse 
– som skal være grunnlag for 
ethvert arrangement av en viss 
størrelse. 

Trafikk
Så lenge man beveger seg inne 
på gangveiene, tror de fleste at 
vi ikke trenger å involvere poli-
ti og andre myndighetsorganer. 
Dette er også feil – for tur- og 
gangveier er ikke alltid dimen-
sjonert for så mange løpere, som 
vi opplever på relativt kort tid. 

Når så disse løperne i tillegg 
må krysse vei – enten det er 
kommunal- fylkes- eller statlig 
vei, ja da har vi plutselig etabler-
te regler og rammer å forholde 

oss til.  Så her må det planleg-
ges, sørges for minst mulig kon-
flikter med andre under veis, 
legge optimal trasse for løperne 
– og sørge for størst mulig smi-
dighet når andre interesseom-
råder berøres.  At vi oppfordrer 
løpere, så vel som turgåere til å 
vise hensyn til hverandre denne 
løpskvelden, kommer vel ikke 
som en overraskelse på noen. 
– Takk!

Poenget
Og her er vi ved poenget med 
denne artikkel; 

Uten er godt samarbeid 
med Statens vegvesen, Bærum 
politistasjon, Telenor Arena, 
Grunneierne på Fornebu, 
Friidrettsforbundet og ikke 
minst Bærum kommune – med 
en mengde forskjellige organer, 

ville vi aldri vært i stand til å 
arrangere Fornebuløpet 2016!

Tenk gjerne på det, når du 

spurter inn til årets personlige 
bestetid – og får din premie og 
blir hyllet av publikum.

GOdT LøP!
ARRANGøRENE

Tekstforslag artikkel Fornebuløpet avis 2016
Om: Bærum kommune – samarbeid

Dato: 17. mars 2016 – Versjon 1

Samarbeid – i stooor utstrekning

Fornebuløpets Stein Rohde-Hanssen konfererer med Brita Holmen, Bærum kommunes Beredskapsavdeling, Pär Lundberg, Telenor Arena, Petter Høgli fra Bærum 
Politistasjon, Trond Østbøll fra Bærum kommunes Vei og trafikkavdeling og Svein Finnanger fra Bærum Kommune Natur og Idrett. (Arne Karlsen fra Statens Vegvesen 
og Odd Grønli fra Fornebuløpet var ikke tilstede ved fotograferingen).

Våre samarbeidspartere i kommune og offentlige etater gleder seg til årets løp.

Petter Høgli t.h. representerer politet.Studerer årets løype
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QUALITY HOTEL EXPO |  SNARØYVEIEN 20  |  1360 FORNEBU  |  67 11 70 00  |  booking.expo@choice.no  |  www.qexpo.no  |  choice.no

Kreative møter  
10 minutter  
fra Oslo sentrum,  
10 sekunder fra havet.

Reserver her, vi gjør resten:  
booking.expo@choice.no / 67 11 70 70

QUALITY HOTEL EXPO

FORNEBU
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Arrangører av OBOS Fornebuløpet

Fornebuløpets hovedkomite:
Stein Rohde-Hanssen, styreleder fra Friidrettens Venner

Eivind Bjart Stangeby, styremedlem fra Friidrettens Venner

Georg Muri, styremedlem fra Snarøya Sportsklubb

Kim Maarud Høistad, styremedlem fra Snarøya Sportsklubb

Ingvar Sperstad, styremedlem fra Idrettslaget Tyrving

Espen K. Ødegaard, styremedlem fra Idrettslaget Tyrving

Vår administrative leder og kontaktperson:
Odd Grønli, fra Friidrettens Venner – Telefon 900 88 592

Sponsorkontakt: Stein Rohde-Hanssen fra Friidrettens Venner

Sekretariat: Eivind Bjart Stangeby fra Friidrettens Venner

Påmeldinger og vår nettside: Ingvar Sperstad fra Idrettslaget Tyrving

Påmelding løpsdagen: Henning Spjelkavik

Speaker: Jo Nesset fra Idrettslaget Tyrving og Stein Rohde-Hanssen fra Friidrettens Venner

Starter: Jan Arne Kragseth fra Friidrettens Venner

Lege: Kirsten Walaas, fra Snarøya Sportsklubb

Røde Kors: Bærum Rødekorshjelpekorps

Rigging Målområdet: Ingvar Sperstad fra Idrettslaget Tyrving

Utdeling minnepremier: Georg Muri fra Snarøya Sportsklubb

Løypemerking og vakter: Espen K. Ødegaard fra Idrettslaget Tyrving

Budstikka barneløp: Kirsten Larsen og Elin Marvik fra Idrettslaget Tyrving

Premieutdeling: Stein Rohde-Hanssen fra Friidrettens Venner

Parkering: Kim Maarud Høistad fra Snarøya Sportsklubb

Oppvarming: Friskis og Svettis

Veskestasjon i mål for alle distanser: Herbalife sitt mannskap

Veskestasjon under løpet, for 5 og 10 km i Nansen Parken : Herbalife sitt mannskap

Veskestasjon v/ Fornebu S for 10 km: Anton Sport mannskap

Veskestasjon v/ Storøya Badeplass for 10 km: Snarøya Sportsklubb med Per Hansen Tangen

Kontakt for hjelpemannskap: Georg Muri fra Snarøya Sportsklubb

Fornebuløpets Løpsavis: Paal Alme, journalist og fotograf – Odd Grønli, koordinator.

Tittelsponsor Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Bilia Fornebu
ET IDRETTSLAG I

NORGES IDRETTSFORBUND

Følgende har sine lederoppgaver med arrangementet:

Styret f.v. Kim, Eivind, Espen, Stein, Odd og Ingvar studerer nye løyper. Fraværende Georg

Arrangørklubbene
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THE WORLD’S MOST ADVANCED COMPRESSION TECHNOLOGY

MUSCLE CONTAINMENT STAMPING  
EN HELT NY GENERASJON 
KOMPRESJONSTØY MED EN 
UOVERTRUFFEN MUSKEL-
STØTTE. MCS-TEKNOLOGIEN 
«SKREDDERSYR» PÅ EN HELT 
NY MÅTE STØTTEN TIL DE 
VIKTIGSTE OG STØRSTE 
MUSKELGRUPPENE UNDER 
FYSISK AKTIVITET.

SELGES GJENNOM UTVALGTE SPORTSBUTIKKER OVER HELE LANDET
Markedsføres i Norge av Enjoy Sport AS – Tlf + 47 911 75 060 – E-post: info@enjoysport.no 

FACEBOOK.COM/2XUNORGE 2XU_NORGE

BEDRE KOMFORT 
GJENNOM BRUK AV FLATE 

SØMMER SOM REDUSERER 
MULIGHETEN FOR 

IRRITERT  OG SÅR HUD

PWX WEIGHT [105D]  
FOR FANTASTISK 
STØTTE TIL BAKSIDE 
SETE, LÅR OG LEGG

MCS-TEKNOLOGIEN  
GIR ET EKSTRA, 
«SKREDDERSYDD» 
TRYKK FOR MAKSIMAL 
KONTROLL OG STØTTE
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Ta elvebyen Drammen i øyesyn ved å delta i våre løp. 2XU Halvmaraton, 2XU 
10 km og 5 km                         byrunde. Arrangementet går 14 dager før Oslo 

Maraton og er perfekt som en test for de som skal løpe i Oslo. 

Ny løpefest søndag 4. september

OPPLEV ELVEBYEN DRAMMEN

StuRLA utfORDRER DEg tiL å DELtA På ARRANgEMENtEt  
4. SEPtEMBER. NåR Du hAR AVSLuttEt åREtS fORNEBuLøP, 

SE fRAM tiL NY LøPSfESt.

PåMELDiNg På VåRE NEttSiDER 
www. DRAMMENSMARAtON.NO

føLg OSS På fAcEBOOk

IDRETTSFORENINGEN
IDRETTSFORENINGEN

DRAMMEN HALVMARATON
10 kM byRUNDE Og 

5 kM                        byRUNDE

Er du klar for nye utfordringer?



Karianne Nagell Prytz, tlf 41 43 89 31, kpr@obos.no
Tomine Duller, tlf 92 63 01 13, tdu@obos.no

TLF: 02333    www.fornebulandet.no

vo
ic

e.
as

Storøya ligger sør på Fornebu og grenser mot Koksabukta i sør og populære Storøykilen i vest. 
Nærmeste nabo er fjorden og store frialerealer. Byggene ligger vendt mot sjøen med gode 

solforhold. Her vil vi skape et godt bomiljø med en helthetlig og moderne arkitektur, 
signert Lund Hagem Arkitekter. Nå kan du bli blant dem som får bo 

og oppleve denne perlen på Fornebu.
 

FORNEBU/STORØYA

Det handler ikke bare om å bo – det handler om å leve!

BESØK VÅRT VISNINGSSENTER
Ta turen til vårt hyggelige visningssenter i Widerøeveien 5 (Biliabygget, 3.etg.) Her har vi 
modeller av alle de ulike prosjektene samt en flott oversiktsmodell over Fornebulandet. 

Tirsdag 12.00 - 13.00, torsdag 16.00 - 18.00, søndag 14.00 - 16.00
Eller etter avtale. 

HEGRETUNET
Overlevering: 2017
4–roms leiligheter 
fra kr 8.790.000,-

LERKETUNET
Overlevering 2017

3-roms fra 
kr 5.250.00,-

4-roms fra 
kr 7.090.000,-

VIPETUNET
Overlevering 2018

3-roms fra 
kr 5.090.000,-

4-roms fra kr 
6.850.000,-

LOMVI-TUNENE
Overlevering: 2017
4-roms leiligheter 
fra kr 9.090.000,-

TERNE-TUNENE
Overlevering: 2016

3-roms toppleilighet 
med 19 kvm terrasse, 

kr 7.590.000,-

4-roms toppleiligheter 
(142 kvm) med 

48 kvm takterrasse! 
Fra kr 11.990.000,-

TOPPLEILIGHET I LERKETUNETTOPPLEILIGHET TERNE-TUN 1.ETG I VIPETUNET


