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CAMILLA  Ø. ONDRCKOVA

DT AKTIV 
DT Aktiv gir den beste lokale oversikten for alle 
opptatt av trening, med reportasjer, arrange-
menter og instruksjon.
Tips oss om breddearrangementer og spennende 
treningsaktiviteter i Drammensregionen.
Legg det inn på dt.no/ut og tips DT Aktiv-ansvarlig 
på epost: tone.sverreson.ormen@dt.no
Les tidligere saker og få oversikt over lokale 
treningsbloggere på dt.no/aktiv

TONE SVERRESON ØRMEN

Motbakkeløp
Bli med på en utfordring i Modums tøffe og 
populære motbakke Dokka opp i Vikersund. 
Lørdag 1. juni går bakkeløpet for de aktive, 
med  egen trimklasse. 
Dokka opp er tre km med 521 meter stigning, 
på fine stier og berg, og er et løp for alle.
I bakkeløp får du opp pulsen, du blir sliten og  
det fins nesten ikke skader. Belastningen er 
liten, og det går fort unna.                                         
Trimklassen kan melde seg på ved start. 
Parkering ved Vikersund IFs område. 
www.mudumfik.no

I fjor bølget 1.500 
jenter over Bybrua, 
motivert av utsikten 
til premier, moro og 
god helse. I år blir de 
enda flere. 

JENTEBØLGEN
 

CAMILLA Ø. ONDRCKOVA
redaksjonen@dt.no
916 86 803

Latteren ljomer og stem-
ningen er høy rundt spi-
sebordet i Lier der det 

pakkes gaveposer, sjekkes del-
takerlister og svares på telefo-
ner og mail over en lav jogge-
sko. 

På onsdag inntar nemlig mer 
enn 1.500 jenter Bragernes torg 
for å springe, gå eller jogge 
rundt Drammenselva i årets 
Jentebølge. 

– Det ligger an til å bli ny re-
kord i år ja, sier løpsleder Anne 
Stunes Isene (42) og Marit Vat-
ne (41), medhjelper og sjefens 
høyre hånd. 

– Vi har aldri hatt så mange 
forhåndspåmeldte, ler de og 
prøver å finne fram listene un-
der haugen med brosjyrer og 
gavekort.

 For alle
For jentene lover både flotte 
premier og at alle skal få være 
med. De forklarer at selv om 

hjemmesiden stenger for på-
melding mandag, sitter de klar 
på Løplabbet i Drammen fra 
tirsdag ettermiddag til å ta i 
mot påmeldinger.

– Om vi går tomme for start-
nummer, skriver vi bare num-
meret med tusj, fleiper de.

Noe annet som er viktig for 
damene å få fram, er at løpet 
passer for absolutt alle. 

– Vi har deltakere i alle aldre 
og fasonger. Selv om mange 
har løpt i mange år, er det fak-
tisk gruppen under 18 som er i 

sterkest vekst, sier de og fortel-
ler at flere og flere løper 
sammen i grupper. 

– Jentebølgen er jo et kjem-
pestort sosialt arrangement. 

Stor seier
Damene fra Sturla forteller vi-
dere at det blir felles start fra 
Bragernes torg. Tove Paule 
starter løpet, og årets hare er 
Øystein «Pølsa» Pettersen. 

– Her er det ingen krav til tid 
eller form, sier de og oppfor-
drer alle drammensdamer til å 

Mosjonsløp for kvinner

Gjør seg klar for den 21. Jentebølgen 
SJEFENE: Anne Stunes Isene, Løpsleder for Jentebølgen (t.v.) og hennes høyre hånd Marit Vatne jobber på spreng for at alt skal bli klart til onsdag: – Det er viktig for meg at 
løperne får en god opplevelse, slik at de vil komme tilbake og springe til neste år, sier Isene.  FOTO: CAMILLA Ø. ONDRCKOVA
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Det er mulig å bli kjent i de 
flotteste delene av Dram-
men nordmark, flere 
alternativer i det flotte 
turterrenget.

TONE SVERRESON ØRMEN
tone.sverreson.ormen@dt.no
905 49 892

Topp7turen er en skikkelig 
utfordring også for de turvan-
te, turen er på 30 km.
Turen går over de sju flotteste 
toppene i friluftskommunene 
Nedre Eiker, Lier og Dram-
men, med målgang på Brager-
nes torg.
 – Det er en lang tur, så du må 
være i turform og være vant 

til å gå i terrenget, men med 
disse forutsetningene kan vi 
love en nydelig turopplevelse 
med gode minner, sier Ragn-
hild Leirset i Drammens og 
Oplands Turistforening.

Det andre alternativet er en 
kortere tur. Topp3Turen på 18 
km. Det blir satt opp buss til 
start som er på Eiksetra. Den-
ne turen går over tre topper 
med mål på Bragernes torg.  

Uansett hvilket alternativ 
man velger, er det en sjanse 
til å bli kjent med nye turom-
råder, oppleve utsikter og 
gjennomføre en tur sammen 
med flere turglade i DOT.

God tur!

Årets utfordring 
for de tur glade

TOPP7TUR: På Knabben, en av utsiktstoppene.
 FOTO: RAGNHILD LEIRSET

STORSTEINSFJELL: DOT arrangerer tur til sju topper i 
Drammensmarka.   FOTO LISA SELIN

Aktivitetskalender
Løp
27. mai: IBK, terrengløp, Årbogen.
28. mai: Markakarusellen, 
Sturlahuset.
29. mai: Jentebølgen, Drammen
1. juni: Dokka opp – bakkeløp 
Vikersund. 
3. juni: IBK terrengløp, Årbogen.
4. juni: Markakarusellen, Sturla.
8. juni: Birkebeinerløpet, 
Lillehammer.

Sykkelritt
25. mai: Montebellorittet, Sande. 
Egen trimklasse, åpent for alle 
som ikke har syklet mye.
8. juni: Neptunrittet, Svelvik.
6. juli: Hallingrittet – turklasse, 
terreng, Gol.
10. aug.: N3 – Norefjellrittet.

Orientering
Turorientering, et mosjonstilbud 
der du bor – www.orientering.no.

Tur
2. juni: Topp7Tur
Starter på Bjørkedokk i Krokstad-
elva og ender på Bragernes torg. 
Går over Knabben, Solbergvar-
den, Lokkeråsen, Hoggskollen, 
Tverråsen, Skimten og Storsteins-
fjell. Cirka 30 km uten tidtaking – 
en flott søndagstur! Turistforenin-
gen.

JENTEBØLGEN: Det arrangeres mange løp til uka. Jentebølgen er 
ett av dem.

Mosjonsløp for kvinner

Gjør seg klar for den 21. Jentebølgen 
kickstarte sesongen med Jen-
tebølgen. 

– Det eneste kriteriet er at 
du er jente, smiler de. 
Og en av jentene som skal være 
med i år er Mona Steenberg 
Gran. Hun innrømmer at hun 
har brukt mange år på å lære 
seg å like å løpe, og i fjor var 
første gangen hun løp fem km 
da hun ble med på KK- mila i 
Oslo. 

– Det var en stor seier for 
meg, smiler hun. 

Nå er hun klar til å springe 

Jentebølgen med tre vennin-
ner, og gleder seg veldig. 

– Uansett hvilken form du er 
i hjelper det å være i aktivitet, 

sier hun og knytter på seg jog-
geskoene. 

– Tenk at det er helse i hver 
svettedråpe! 

 ● JENTEBØLGEN
 ◗ Start på Bragernes Torg kl. 18.30
 ◗ Påmelding på nett, mail eller på 
Løplabbet tirsdag og onsdag. 
 ◗ Startnummer hentes på 
Løplabbet. 
 ◗ Det koster kr 300,- for voksne 
og 150,- for ungdom under 18 år.
 ◗ Felles oppvarming på torget med 
Akropolis fra kl. 18.00

Tenk at det er 
helse i hver 
dråpe! 

MONA STEENBERG GRAN 
Skal løpe Jentebølgen

!

KLAR: Mona Steenberg Gran snører på seg skoene og gleder seg til 
sin aller første Jentebølge på onsdag. 

LØYPEKART: Løypa går langs elva med start fra Bragernes torg, over 
Bybrua, over Landfalløybrua og ned igjen.  ILL: JAN RASMUSSEN


