
Nordland 3-dagers 2015 

På grunn av snøen ble det noen 

utfordringer for arrangøren og 

løypelegger. 3 uker før start var det så 

mye snø i terrenget i Sulis at man valgte å 

flytte hele arrangementet til Finneid. 90 % 

av Sulisterrenget var snødekt da løpet 

skulle ha gått så flytting avgjørelsen var 

heldigvis helt korrekt. Kjekt å vite at man 

har et løypesett for framtidig 3-dagers 

klart i Sulis dog. Siden det er julekalender 

så frigis litt av kart og løype som ikke blei 

brukt til venstre! Evig eies kun det tapte. 

Sulisområdet har en mytisk status som 

lettløpt o-terreng fra gamle dager. 

Kanskje ikke så vanskelig o-teknisk som 

Finneid, men fast bunn og raske myrer, 

gjør det til et attraktivt terreng for alle 

aldersklasser.  

På 80-tallet var det KM i Sulis i snøstorm. 

Ikke snakk om å avlyse løpet, selvsagt. 

Husker at jeg som 12-åring stilte til start i 

bomulls T-skjorte under o-drakten slik 

som man ofte gjorde på den tida 

(superundertøy var ikke allemannseie 

enda). Noen hadde problemer å få klippet på postene siden det var slike klippetenger på 

postene og med stivfrosne fingre var det ikke helt lett. Men det gikk bra og alle kom vel fra 

løpet. Myten om o-terrenget i Sulis får leve videre en stund til! 

 

 



 

 

Langstrekket i H21 på Finneid post 10 til 11. Jeg elsker dette strekket! I følge Carl Henrik 

Bjørseth kan man sitte hele vinteren og gruble på hva som er raskest. Ved å lage dette 

strekket laget jeg meg selv ca. 30 timer ekstraarbeid i form av revisjon av 3 km2 kart og 

ekstra gåing, men det var det verd! Det er et fantastisk område innover Melkedalen med 

grotter og kalkstein og Mørkens grøde stemning i bjørkeskogene. Anbefales å ta en tur 

innover dalen og heiene i bakkant! 

Håvard Berg, løypelegger 


