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HtemDe på veggen hos Bemt
Guren hengcf et diplom lor
åktivt medlemsskap i Tjølling
L l'. ejennom 20 år, fra 1909

lil 1929. men de som kjenner
Befrt, v.t at han ikkc la heh
opp i 1929. Han var lortsatt å
hrne på siårlslrekcn i orienter-
ingsløp helt fram iil 1940. Da
ble han syk, og ctier krigen ble
det ikk€ ti1 at han kom I gang
ig_jen, men haD er foftsått like
spfek og deltar lor :fullt i
dci dagliee arbeidet. Dct kan
lof €ks. nevnes at han i høst
har vært med på å ia oPP alle
potctene, og det l:ii igjcn si
rundl omkring 1000 tønnerl

Hva deltok så Bern1. i På fri-
idfettsstevnere? Ja, en kan vel
ncsten si i aii mulig. Best gjor-
de han dei nok i løP, men hån
vu ikke dår1ig når det gjardt
hopp heller, oe han kan vise lil
brukbare resultater i kast også
Selv mener han at han laf å]t-
for dårllg i kasieøvels€nc, men
dct kan ikke være tvil om at
Bemt i sine uDge dåger vår en
meget god måDgekjemper' Det
er derfor ikke så rart at han kan
vise til ei bronsemedålje i KM
i s-kamp. KM medalje har han
også Iar l0 000 in. løP, men det
våf vel helst På kortere dlslan-
ser han hevdet seg besi. Blånt
resuliatene låns kån vr uevne
100 m. på 12,0. (Det cr ikke
Dange i Tjøllins som har 1øPi
på den tida i åfl) 400 m På
58,0,800 m. på 2.12 og t50o m
på 4,30. Han har lioppet 5,50

m. i lengde, ca. 12 n. i tfesteg
og 1,65 i høyde. Dette sEte re-
sultat blir cnda bedre når en
lel at Bernt ikke er mer enn

l'Ied en slik allsidighel, ble
del.-oftc tjl a dclta i mange øve]-
ser under hlrert stevne, og det
var ikke så sjelden at Bemi
kom hjc]n med både to og tfe
premlef i veska. nn gång, det
var I Horten i 1921, lor'teller

Bernt Guren, sprek ungdom på 74 ir
le ai han av den grunn en garlg
hadde hold i sida i tfe dager ct-

Utstyrct var dei vei også så
som med, og cn gang holdt
Bemt på å miste skocn i et løP.
Deite hcndie i siste runde på
en i500 m. i Skien i 1919- Da
var dci ikke noe ånnci å ejø.e
enn å stoppe og få den helt av
lor så å foftseite med en sko.
Han ble likevel nr. 3l

Jeg to$tår at Bernt med
glede tenker tilbake på denne
episoden, og han har mange
gode minner lra den tida han
d€ltok i idretlsh'et. Han Sleder
seg spesielt ovcr alle de gode
v.nnene han fikk. oe en mann
som Berni, må jo få gode ven-
ner. Han sjli har jo bare sodt
å si om andre. Han unnskylder
ii1 og med hesten soD slo av
ham beinei lof noen år siden.

(Den mente ikke noe vondt
hed det. Det var min egen
skrld". vår Bernls kommentar

Kjell Skallist.
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hån, tok han hele 7 Pr€mrer,
men så varte
gel i to dager den ganeen, leg-
gef han unnskyldcnde tiL da
han er redd for at d€t han for-
ieller, skal virke som skryi,
men ef dct noe vi ikke kan be-
skylde ham fo.. så er det å
skr-vte. All den tid ste\.nene
varte i ro dager, ble det oite
tii åt guitene ovematte. sær-
lig hvis arangem€ntcne var så
langt unna som i Tønsbcrg el-
ler Hortcn. Da var det m,ve mo-
ro, og det kunne vcl av og t
bli litt lite mcd søvn.

De lengste iufene gil<k nok
til oslo når Tj!1ling deltok i
Holmenkollståfeiten. - Bcmt
Iikk væfe mcd der to gång€r,
og hån viste meg en bronsepla-
kctt ffå den gangen lofeningen
ble nr. 3 i sin klnsse.

Xllers \'år foreninsen stådiC

sjest i Odd-siafetten i Skien
der det ofte vanlici medaljer
av edlesle slas :tor Tjølllng-

Bent meder sjør at han had-
dc gode konkuransenerver og
våf dermed godt rusiet lor del-
tagelse. Trening vaf det der-
lnot dåflig med, og forbefedel-
se iii cn konkuranse i lorm av
for eks. oppvarming, var ei
ukjent begrep. Hatr kan foftel-


