
   

Kort oppsummering Djupadalten 2021 

Planleggingen av årets Djupadalt var preget av en viss usikkerhet til godt over sommeren. Ettersom 

smitten avtok og samfunnet gradvis ble gjenåpnet, gikk det mer og mer i retning av et ordinært løp, 

med puljestart, men alt i et samlet arrangement. Den endelige bekreftelsen fikk en ikke før 

statsministeren offisielt gjenåpnet samfunnet den 24. september, og da kunne komiteen for alvor 

sette inn kreftene. Det største usikkerheten knyttet seg nå til hvor mange påmeldte en kunne 

forvente, og dimensjonere arrangement/stab etter det antallet. Friidrettsstadion har plass til mange 

deltakere, men en prøvde - etter beste evne - å begrense tilskuere/heiagjenger til utsiden av stadion-

gjerdet. På den måten unngikk en også for mye kontakt, trengsel og mulig smitte. 

Både Skeisdalten og Djupadalten ble startet i puljer på 20-25 løpere, og det førte til en jevn og fin 

fordeling av løperne rundt i løypa, og lite trengsel både rundt start og målgang. For de yngste, som 

deltok i Minidalten, er det vanskelig å gjennomføre puljestart, men disse ble startet med en høflig 

oppfordring om å holde god avstand.  

Løpet ble gjennomført etter prinsippet Kom-Løp-Hjem, og umiddelbart etter målgang fikk løperne 

overrakt deltakermedalje før de ble geleidet ut stadion-porten på vei hjem. 

Dette året hadde vi selv ansvaret for tidtaking, og Willy håndterte det på mesterlig vi. Det sparte 

klubben for store kostnader.  

 

Komiteen har i 2021 bestått av:  

• Erik Vie (orientering) leder, merkeansvarlig       

• Anne Sætre (orientering) organisering vakter   

• Anne Hilde Austad (friidrett) organisering vakter 

• Håkon Holm (friidrett) data, påmelding, resultater 

• Willy Postvoll (friidrett) tidtaking 

• Ingeborg Samuelsberg, (orientering) 

 

I forhold til stor usikkerhet utover høsten, er vi godt fornøyd med deltakelsen i den 43. utgaven av 

Djupadalten. En klar oppgang i forhold til det sterkt nedskalerte arrangementet i 2020, og endelig 

fikk vi også med de minste i Minidalten. I den klassen var det så stor påmelding at vi nesten gikk tom 

både for startnummer og medaljer. Lysten til igjen å løpe og måle seg mot venner/naboer viste seg å 

være stor, men i iveren etter gode tider ble ikke alle smittevernreglene lagt til side. Klubben fikk 

gjennomført et trygt og godt arrangement, og løpet befester stadig sin stilling som høstens store 

mosjonsfest på Haugalandet.  

 

I tabellen nedenfor er det satt opp spesifiserte tall for påmeldinger de siste seks årene:  

Øvelse 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Djupadalten 638 437 855 943 868 953 

Skeisdalten 121 128 252 243 213 183 

Minidalten 201 0 224 197 180 199 

Totalt 960 565 1331 1383 1261 1335 

Andel overskudd 60.000 100.000 100.000 117.000 113.851 110.000 

 

Overskuddet blir fordelt likt mellom Friidrett og Orientering, og arrangørdato i 2021 var lørdag 23. 

oktober.  

Den flotte deltakermedaljen til alle som fullfører ble videreført i 2021, og blir godt mottatt.  

 

 

 

 


