
Kvistkvas i Ås 
Av Stein Turtumøygard 
 
Måren OK stilte med hele fem stafettlag i årets Kvistkvas. Ti unge stafettløpere imponerte med 
stor fart og sikker orientering.  Damelaget knuste konkurrentene og vant Kvistkvas-luer. 
 
Onsdag inviterte Ås-NMBU til det årvisse Kvistkvaset. For mange o-løpere er denne stafetten et av 
vårens høydepunkter. Samlingsplass lå på beitene ved NMBU. Herfra gikk løypene på kryss og tvers i 
den frodige Nordskogen.  

 
Satser på stafett 
-I år satser vi ekstra på ungdoms-stafetter, forteller Lars Petter Endresen. Han er o-pappa og 
lagleder for Måren. –Vi har faktisk med hele ti ungdommer fra Måren i dag, sier Lars Petter fornøyd. 
–I tillegg samarbeider vi med Ås-NMBU. Dermed har vi to ungdomslag i årets Kvistkvas.  
-På noen av etappene har laget flere ungdommer som starter samtidig, forklarer Cicci Gjetanger.  
–De kan velge å ta postene sammen eller løpe hver for seg. 
-Vi vekslet sammen med tre jenter fra Ås, forteller Lilja Kjær 
Jørgensen. –Lilja og jeg spurtet litt ekstra i starten, ler Linnea Rustad. 
–Dermed ble det vi to som løp sammen resten av løypa. Det gikk fint og 
vi bommet ingenting, sier de to spreke jentene fornøyd. Hele laget løp 
en super stafett. De kapret attendeplass etter en imponerende 
sluttetappe av ankermann Andreas Gjetanger. 
 
Kraftprøve blant utenlandske trær 
Arrangøren reklamerte med at løypene gikk gjennom Norges eldste 
samling av utenlandske trær. Men for de fleste ble det nok mest vanlig 
norsk krattskog og bratte åser. 
- Nordskogen er overraskende kupert, sier Morten Due. –Det går en del 
åser med stup og dype bekkedaler mellom. Løypene var selvføgelig 
lagt på tvers, gliser Morten. 
-Ja, det ble fryktelig tungt på slutten, puster Trond Holter. –Til slutt 
orket jeg ikke å klatre mer, så jeg løp noen hundre meter i en bekk. 



Alle løypene avsluttet med en sjarmøretappe rundt beitene ved samlingsplassen. Utslitte løpere 
med hodet på knærne ble heiet frem med tilrop av typen ‘løft knærne’ og ‘frem med hoftene’. 
 
Damene til topps 
Måren har ofte pleid å ha kjappe veterandamer. Også i år imponerte D120-laget med Kine Dirro, 
Kjersti Holt Hanssen og Tove Strand.  
-Det var mange forskjellige veivalg til postene, sier Tove. Hun sammenligner løypa med 
lagvenninnen Kine.  
-Vi hadde et strekk fra bunnen av en krokodilleflod og tvers over åsen, forklarer Kine. -Tove 
kjempet seg rett opp alle bakkene. Jeg valgte i stedet å løpe rundt åsen for å spare høyde. 
Strekktiden viser at dette var 28 sekunder kjappere, ler hun fornøyd.  
Disse sekundene avgjorde nok ikke stafetten. For Mårens damer ledet fra start til mål, knuste 
konkurrentene og kunne reise hjem med Kvistkvasluer «med ælj». 


