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Trippavstand. 
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Oversikt TK'er bemanning.   

Morten Taje, Per Martin S Høie, Anne G Johnsen, Julie Taje 

Kjell Myhr & CO    

Erik Aaby    

Jan E Brustad, Karen Jenssen   

Willum Kjeserud, Paul Heyerdahl   
Anne G Johnsen, Julie Taje 
Finn Wollebæk   

Deltagerliste2020 
Der er 24 deltakere i: 
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Stifinnern’s Adelskalender gjennom tidene 1972 til 2019 

 
Totalt involvert med seier, uansett fører eller kartleser Monty Karlan 6 ganger av 31 løp 
Svein Tore Lund/Tore Fredriksen, og Nils Granberg/Kjell O. Aamodt, Oddvar Moland 4 ganger 

 
Toppåret for Stifinner,n 1976 er med 141 deltagere og over 100 bemannede poster. 
 

 
1976 Aasmund Kleve starter Kjell Gudim og Monty Karlan i Peugeot L (lat) Hervig Karlsen med JR 
jakka og NRK teamet på plass. 

 

PO og BIL-O 
1972 - STIFINNER’N 1: 
Klasse A: 1). Kjell Gudim/Monty Karlan – Ford 
1973 - STIFINNER’N 2: 
Klasse A: 1). Nils Granberg/Kjell O. Aamodt – Datsun, 
1974 STIFINNER’N 3: 
Klasse A: 1). Nils Granberg/Kjell O. Aamodt – Datsun 
1975 - STIFINNER’N 4: 
Klasse A: 1). Elisabeth Lund/Monty Karlan 
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Dagbladet mars 1976 
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Takkebrev fra Ford Motor Norge AS 
 
 
1976 - STIFINNER’N 5: 
Klasse A: 1). Nils Granberg/Kjell O. Aamodt – VW 
1977 - STIFINNER’N 6: 
Klasse A: 1). Nils Granberg/Kjell O. Aamodt 
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135 deltagere i 1977, og hele 419 grunneiere og oppsittere besøkt for å låne veier! 
 
1978 - STIFINNER’N 7: 
Klasse A: 1). Jan Følkner/Monty Karlan 
1979 - STIFINNER’N 8: 
Klasse A: 1). Jan Følkner/Monty Karlan 
1980 – STIFINNERN 9: 
Klasse A: 1). Frode Eidem/Vidar Eidem 
 

Unikt organisasjonsprosjekt: en komite, to løp og to løpsledere for hvert sitt løp 1980 
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1981 - STIFINNER’N 10: 
Klasse A: 1). Arne Gjevik/Leif Norås 
1982 - STIFINNER’N 11: 
Klasse A: 1). Wilhelm Karlsen/Per Lund 
1983 - STIFINNER’N 12: 
Klasse A: 1). Jan Følkner/Monty Karlan 
1984 - STIFINNER’N 13: 
Klasse A: 1). Svein Tore Lund/Oddvar Moland 
1985 – STIFINNER’N 14: 
Klasse A: 1). Joar Christensen/Vidar Eidem 
1986 – STIFINNER’N 15: 
Klasse A: 1). Roy Sandmo/ Oddvar Moland 
1987 – STIFINNER’N 16: 
Klasse A: 1). Eero Weiste/Antti Kivuman 
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Hele 120 hemmelig kontroller å holde styr på… 

Monty Karlan om årene som PO og Bil-O 
 
Mine erfaringer med Stifinner’n er mange, det var Norges største PO-løp i en årrekke.  

Igangsatt av Hans Christian Bjerke og NAF A & B Jr. I 1972. Løpet ble en spore for andre klubber til 

også å lage kvalitetsløp. Som kartleser fikk jeg mange hyggelige stunder med løpet. Totalseier i 1972-

75-78-79-80 og 83. Samt 2’ndre og 3’dje plasser. Sjåfører var Elisabeth Lund, Kjell Gudim, Hroar 

Petter Kaas, Gustav Fr. Huseby og Jan Følkner. Etter at Jan og jeg vant 3 år på rad, ble vi anmodet av 

arrangøren om å overta ansvaret for å produsere løypen i årene etter. Det vi bl.a. var opptatt av var 

at vi skulle ha orienteringsnøtter under låvebroer o.l. Ett år på Toten greide vi også å inkludere 

kjøring gjennom en låve. Selvsagt inklusive kontroll inne på låven. Stifinner’n var Norges største og 

også vanskeligste PO-løp. Stifinner’n hadde i noen år over 100 deltagere.  
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PO-løp var en seriøs bilsport hvor mange lag kjørte løp titt og ofte i hele Sør-Norge, for å bli flinkest 

mulig. Det er i 2020 igjen 4-5 lag fra gullalderen. Bortsett fra noen veldig få nye lag som tar sporten 

alvorlig, teller startlistene ca 15-25 lag. Challengeløp vil i Norge aldri få den statusen som PO-løp 

hadde i 60-70-80 årene (og tidligere). Yngre mennesker har ofte andre interesser og gjøremål, da må 

seriøs Challengesport ofte vike. I Stifinner-epoken ble det arrangert 40-60 større/mindre løp i året. 

Nå er klubbene skeptisk til å lage viktige løp med store kostnader arrangementsmessig. Vi vet aldri 

før få dager i forveien om vi får noen deltagere. Epoken med store løp som NAF’s Høstløp, Rally 

Sørland, KNA Oslo Midnattsløpet, Rally Viking Challenge, Trøndelagsløpet, Finnskog Høst, 

Skjærgårdsløpet, og Stifinner’n (som stort og viktig løp) for å nevne noen, er historie. Selv går jeg 

svanger med å produsere ett 2-3 dagers løp på Sørlandet. Masse flotte kronglete veier, spennende 

ferdighetsprøver og litt lett orientering. Problemet? 1-2 års forberedelser med høye kostnader og 

deltagere som melder seg på siste uken. Deltagerpotensialet er sannsynligvis større i utlandet! 
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Elisabeth og Monty vant Stifinner’n i 1975 og fikk ny appelsinfarget 504 GL av Bertel O. Steen. 

Bra med premier. 

Foto : Odd H. Anthonsen 

 

Det jobbes bra lokalt i Halden, Drammen, Sandefjord, Lillehammer, A&B samt på Sørlandet. Det er 

status 2020. 

Hilsen Monty 
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Stifinner’n som sprintrally 
 

 
 
1988  – STIFINNER’N Sprintrally 17: 
Totaltvinner Valter Jensen / Håkon Stamnes Mazda 343 4WD 
 1989 –  STIFINNER’N Sprintrally 18: 
Totaltvinner Per og Kari Gulbrandsen Vauxhall Chevette 2300 HS 
1990  – STIFINNER’N Sprintrally 19: 
Totaltvinner Valter Jensen / Håkon Stamnes Mazda 343 4WD 
 
Løpsleder Per Erik Borgen 
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1991– STIFINNER’N 20: 
 Planlagt i Lier avlyst pga. liten deltagelse, bare 21 meldte seg på.. 
Så pause til 2005. 
 
 

Stifinner’n historien som PO. 

 

 

Challenge 
2005 Stifinner’n 21 
Totalseier i kl.A Svein Lund – Tore Fredriksen 
2006 Stifinner’n 22 
Rolf Lie / Tom A. Granli 
2007 Stifinner’n 23: 
Resultater klasse A: 1. Monty Karlan/Oddvar Moland – Volvo 245 
2008 Stifinner’n 24:  
Totalvinner fra v. Petter A Haugen, Bærum og kartleser Leif Arne Neset 

2009 Stifinner’n 25: 

Svein Lund / Tore Fredriksen 

2010 Stifinner’n 26: 

Svein Eikaas / Hakon Berge-Hansen 

2011 Stifinner’n 27: 

Marius Billerud / Leif Brennhovd 
2012 Stifinner’n 28: 

Tom O. Hotvedt / Leif Arne Neset 
2013 Stifinner’n 29: 

Petter Graneud / Stein Røed 

2014 Stifinner’n 30: 

Inge / Olve K. Møller  
2015 Stifinner’n 31: 

Petter Graneud / Stein Røed 
2016 Stifinner’n 32: 



24 
 

Svein Lund / Tore Fredriksen 

2017 Stifinner’n 33: 

1 (1) A 4 Svein Lund Sarpsborg KNA Halden Datsun Tore Fredriksen Kråkerøy KNA Halden 240Z 

2018 Stifinner’n 34:  

1 (1) Expert 5 Aasmund Kleve Rykkinn A&B Motorsport VOLVO Oddvar Moland Vestfossen KNA 
Drammen 123GT 

2019 Stifinner’n 35: 

1 (1) SPORT 17 Lars H. Lie Hønefoss 72 Volvo 142 Henning Jørstad Oslo 
 
2020 Stifinner’n 36: 

 

Datautviklingen og Aasmund Kleve & Co som  

tok det inn i en digital tidsalder. 
Stifinneren her alltid hatt et stort antall poster, helt fra starten. Dette har gjennom tiden begynt å bli 

et bemanningsproblem, samt at kravene til korrekthet og sikkerhet for resultater begynte og bli 

meget avgjørende for at deltagere skulle bli behandlet rettferdig. I de første årene med manuelle 

poster fra 2005 og til 2007 hadde vi over 125 mennesker i sving på løpsdagen, for å betjene 20 – 30 

deltagende lag, med vekslende hell i korrekte tider o.l. 

En meget sentral mann som så dette som problem – Even Morken Johansen – data og løps deltager, 

utviklet et program for GPS til vårt bruk i 2004 – 2006. Dette ble presentert på et lite møte på 

Lierkroa i april 2007, sammen med et lite trenings –demonstrasjonsløp samme kveld. Representanter 

fra NAF Jr. KNA Drammen, KNA Halden og Jensen fra NBF. var til stede. Presentasjonen ble mottatt 

med applaus, og det skulle da i så fall tas opp på de enkelte styrer til vurdering om det skulle 

investeres i dette.. Undertegnede som da hadde kjørt Challenge i mange år, og vært med å produsere 

slike løp, så at skulle dette komme i gang – kunne det ikke bli dratt inn i en lang og treg prosess, så 

jeg skar igjennom med å ta sjansen og investerte ca. 100.000, - i det første steg, for ¨å komme i gang. 

Jeg tror muligens at dette «reddet» sporten i Norge, -(selvskryt)- Senere har jo både Monte Carlo – 

Tulipan – Coopa Europa – Danmark/Tyskland kommet etter. 

Etter avgjørelsen ble tatt og utstyr kjøpt inn, kom vi i gang. Alle de aktuelle arrangørklubbene i Norge 

gikk til innkjøp av produksjons-trackere (NAF Kristiansand, A&B Jr.-KNA Halden-Drammen 2009 og 

NAF Bergen-Østfold i 2010 og i 2011 kom også våre svenske venner med.  

Den første tiden benyttet vi 2 trackere i hver bil, som hentet info. Fra himmelen, som vi måtte ta inn 

etter løpet og lese av (Dette tok tid og etter noen år ble dette byttet ut med nyere utstyr og 

investeringer i 100tusenklassen) For at investeringen skulle gå opp, har vi hele tiden benyttet et 

utleiesystem som baserer seg på deltagerantall og dager, vi blir ikke rike, men det går nesten opp!! Vi 

hadde så god tilbakemelding fra brukere at dette var moro, selvfølgelig var det skjær i sjøen, men det 

gav oss enda mer interesse for videre utvikling!  Så i 2012, etter at over 550 deltagere hadde benyttet 

vårt utstyr (I ZERO Rallyene og i Sverige b.l.a.) lanserte vi en stor videreutvikling med innføring av 

Android Telefon og tracker i bilene, som overførte resultater rett inn på nettet til våre uttegnere. 

Kjell Selvik (NAF Jr.) og Erik O.Johannessen (KNA Drammen) og EVEN M. var de viktigste personer i 

denne utviklingen som ga suksess! Min oppgave har kun vært det økonomiske og ivaretakelse av alt 

utstyret. Det var stor sorg i systemet og blant alle deltagere og arrangører når Kjell ble borte! 
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Etter 2012 har vi benyttet vårt 

system mye i Sverige (Midnassolsrallyt 2015 -2019) med gode resultater. Vi betjener fra 2012 alle 

andre Challengeløp i Sverige, med vårt system (De sier vi har reddet sporten der! Godt å høre.) 

I 2014 kom siste store endring i systemet, da vi gikk til innkjøp av 120 GPS telefoner og nytt 

sikkerhets emballeringsbokser. Nå kan vi gjennom dette se alle bevegelser og tider til enhver tid, som 

våre deltagere gjør. Dette benyttes fremdeles, og har gitt oss gode tilbakemeldinger fra brukerne, 

som nå har blitt vant til å akseptere, at de har gjort feil og ikke arrangøren! Her er våre resultat-

gutter et meget viktig redskap, som vi må ta godt vare på. 

Tall er gøy, og det skal nevnes, at siden starten i 2007 til dags dato har hele - 3201 lag benyttet vårt 

system i konkurranser i Norge / Sverige. 

Utviklingen er først og fremst avhengig av om det finnes utøvere og arrangører??  

Resultatservicen vil bli utviklet til mer ny tele – data, med mulig bruk av deltageres GPS, med app og 

overførsel til sentral resultatbehandling. Vi er jo allerede der i dag, hvor resultater for løp i Sverige, 

kjøres på Vestfossen Norge. Finland har benyttet app et par tre år, med blandet resultat.  

Jeg tror det viktigste er et system, som ikke tillater juks og forskjellsbehandling på deltagere! 
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Hurtighet på resultater kan gjøres pr 10dels sekund til deltagere, men vi kan ikke legge ut resultatene 

før hele avsluttende etapper er kjørt. Det for at de beste kan lese seg til opplysninger om kontroller 

og løyper ut ifra enkelt-resultater hos konkurrenter! 

Mannskaper på denne type løp er nesten ikke behov, bortsett fra eventuelle ferdighetsprøver, som 

krever spesiell sikkerhet iflg. NBF regelverket. Det viktigste mannskap etter hvert er de som 

produserer og kontrollerer. Her må vi i så fall lære opp nye! 

Løpsformen må sikkert også endres noe under forutsetting, at vi får lov til å bruke bil! Vi ser i 

utlandet, at det er stor interesse for regularity (sekundkjøring) og Challenge (Kombinert orientering 

og sekund kjøring) Jeg tror vi må lage løp for vårt publikum, som pr. i dag ønsker sekundkjøring med 

gode innslag av ferdighetsprøver (på lukkede områder) Kartlesing og orientering er det liten interesse 

for hos mange, men det jo dette som er gøy!!!!  Kursing og informasjon vil bli viktigere enn før , da de 

som i dag kjører – er + 60 !!  Vi må prøve å få yngre, som kan bruke sin daglige bil , til å bli med!! 

Det vil også bli utfordring med rutevalg i bebygde områder med 30 soner og politiske enkeltutspill!  

MVH. Aasmund Kleve (Gammel og utbrukt , men står på! )    

 

 

 
 
Vi var alltid langt fremme når det gjalt å presentere resultater på data. 
Fra PO tiden med Øystein Landsgård, Kjell Selvik og Svein Eirik Hansen i front av IT utviklingen. 
 

Løpsledere som Challenge 
2005 John Erik Nilsen Sandvika 22 deltagere 
2006 John Erik Nilsen Sandvika Hole/Ringerike 27 deltagere 
2007 John Erik Nilsen Sandvika/ Røyken og Hurum 29 deltagere 
2008 John Erik Nilsen Sandvika/Asker og Lier og Ringerike 
2009 John Erik Nilsen Sandvika/Asker og Lier 26 deltagere 
2010 John Erik Nilsen Sandvika/Ringerike 25 deltagere 
2011 John Erik Nilsen Sandvika/Lier 22 deltagere 
2012 John Erik Nilsen Sandvika 28 deltagere 
2013 John Erik Nilsen Sandvika 26 deltagere 
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2014 John Erik Nilsen Sandvika 24 deltagere 
2015 John Erik Nilsen Sandvika/Ringerike 21 deltagere 
2016 John Erik Nilsen Sandvika 23 deltagere 
2017 Petter Stenseng, Ringerike 24 deltagere 
2018 Lars Faale, Ringerike 22 deltagere 
2019 Lars Faale, Ringerike 19 deltagere 
 

John Erik har ordet…. 

 

Noen ord om Stifinner`n gjennom årene sett fra mine øyne. 

Jeg har vært så heldig å ha vært med opp igjennom årene med ulike gjøremål.  

Tror jeg har vært med fra starten i 1972. De første år sammen med Wenche 

Knudsen. Vi oppsøkte alle grunneiere og oppsittere langs hele løypa. Vi måtte jo 

innhente tillatelser for å låne mange av veiene vi ønsket og bruke. Dette var et 

ganske så krevende arbeide som jo var kveldsarbeide. Det var å reise til 

områdene der løpet skulle gå etter at løypeleggere hadde funnet spennende 

områder. 

Stifinner`n har jo fra første år som PO løp vært et langt, vanskelig og krevende 

pålitelig og orienteringsløp med stor deltagelse. Det ble brukt både skogsbilveier, 

private veier og noen ganger rundt hushjørner og videre over plenen.  

Vi møtte på vår vei stort sett velvillige og hyggelige mennesker. Fikk vi et nei var 

det bare et forhandlingspunkt. Når vi ble enige, var jo bedre og legge inn en ny 

post for å redusere hastigheten enn å miste veien. Mange var også glade for at 

det skulle skje noe i deres område.  



28 
 

Wenche og jeg holdt på i mange år som grunneierkomite, områder var jo det ene 

året Romerike, Aurskog, Bjørkelangen nedover mot Mysen. Så var det Romerike, 

Gardermoen, Nannestad, Hadeland osv. Så må vi ikke glemme Ringerike, 

Hadeland. Vi oppsøkte jo hundrevis av husstander hvert år. Navn, adresse og 

tlf.nr. ble notert. Dette arbeide var veldig viktig slik at vi skulle unngå sperringer 

på løpsdager av sinte oppsittere som ikke visste hva som foregikk utenfor 

stuevinduet når det kom en flokk med biler susende forbi. Alle vi snakket med 

fikk tilsendt startprogram. 

Senere ble Svein Eirik Hansen min makker i dette arbeide. Det er jo ikke å legge 

skjul på at det kunne være et skjult rally inni bilde her. Det var et rally forbud i 

Norge på dette tidspunkt når Stifinner`n var på sitt beste. 

Vi ble jo mang en gang etter vårt ønske om bruk av den og den veien, at svaret 

ble den er ikke kjørbar for biler. Jo for våre biler og deltagere er den helt topp. 

Det hente jo også mange ganger at vi ble bedt inn på kaffe og en kake bit. Og det 

takket vi alltid ja til. Hadde de tid til en prat måtte vi ta oss tid. De ble det gode 

kontakter av. 

En formiddag Svein og jeg kom kjørende opp på en stor gård på Ringerike, med 

et stort flott hovedhus og alt i orden, ble vi med en gang invitert med inn. Vi har 

akkurat kommet hjem fra en Tyskland tur så sitt ned. Vi så gjorde. Og der satt vi 

i hyggelig lag, tror jeg trenger en drink sa gubben. Til vanlig var det jeg som kjørte 

og Svein fant veien, men derfra byttet vi plass. Det smakte godt med en GT på 

formiddagen. 

Men på denne gården ble det da også en pause med servering av pølser, drikke 

og kaffe til alle deltagere.  

Vi har hatt målgang på klubbhus på Gardermoen, frokost på Mortens Kro for så 

og reise til Sandvika for og få resultater ferdig før sportsrevyen. Der kom jo Jon 

Herwig med innslag fra løpet pluss resultater. 

Under utregningen på kontoret sovnet Hans Chr. og jeg rygg mot rygg mens vi 

pratet og skrev resultater på skrivemaskin. 

Et av årene vi kjørte i Gardermoen område hadde vi fått noen kraftige regnskyll 

over Stifinner`-løypa, og deltagerne døpte løpet til «Safari-rally-Stifinner`n. 

Morty sto med vann til knes, og i det han ga tidsslippener til et lag, sa han: «Her 

er tidene deres, og start dere selv på grunna der borte.»   
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Når vi et av årene kjørte på Helgelandsmoen, møtte Svein og jeg på to herrer 

som var ute i vår trasse i småsko, hatt og frakk. Vi var ikke i tvil om at disse var 

fra myndighetene. Det hadde vært mange spørsmål til sekretæren på søknaden 

vår dette året. Så vi ventet utålmodig på godkjennelse. Hans Chr. var på 

masetelefonen hver dag den siste tiden.  

Siste uke før løpet på lørdag manglet vi fortsatt tillatelser og vi måtte ta i bruk, 

kjenner du noen som kjenner noen som kan etc. Men vi fikk tillatelse over telefon 

tirsdag kveld mens noen av oss satt på kontoret for å avgjøre om vi skulle 

stemme for og avlyse eller ikke. Da hadde vi hatt private samtaler på hjemme tlf. 

med de som skulle godkjenne søknadene våre.  Og det ble løp!!! 

Tror jeg har hatt ansvar for alle de forskjellige jobb posisjoner som er gjennom 

de årene Stifinner`n har vært arrangert. Jeg er vel også den som har vært 

løpsleder flest ganger, da også medregnet etter at det ble Challenge løp. 

Det har vært mange utfordrende år og mye arbeide, men det har også vært 

utrolig morsomt å få jobbe sammen med så mange engasjerte og iderike og 

hyggelige juniorer som avdelingen har vært så heldige å ha som medlemmer.  

Jeg er fortsatt stolt over alt vi har fått til og hva jeg har fått være med på. 

Takk til alle. 

John-Erik   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Litt Stifinner’n statistikk gjennom tidene. 
 

Stifinner’n kjemper med Rally Sørland om sølvplassen for Norges lengstlevende billøp som fortsatt 
arrangeres, sistnevnte er arr. 37 ganger. Desidert flest ganger er Sandvigen -Sundvolden arr. med 65 
ganger i år. 
Rally Nummedal 29 ganger 
Rally og PO Finnskog er vi usikker på siden det er arr. med flere navn. 
 
Totalt har nesten 3800 deltagere i 1900 biler deltatt i 36 løp. 
Snittet pr. løp som PO-Bil-O er 82 deltagere pr løp. 
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Snittet pr. løp som Challenge er 25 deltagere pr løp. 
Det gir et totalsnitt på 56 deltagere. 
 

Toppåret for Stifinner,n 1976 er med 141 deltagere og over 100 bemannede poster. 
 

 
Løpsleder Svein Hansen og løypeansvarlig Monty Karlan ser på Hadelandskartene til Stifinner’n 

 
 

Hvor går veien videre for Stifinner’n? av leder Asker og Bærum 

Motorsport Vidar Holum 
Hvordan ser fremtiden ut for Stifinner’n som Challengeløp. De 15 gangene det har gått ligger snitt 

deltagelsen på 25. I PO – BIL-O tiden før århundreskifte var deltagelsen mer enn 3 ganger så høy. 

Selvfølgelig var det en annen tid og fokus da det skal vi komme tilbake til. Som dere ser av 

statistikken over her og alle presseklippene har Stifinner’n vært et viktig arrangement for klubben og 



31 
 

ikke minst grenen innen bilsporten. Toppåret var 1976 med 141 deltagere og over 100 poster, det 

samme året var det 11 store PO løp til. Dette var under rallystoppen 1970 til 1982, som selvfølgelig 

var med på å øke fokus og interesse i Norge. Rally måtte vi til Sverige å kjøre. For å heve profilen til 

PO og gjøre navnet mer begripelig ble navnet endret til Bil-O i 1982. 

 

 

 

 
 
 
 
7 Østlandsklubber sammen med Sportsnevnden 
(NBF nå) jobbet for å fremme Bil-O. 
NAF, KNA og NMK stod bak dette initjativet. 

 
 

Jeg har selv deltatt i alle grenene omtalt her med vekslende hell og antall prikker eller på 

arrangørsiden i klubben. De har vært spennende i alle rollene, med mange fine opplevelser med 

deltagere og funksjonærer i Stifinner’n. Som da Kjell Selvik på FOU tid hos Norsk Data, definerte alle 

punktene i Stifinner’n logo på en TV skjerm, dette var lenge før Bill Gates hadde tenkt på WIN 95 og 

grafisk grensnitt, eller da Øystein Landsgård og Svein Eirik Hansen etter lagne netter miste noen 

tusen tider på datamaskin uten harddisk og disker som store vinyl LP plater. Gjett hvem som fant 

igjen dataene mens Hervig Karlsen stod og trippet og skulle ha det med til Sportsrevysendingen 

søndag kveld. Jeg hadde mange år gleden av å ta presserunden, når støvet hadde lagt seg i 

sekretariatet, til Akersgata, Marienlyst, NTB og Youngstorget slik at vi skulle komme inn til 

sportsdesken og bli med i mandag morgen. 

Men tilbake til løpsformen og overgangen til Challenge, som er ment å fenge flere og samtidig senke 

vanskelighetsgraden fra ekstreme PO orienteringer i forrige århundre. Har vi greid det? Alt ligger til 

rette med dyktige arrangører, fine kjøreordes, tracking og data av resultater slik at det blir rettferdig. 

Har dagens miljø blitt for opptatt av at det må brukes gamle løpsbiler fra 60-80 tallet eller eldre, slik 

at vi skyver unna oss rekrutering. Den gangen var mange av disse bilene nye, og importører eller 

forhandlere støttet enten det var Ford, BOS, Møller og flere. Dette var til stor hjelp for team og 

utøvere den gangen. Hvordan håndterer vi det i dag, har vi åpnet armene mot el. eller hybrid klasser 

hvor vi har skapt løpsopplegg som er attraktive for bilbransjen uansett energikilde. Er vi litt på helene 

og sent ute? 

Det viktigste er å holde liv i det fine miljøet og konkurranseformen mener jeg. 

La oss håpe at ildsjelene kan stikke hodene sammen, vi trenger flere deltagere, også arrangørene 

fortjener det, det legges ned et stor arbeid for få deltagere. 

Hilsen Vidar Holum, fortsatt med prikker       
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Bruno Berglund om Stifinner’n i 1975 

 

NBF om Challenge og tilbakeblikk på PO og BIL-O 
 

 

Vi spurte NBF og leder av ferdighetsseksjonen Oddvar Moland: 
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Hva sier NBF om Challenge, og et PO Bil-O tilbakeblikk hvordan dere ser på grenen, utviklingen og 

fremtiden. 

Planer om fornyelse eller andre ting som er viktig sett med forbundsøyne. 

Det er publisert en informasjon i forbindelse med Challenge, link til den er vedlagt. Om NBF skal 

«instruere» klubbene, som skal drive med rekrutering, blir nok feil. NBF må legge til rette for at dette 

fortsatt er en attraktiv gren, for alle aldersgrupper. Viktig å poengtere at det er tillatt med moderne 

biler også. Det er mange som tror at Challenge kun kan kjøres med «gamle biler». Det er også bra om 

klubbene tilpasser løpene etter behov og egen kompetanse. Det er god rekruttering å arrangere 

treningsløp eller korte kveldsløp. Samtidig må det være enkelte lengre løp og med varierende 

vanskelighetsgrad. Om dette blir en gren som vil fenge El-biler, så er de velkomne til å delta, på lik 

linje som andre biler. 

PO/ Bil-O er nok pr. i dag et avsluttet kapittel. Challenge har erstattet disse løpene, og det er jo også 

en enklere form å beskrive løypen på. Skal man få med nye deltagere, må konseptet være enkelt og 

de må føle at dette er noe de mestrer. Og tilbudet, i form av løp de kan delta i, må være der. 10-15 

løp pr. år. inkludert treningsløp vil nok dekke behovet. Ser man tilbake på 70 og 80-tallet var det jo 

+/- 50 løp i året, og man fikk den treningen man ønsket. Vi må vel innse at den tiden er forbi, da 

tilbudet til fritidsaktiviteter er noe «bredere» enn den gang. 

Viktig at NBF lytter til klubber og utøvere som har mange gode ideer og er kreative. Det er klubbene 

som må oppfordres til å «være på banen», så vil NBF støtte opp om dette arbeidet.      

 

Hvordan norske utøvere hevder seg Skandinavisk og Internasjonalt og hvordan det fremmer 

anseelsen til Norsk Bilsport? 

  

I Challenge, eller «Regularity Rally», som er en mer internasjonal betegnelse, hevder norske 

deltagere seg meget bra. I Sverige og Finland er opplegget mye det samme som i norske løp, og det 

er mulig å oppnå gode resultater. I Danmark er det mer «kartlesing» og dette krever mer trening. 

Enkelte norske lag, har med mange års deltagelse i Danmark, oppnådd brukbare resultat. I NEZ-

mesterskapet i «Regularity Rally», som har vært arrangert siden 2015, har det blitt norsk seier og 

flere medaljer hvert år. 

Tenker man på Europa har flere norske lag kommet hjem med pokaler etter gode resultater. I Monte 

Carlo Historiqe har det blitt flere seiere, både totalt og i klasser. Det samme er tilfelle i Winter Trial, 

Monte Carlo Challenge, Coppa d’Europa og Tour de Corse Historiqe. Og sikkert flere som ikke er 

nevnt. At vi deltar ute i Europa, i større elle mindre grad, gjør at vi knytter kontakter og kan få 

utenlandske lag til å komme til Norge å delta i våre løp. Pr. i dag har vi ikke «store løp» å tilby, med 

norske arrangører. Det er arrangører fra andre land, som lager løp i Norge, og det er jo et flott land å 

vise fram. 

 Overgangen til andre fremdriftsplattformer og kan grenen utvikles sammen med det eller er vi 

sementert i oldtimer miljøet når det gjelder bilvalg? 

Som nevnt ovenfor, er det blitt en utbredt tanke, at man MÅ ha eldre biler, for å delta i Challengeløp. 

Budskapet om at alle biler er «lovlige» må komme mer fram i lyset. Det er jo en kjensgjerning, at det 

er i miljøer med interesse for eldre biler, det er noe respons.  
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Bryn 08.09.2020 

 

 

 

Bilder og presseklipp: 
 

 
Her har vi vår ekstremt rutinerte sekretariatbemanning i 2006 til h,  

Oddvar Schøll, Hans Chr. Bjerke og Tove Hansen.      
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Stifinner-komiteen 2006 har oppsummeringsmøte  

og kanskje planlegger de noe for 2007, hvem vet? 
Fra v bak: John Erik Nilsen, Svein E Hansen, Per Oddvar Nyborg, Per Arnt 

Nilsen, Tore Hoff. 

Fra v foran:Stein Røed. og Aasmund Kleve.  
Kjell Westnes var ikke med da bilde ble tatt. 

 

 
Klart til start utenfor NAF sentret i Sandvika 2006 

 
Sponsorer av Challenge-cupen etter 2005 
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Les mer i VI Menn + 
https://www.abmo.no/om-oss-i-jubileumsaret/ 
 
Takk til Vi menn som lot oss dele 2 artikler fra november 1976 om PO, 

til www.vimennpluss.no, der det er mulig å lese artiklene (krever abonnement) 

PS nå i farver. 

VIMENN-nov76 

 

https://www.abmo.no/om-oss-i-jubileumsaret/
http://www.vimennpluss.no/
https://www.abmo.no/wp-content/uploads/2020/07/VIMENN-nov76.pdf
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Innmeldingsskjema Asker og Bærum Motorsport  
https://www.abmo.no/medlem/ 

Kryss av hva du ønsker 

Jeg ønsker å melde meg inn som vanlig medlem Jeg er aktiv utøver Jeg vil 
være med som funksjonær og medhjelper på klubbens arrangementer 
Emne 

 

Ditt navn (påkrevd) 

 

E-post (påkrevd) 
 

Telefon (påkrevd) 
 

Adresse (påkrevd) 

 

Fødselsdato (påkrevd) 
 

Send
 

HUSK: klubbskifteskjema til NBF når du skifter klubb til oss. 

SENDES NBF INNEN 15. NOVEMBER 

 
 
 

 

https://www.abmo.no/medlem/
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Challenge Cup NTM 

 
 

Her samles Challenge Norge i en felles cup. 
Mer info her: https://www.challengenorge.no/ 

 
 

Rev. 21.10.2020 kl 13:56 VH 
 

https://www.challengenorge.no/

