Med høye hæler bak rattet i 25 år!

Damene venter på å starte bilene.

Lørdag 9. juni, i strålende solskinn, satt vi oss i bilen med los
på Klækken klare for årets høydepunkt: Dameløpet! 24 biler
stilte til start, fra Reidun Sømme i sin Ford A fra 1928 til
Hilde Rasmussen og Team Rømskog med Toyota Crown fra
1980.

Av Siri Stray Rodtwitt
siristray@gmail.com

Løpet gikk denne gang i Alf Prøysens
rike, Ringsaker. Selv med litt startproblemer kom vi oss avgårde.
Fantastisk å kunne cruise avgårde
med bare skuldre i cabriolet i nesten
30 varmegrader! På post 1 ble vi
møtt av de alltid blide og sprudlende
Anne Kjær og Rita Sætran, denne
gang utkledd som bie og marihøne.
Her skulle vi lukte og gjette på
krydder.
Husmorsegenskapene hadde vi
tydeligvis lagt igjen hjemme, så da
var det godt å trøste seg med en is og
kaffe i sola. Startproblemene våre
vedvarte, så det ble igjen en liten treningsøkt på kartleser-Helle som måtte
ut å dytte. Godt bilen er liten og lett!
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På post 2 var det en liten kjøreprøve som viste seg langt vanskeligere enn antatt! Reidun var en av
få som fikk full pott til stor jubel fra
baksetet.
Lunsj og festmiddag
Lunsjen ble inntatt på Torsætra kafe
på Skreia, nydelig koldtbord i nydelige omgivelser.
Noen av oss tok en snartur innom
«oppkaststeinen» (hihi…), hvor man
kastet steiner eller kvister opp på
steinen for lykke, før turen gikk
videre mot Gjøvik.
På post 3 skulle man slå tre baller
opp i en bøtte på stativ… med
stekepanne! Ikke veldig mange fikk
full pott her.
Vi endte på Biri, nærmere bestemt
Honne Hotell. Her ble det tid til en
liten stigtrinnsforfriskning i sola før

det var festmiddag. Hele 25 ganger
har dameløpet blitt arrangert og dette
måtte feires! Det ble både sang, taler,
Prøysen-dikt, loddtrekning, og vi fikk
alle utdelt medalje, i ekte dameløpsjubileumsstil. Ildsjelene Inger Karin
Lie og Anne Karin Kompen fikk en
ekstra hedersklapp og pokal for sitt
flotte engasjement! Vel fortjent! Grete
Thorsrud og Cathrine Bastiansen
fylte år denne kvelden; Cathrine
rundt tall, så krone, ølbriller, tale og
sang ble gjennomført med liv og lyst!

Damene som tok imot oss på
Grinakervev.
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Grete Thorsrud og Cathrine Bastiansen hadde begge bursdag.

Anne Kjær som marihøne.

Vaffelfare på Torsætra.

Siri og Helle ved Prøysenhuset.

Grete Keyser svinger stekepanna elegant.
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Rita Sætran som bie.

Gardsjinta venter på gardsguten.
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Inne i Prøysenstua.

Viser og fortellinger i Prøysenhuset.
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Opp til Prøysen
Søndag startet opp med Post 4 som
var å fullføre 2. setning av Prøysensanger samt titler. Dette var jo
barnemat trodde vi, før vi skjønte at
det gikk på tid og den gikk fort!
Startproblemer i dag og gitt.
Ironisk nok blir bilen for tiden brukt
nesten daglig uten antydning til starttrøbbel, så frustrasjonen var stor da
den ikke dro på starteren. Dette
virket noe kjent da det samme
skjedde på fjorårets dameløp. Dette
skjer aldri på andre løp den deltar på,
hva er det med dameløpet??
Prøysen-temaet fulgte oss gjennom
dagen og vi stoppet på Prøysenhuset
og Prøysenstua. Her fikk vi fremført
nydelig sang og historier om Alf
Prøysen sitt liv og karriere. Virkelig
nydelig og lærerikt!
Løpet endte på Domkirkeodden og
Hamarstua for nydelig lunsj og
premieutdeling. Reidun Sømme stakk
avgårde med en vel fortjent førsteplass! Cecilie Olsen kom på andreplass og Cathrine Bastiansen på tredje.

Da var dameløpet over for denne
gang, og bilen startet på første forsøk. Neste gang kjører jeg Fiat’n!
Tusen takk for et fantastisk løp!

Totalvinner Reidun Sømme.
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