Røa Bogstad Triatlon i solskinn
Onsdag 23. August 2017

Dagen før Klubbmesterskapet i triatlon har vi notert 45 påmeldte og yr.no
varslet sol og 20oC store deler av dagen. Vi vet at god vær er en suksessfaktor i
triatlon derfor regnet vi med noen etteranmeldte og rekorddeltagelse (+/- 50),
men oppmøte ved Bogstad badeplass på racedagen har gått over alle våre
forventninger. Med 70 barn og ungdommer i alderen 6 til 17 år er vi kanskje en
av de største triatlonarrangementer for unge utøvere her i landet i år?
Triatlongruppen i Røa IL teller ca. 20 medlemmer hvorav bare 6 er ungdom, og
derfor er det spesielt gledelig at vi kan arrangere triatlon for så mange flere unge
utøvere. Det gir oss motivasjon til å fortsette og starte med en organisert
triatlontrening for barn og ungdom, og vi håper at flere kjenner på det
inkluderende triatlonmiljøet og kommer innom våre treninger.
Røa Bogstad Triatlon er et treningsstevne på en hverdag. Vi legger
arrangementet midt i uken fordi mange familier reiser bort i helgene, enten er
det konkurranser, samlinger eller familietur til hytte. Vi vet at variasjon i trening
er viktig, derfor er vårt arrangement invitasjon til de som ønsker litt annerledes
treningsform. Vi arrangører Røa Bogstad Triatlon to ganger hvert år, en gang i
juni, siste eller nest-siste onsdag før skoleslutt og en gang i august, første onsdag
etter skolestart.

Som regel starter vi med registrering 30 min før første start. Pre-race briefing er
en obligatorisk del på hver triatlonstevne. Her er det opprop og gjennomgang av
svømme, sykkel og løpe deler. Her informeres det også om forhold i løypa, evt
løypeendringer og regler som det å ta på hjelmen før man tar på sykkelen, ta av
hjelmen etter at man har satt av seg sykkelen, å sette seg på sykkelen etter
mountline og gå av før dismountline. Det snakkes om trafikkregler og oppførsel.
Så er det start. Først ut på svømming. Barnetriatlon (6-10 år) og Minitriatlon
(11-12 år) har landstart, og supersprint (13-19 år) har vannstart fra bryggen.

Distanser er 50 m, 125 m og 350 m og det svømmes langs med stranden på
grunn av sikkerhet og for å gi barna opplevelse av trygghet. Vi har 2-3 voksne og
svømmedyktige personer i vannet og en kajakk til disposisjon i tillegg til en lege
tilstede. Vanntemperatur var 18oC og flere av de som skulle på lengre etappe
valgte å svømme uten våtdrakt.

Etter gjennomført svømming løper barna over gressplenen og krysser grussti,
skifter til sykkeltøy og ut på sykkeletappe. Espen passer på at ingen sykler i
skiftesonen.

For de minste er det distanse på 1000 m som går fra badeplassen til Bogstad
Gård, så videre langs låven og over på parkeringsplassen på andre siden av låven
gjennom åpningen i låven og tilbake til badeplassen.

Ungdom følger samme vei til Bogstad Gård, men istedenfor å snu under låven
fortsetter rett frem i motbakke, over Sørkedalsveien. Her har vi utplassert vakter
ved overgangsfeltet som passer på at alle kommer seg trygt over veien. Videre
går veien innover Marka på grus. Etter mye regn den siste uken har det faste
grusdekke løsnet og det er både hul og løse steiner på overflaten som gjør at
sykkelforholdene har blitt dårligere. På sin tur mot Hestehagan passerer barna
Jægeborgsdammen på høyre side. I enden av veien tar de en 90o sving til høyre
på en grus/gress sti hvor de etter 200 m passerer et området med gravearbeid
markert med kjegler. Der er det smalt så ingen forbi- eller råkjøring. Igjen i
enden av veien tar de 90o sving til høyre. Mellom husene på Strømsbråtan holder
de høyre igjen. Her går veien nedover og det er ikke uvanlig med stor fart her.
Nederst i bakken er det merket, og vi har en vakt der. Det går nemlig en større
grusvei til høyre, men vår løype fortsetter rett frem langs en steinmur. Veien
igjen bærer preg av slitasje etter sommerens nedbør. Det er en stor hul i veien
som merkes med stener for at ingen skal kjøre i den. I muråpningen der hvor Røa
IL pleier å ha sin konteiner med utstyr skal ungdommer fra grusvei på en
terrengsti tvers gjennom gjordene, deretter langs med skogkanten på
blindeløypa for å komme ut på grusvei igjen, nå holder de til venstre og etter
hvert langs med motsatt side av Jægeborgsdammen og videre til krysset hvor
11-12 åringene returnerer til Bogstad badeplass, mens de eldste begynner på
andre sykkelrunde. På grunn av tunge sykkelforhold har vi forkortet sykkelløype
fra 3 til 2 runder for alle Supersprint deltagere, dermed var sykkel distansen for
Minitriatlon, 1 runde på 4,5 km og for Supersprint totalt ble distansen 7,5 km. Til
tross for grundig gjennomgang, markering og vakter har noen få kjørt feil, men
ikke mer at vi hadde god kontroll på de sammenlignet med arrangementet i juni.

Løpetraseen går i slak motbakke fra badeplassen mot bommen ved golfbanen.
Barnetriatlon vender etter 250 m og dermed gjennomfører en distanse på 500 m,
Minitriatlon løper 600 m til bommen og går i mål når de er tilbake ved
badeplassen etter tilbakelagt 1200 m mens Supersprint deltagere fortsetter mot
Bogstad Gård, runder treet midt i rundkjøringen og går i mål etter 2,4 km.

Mange glade ansikter og stolte foreldre langs løpetraseen. Stor heiagjeng! Noen
har til og med laget plakater for å heie vennene sine i mål. Vår lille triatlon
konkurransen på Røa har blitt stor!

De som har krysset mållinjen først og kan tittle seg Røa`s Klubbmester i triatlon i
de respektive aldersklassene er Hanna Sørbye og Mikkel Timm Sundin (11-12
år), Oda Kristine Aanestad og Noah Husnes (13-14 år), Lea Stabæk Wenaas og
Filip Meo (15-16 år). Vi hadde ingen eldre deltagere fra klubben. Gratulerer så
mye alle sammen!

I målområdet får alle klem fra foreldre, stor smil fra arrangøren og en fortjent
bolle, banan eller muslibar. Vi serverer drikke, vann eller saft og slår av en prat
med deltagere. Det er stort å høre om opplevelser, det er godt å vite at barna gav
alt av krefter de hadde. Dette registrer vi med stor glede og vi hører på
tilbakemeldinger for neste år skal vi bli ende bedre å arrangere og vi skal få med
enda flere til å delta om det skulle regne katter og hunder. Vi gleder oss til neste
års arrangementer som vil bli gjennomført 13 eller 20 juni og 22 august 2018.

