Frå ei svunnen tid:

Verdensmesteren imponerte og vant i Velledalen
Klipp frå Sunnmørsposten måndag 16. april 1962 (på bokmål).
Dessverre for Velledalen så møtte ikke Hans Olav Sørensen, Torgeir Brandtzæg og Arnfinn
Malm til hopprennet i Brunstadbakken i går, men verdensmesteren Arne Larsen møtte og
tok publikum med storm! Hans hopping var så etter våre forhold imponerende at vi helt
glemte at 14 påmeldte hoppere ikke møtte til start, såleis at deltakertallet ble bare knapt 30.
Dommerne ble nok like imponert som oss: 3x19 i stil for Larsens hopp! Hvor vidt bakeren
hoppet til 3x19 kan bare dommerne dømme, men hans hopp var så fylt av imponerende strekk
og eleganse som fikk både oss og publikum til å juble.
At nordvesthopperne ligger en del tilbake, beviser dette:
Olav Søvik, kretsens beste hopper noterte seg for 53,5 m i sitt lengste hopp med toppfart.
Arne Larsen hoppet 56 og to ganger 56,5 meter (ny bakkerekord) med 10 meter kortere fart
enn samtlige andre hoppere !
Vi nevnte dette for Søvik etter rennet, og han meinte Skikretsen burde satse på å få
instruktører til kretsen. Til dags dato har det ikke blitt en times instruksjon for hopperne i
vinter.
Arne Larsen høstet ikke bare popularitet blant de nære på 1000 tilskuerne, men også
verdifulle premier.
- Jeg får komme tilbake hit oftere, så jeg får møblert opp en leilighet til jeg gifter meg, sa
Larsen etter han mottok en 4-mann sofa, fritt valg av mønster og stoff !
- Får hopperne på Østlandet og i Trøndelag høre om disse fantastiske premiene, så blir
det nok reine invasjonen til neste år!
Verdensmesteren sa for øvrig at bakken på Brunstad lett kunne bygges ut til opptil 70 meter.
Velledalen IL burde søke på Nordisk renn til neste år i april måned, så ville nok håpet om å se
Engan & Co gå i oppfyllelse.
Rennet i går ble, som vi alt har nevnt, vellykket. Arrangøren hadde lagt ned et
kjempearbeid for at rennet skulle gå som smurt, noe det også gjorde. Vi fikk opplyst
stilkarakter, lengde og poengsum så raskt som om det skulle være et VM. Premiebordet
inneholdt m.a. flere lenestoler, madrasser og andre verdifulle premier.
Nå er det bare å håpe at de andre klubbene på Sunnmøre følger opp tiltaket fra Velledalen og
arrangerer liknende renn utover sommeren . Med de snøforhold vi nå har, skulle det ikkje
være vansker med et par storrenn i tida fram mot pinse
Elg.
Resultat:
Klasse A: 1. Arne Larsen, Heggedal IL, 231,3 poeng
Klasse B: 1. Olav Søvik, Ørsta IL 208,7
..6. Olav P. Hole, Velledalen IL, 181,5 poeng
Eldrejunior: 1. Inge Reithaug, Ørsta IL, 189,2 .3. Arnold Bolstad, Velledalen IL, 156,8
Klasse D: 1. Arne Wullum, Sykkylven IL, 153,4 poeng
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