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BJØRKELANGEN: Både 
stedsans og samar-
beidsevner fikk boksta-
velig talt kjørt seg under 
årets rebusløp på Bjør-
kelangen fredag. Det lå 
an til høye turtall.

INGER-LISE HAGA
redaksjon@indre.no

Team 4+1 med Pia Aaserud bak 
rattet, utpekte seg selv til vin-
nerlaget allerede ved start.

– Vi får se hvordan det går, 
men vi anbefaler alle de andre 
til å reise rett hjem, sa et opp-
glødd lag med konkurransein-
stinktet på topp.

61 biler
Men med 61 biler påmeldt, og i 
snitt fem personer per bil, var 
også konkurransen skarp. Ar-
rangørene, YX 7-Eleven Bjørke-
langen, Høland og Setskog Spa-
rebank og Bjørkelangen Sports-
forening, hadde sørget for har-
de nøtter som skulle knekkes.

Deltaker Ove Lien Klevstuen 
hadde helgardert seg på sin 
måte. Strategien var klar. Det 
handlet om å innhente ekstra 
hjernekapasitet. Det hadde han 
da gjort ved å alliere seg med 
«to lynskarpe og fremragende» 
samarbeidspartnere, Elena 
Gonzales-Rubio og Henrik 
Feby.

– Dette kan ikke annet enn å 
bli bra, sa en fornøyd Ove Lien 
Klevstuen, som med følge satte 
kursen mot innmeldingsskran-
ken.

Strenge regler
I år var det kjentmann og pen-
sjonert lensmann Per Torger-
sen som hadde pønsket ut de 
ulike rebusene. Han hadde 
gjort en god jobb, for på posten 
ved Eidsverket sto deltakerne i 
bil med startnummer 20 og for-
melig klødde seg i hodet.

Neste post, hvor skulle fer-
den gå? Julie Dahlen Børresen, 
Marius Dahlen Børresen, Tor 
Nordengen og Kenneth Børre-

sen tenkte så det knakte. 
Rebusen innledet med

Sand+embetsmann. Dersom 
Sand var identisk med Aur og 
embetsmann med prest så var 
gåten løst: Aur Prestegård, så 
klart!

På Aur sto Turid Myrseth og 
Mari Lande på post, klare til å 
servere deltakerne en quiz. 
Samtlige deltakere ble voktet 
med haukeblikk, i tilfelle noen 
skulle la seg friste til bruk av 
hjelpemidler i form av mobil-
bruk.

– Det tillates ikke, sa en smi-
lende, men streng Turid Myr-
seth.

Løpet var lagt opp med et gitt 
antall poster, der det ventet uli-
ke aktiviteter som igjen utløste 
poeng. Det var dermed ikke

snakk om idealtid, men den to-
tale poengsummen etter gjen-
nomført løp som gjaldt.

Det var også to andre gjelden-

de regler: Ikke kjøre over farts-
grensen, og retur tilbake til 
start senest klokka 21, enten 
løypa var fullført eller ikke.

Populær bilrebus

– Vi kjører for å vinne!

SEIERSSIKRE: Team  4+1, bestående av  Stian Høgden og Pia Aaserud (foran) og Hanne Birgitte Berg og Silje Aaserud (bak), klare til innsats.
ALLE FOTO: JARLE PEDERSEN

HVOR SKAL VI NÅ: (f.v.) Kenneth Børresen, Tor Nordengen, 
Marius Dahlen Børresen og Julie Dahlen Børresen i dialog om neste 
post på programmet.

NY POST: På Aur Prestegård 
var det quiz. Mari Lande (t.v.) og 
Turid Myrseth sto postvakt.
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