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Runar Njåtun Krøyer har for
lengst begynt å forberede sin
første skøytesesong på
seniornivå. Siden i mai har det
blitt en og to daglige økter på
Åros-gutten som har vært
med landslagsløperne på tren-
ingsøkter.

■ Svein Halvor Moe

redaksjonen@rha.no

- Det er veldig inspirerende å få
trene sammen med de beste. Jeg
får i hvert fall se hvor lista ligger
når jeg er med de på økter, sier
Runar som er en av de Norges
Skøyteforbund har stor tro på.
Derfor har han status som

såkalt prosjektløper. Det
innebærer at han og noen få
andre får være med på enkelte
landslagssamlinger. De må imid-

lertid dekke reise og opphold selv
ettersom skøyteforbundet har en
stram økonomi. Runar er imid-
lertid vant med at hans familie
må betale det meste selv når de
reiser på samlinger og løp.
- Jeg får refundert en del av ut-

giftene av klubben. Men det aller
meste må jeg betale av egen
lomme, sier Njåtun Krøyer som
har representert Norge både i
mesterskap og andre interna-

sjonale løp de siste årene.
Han er motivert for å fortsette

skøytesatsingen. Selv om det er
en helt annen virkelighet som
møter han i det øyeblikket Svein
Kramer, Håvard Bøkko og andre
meritterte seniorløpere blir kon-
kurrentene.

Satt på vent

– Jeg har lyst til å se hvor langt
jeg kan nå. Jeg satser så lenge jeg
har framgang og motivasjonen jeg
må ha. Det blir forhåpentligvis
noen år til jeg legger vekk kon-
kurranseskøytene, sier Runar
som har satt jobbing og studier
på vent.

Nå er det fullt fokus på
skøytesatsingen. Det innebærer
at Asker-løperen både kan trene
mer og hardere.

– Fornøyd

Sesongoppkjøringen så langt er
han fornøyd med.
– Jeg må si meg veldig fornøyd

ettersom jeg har holdt meg frisk
og fått gjennomført flesteparten
av de øktene jeg har lagt opp til.
Tidligere i måneden var det
sommeris i Vikingeskipet.
Dermed fikk jeg verdifulle økter
på is. Jeg trener betydelig mer nå
enn jeg gjorde i fjor sommer. For-
håpentligvis så vil det gi meg et
løft når sesongen starter, sier
Runar.
På de fleste målbare tester på

barmark har førsteårssenioren
prestert bedre enn noen gang.

Trente med landslaget

I RUTE: Runar Njåtun Krøyer har trent bra i sommer. Åros-gutten er godt forberedt til det som blir hans første sesong
på seniornivå.

Denne damegjengen treffes for å
gå stavgang fra Røyken Rådhus
hver torsdag.
Nå oppfordrer de andre damer til
å slå seg sammen med dem.

– Vi går ofte en runde inn i
skogen, eller etter turstier, for-
teller Ann Mari Kjærsund.
Gjengen har med seg kaffe og
niste når de er ute på tur.

Turopplegget er i regi av Frivillig-
hetssentralen i Røyken.

Stavgang-damene

HERSTADHEI: Sist uke gikk gjengen til Herstadhei, en tur på rundt fem km hver vei. (Foto: Ann Mari Kjærsund)

Jeg har lyst til å se
hvor langt jeg kan
nå.

Runar Njåtun Krøyer

Jan-Sverre Solheim i NMK
Hurum & Røyken stakk av med
seieren under Buskerudmester-
skapet i bilcross lørdag.
Løpet fant sted på Sigdal
motorbane, med NMK Modum
& Sigdal som arrangør.
Solheim deltok med sin Opel
kadett.
– Han har kjørt bilcross i 10 år
og vært med i mange A-finaler,
men dette var første gangen alt
klaffet, og han havnet øverst på
pallen, forteller Ann-Maj Wall-
mann.

Buskerudmestere i bilcross

MESTERE: Jan-Sverre Solheim vant Buskerudmesterskapet i bilcross. (Foto:
Innsendt)


