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Idén a norvég Hedmark tartomány er-
dészei rendezték a 18. Európai Erdésze-
ti Tájfutó Bajnokságot (EFOL). A ver-
seny fõ helyszíne a Lillehammertõl
mintegy 25 km-re lévõ síközpont, Nat-
rudstilen volt. Magyarországot 15 fõs
csapat képviselte. 

Ahogy az EFOL mûködési szabályza-
ta rögzíti, a program lényege nemcsak a
versenyzés, hanem a szakmai találkozó
és a tapasztalatcsere. Azoknak a szeren-
csés versenyzõknek, akiknek cége vagy
intézménye támogatja a részvétel költ-
ségeit, a szakmai programon való rész-
vételt igazolniuk is kell. Skandináviá-
ban a tájfutás nemzeti sport (a téli sífu-
táshoz hasonlóan), a résztvevõk jelen-
tõs többsége is az északi, valamint a
balti államokat képviselte.

Az OEE Erdei Sportok Szakosztálya
hosszas szervezését követõen három
ütemben indult a 15 fõs csapat a verseny
színhelyére. Az utazás és a kint tartózko-
dás komoly megfontolást és részletes ter-
vezést kívánt, mivel a csapat tagjai – egy
kivételével – kizárólag saját maguk fedez-
ték a költségeket. És Norvégia egyrészt
távol van, másrészt – finoman fogalmazva
– nem olcsó ország. A csapat gerince au-
gusztus 8-án érkezett a helyszínre. Oslóig
repülõvel mentünk, onnan bérelt kocsik-
kal utaztunk tovább, mivel a tömegközle-
kedés árai meglehetõsen borsosak, és
ezen kívül még beterveztünk néhány ki-
rándulást is a havasi régiókba. 

Kedden, az elsõ napon volt a te-
repbemutató. Skandináv terep. Ez az,
amit a magyar erdészeti nomenklatúra
szerint szinte lehetetlen leírni. Ha ma-
gyar fogalmak szerint futható erdõrõl
beszélünk, ezt a skandináv valóság fe-
lülírja mocsárral, rejtett vizes gödrök-
kel, sûrû, vádliig érõ törpenyírrel, áfo-

nyával és nem utolsó sorban kövekkel,
sziklákkal. A futáshoz egyrészt nagy ta-
pasztalat és erõ kell. Ezen kívül a térké-
pek jelölése is eltér a miénktõl. Ez a te-
repbemutatón rögtön kiderült.

Szerdán volt a sprintverseny (táj-
futásban ilyen is van). A korosztályok-
tól függõen 1,5 – 3,0 km hosszúságú fu-
tás volt a Lillehammerben lévõ skan-
zenben, Maihaugenban. A sprinttáv na-
gyon izgalmas, mert futógyorsaságot és
gyors helyzetfelismerést követel a ver-
senyzõktõl. Egy megtorpanás vagy kis
tévedés már sok hellyel történõ vissza-
esést jelenthet. Csapatunk jól szerepelt:

W18 Balogh Réka 1. 
W55 Horváth Magda 1. 
M16 Mohácsy Ádám 2, Lehotay Ró-

bert 4. 
M20 Garamszegi Balázs 2.
M50 Kürti István 5. 
M55 Spiegl János 4. 

Az eredményhirdetést megelõzõen
volt az EFOL ünnepélyes megnyitója. 

Másnap, csütörtökön volt a normál
távú verseny. A terepnehézséget még
tetézte a hideg, szeles, idõnként esõs idõ
(5-8 fok). A versenyzõk a korosztályok-
nak megfelelõ hosszúságú pályákról
egyöntetûen csuromvizesen érkeztek.
Volt, aki elmerült a mocsárban, patakban,
még olyan is akadt, akit úgy kellett kihúz-
ni. Körülbelül úgy jártunk tág értelemben,
mint az apportírozó vizsla, amikor be-
megy a hideg februári napon a nádasba a
madárért. Ebben a versenyszámban is
születtek kiváló magyar eredmények: 

W18 Balogh Réka 2.
W66 Horváth Magda 2.
M20 Garamszegi Balázs 5.
M45 Mohácsy Tamás 5.
M50 Kürti István 10, Urbán Imre 13.
M55 Spiegl János 2.
M65 Rétfalvi Lajos 9.

Magyar erdészek Norvégiában
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A verseny után az esti eredményhir-
detést közös baráti vacsora követte,
ahol megkóstolhattuk az ottani erdõká-
rok és közúti ütközéses balesetek fõ
okozójának, a jávorszarvasnak a húsát.
A hozzá adott mártással és fõtt burgo-
nyával együtt nagyon ízlett a résztve-
võknek. A vacsorához egy pohár ital is
járt, az extra italért elkért összeget nem
írom le, mivel úgysem hiszi el a kedves
olvasó.

Péntek a szakmai tanulmányutak
napja volt. Csapatunk tagjai a Moelven
Limtre AS. üzemét és termékeit, a ra-
gasztott fatartókat tanulmányozták. Az
erdõtulajdonosok szervezetei és a nor-
vég kormány programot indított a fa-
anyag felhasználásának az építõiparban
és építmények létrehozásában való nö-
velésére. A fõ cél a faanyag felhasználá-
sának ösztönzése és az erdészeti szek-
tor profitjának növelése. 

A cég telephelyén tartott elõadások
keretében elõször megismerkedtünk a
Trefokus AS tanácsadó cég tevékenysé-
gével. A Trefokus (magyarul „három fó-
kusz”) a fafeldolgozók és erdõtulajdo-
nosok megbízásából az építõiparban
folytat tanácsadó tevékenységet. Aas-
munk Bunkholt projektvezetõ úr ismer-
tetõje szerint arra igyekszenek rávenni
a beruházókat, tervezõket és kivitelezõ
cégeket, hogy minél szélesebb körben
használjanak fa építõanyagot és építõ-
elemeket. Habár munkájuk a kormány
programjába illik, az államtól semmifé-
le támogatást nem kapnak, kizárólag
üzleti alapon mûködnek. Több ilyen ta-
nácsadó cég létezik Norvégiában.
Sportcsarnokok (Lillehammer és Hamar
olimpiai csarnokok), repülõtéri épüle-
tek (Oslo Gardermoen repülõtér) és hi-
dak sora fémjelzi munkájukat.

A második elõadás keretében Cato
Sveen projekmanager úr mutatta be a
Moelven cégcsoportot és a Moelven Lim-
tre AS tevékenységét. A cég tulajdonosai
elsõsorban erdõtulajdonosok és azok
szövetségei, akik érdekeltek a faanyag
felhasználásában. A bemutatott üzem
nagyméretû ragasztott fatartók készíté-
sére és helyszíni beépítésére specializá-
lódott. A gyártócsarnokokban (termé-
szetesen ragasztott fatartós szerkezetû-
ek) láthattuk az egyedi gyártású építõ-
elemek készítésének folyamatát. Egye-
nes és ívelt tartók készülnek az üzem-
ben, amelyeket az építés színhelyén be
is szerelnek. Az egyedi termékek elké-
szítését nagyfokú gépesítés támogatja.
Az üzemcsarnok egy óriási asztalosmû-
hely benyomását keltette. Ami még fel-
tûnt, az a munka nyugodt üteme volt. 

A terepi bejáráson két fahidat néz-
tünk meg Tangen önkormányzat terüle-
tén. Linda Brateng asszony, a Norvég
Állami Közútkezelõ fõmérnöke bemu-
tatott egy autópálya felett átívelõ hidat,
amelynek az ívelt tartószerkezete és pá-
lyalemeze ragasztott fából készült. A
másik híd az Oslo–Lillehammer közötti
vasúti pálya felett épített közúti híd
Tangen vasútállomásnál. A fõmérnök
asszony szerint a fahidak minden tekin-
tetben felveszik a versenyt a hagyomá-
nyos építõanyagokból épült hidakkal.
Fõ elõnyük a szerkezet ellenálló képes-
sége a sózással szemben. Norvégiában
nagyon sok sót használnak az utak téli
tisztántartására, a szabályozás szerint je-

ges útfelület a közlekedés biztonsága
miatt nem megengedett. 

Este volt az EFOL közgyûlése, ahol a
tagság a következõ három évre megvá-
lasztotta a tisztségviselõket és döntött a
következõ évek versenyeinek színhe-
lyérõl. Ezek szerint 2012-ben Litvánia,
2013-ban Lengyelország lesz az
EFOL házigazdája. 2014-re Svájc és
Magyarország jelentette be szándékát a
rendezésre. 

Szombat volt az esemény utolsó nap-
ja. A váltóverseny természetesen hideg
és esõs idõben zajlott. Ebben a verseny-
számban is kitettek magukért a magya-
rok. Említésre méltó eredmények:

M20 Magyarország 2. (Lehotai Róbert,
Mohácsi Ádám, Garamszegi Balázs)

M55 Magyarország 6. (Urbán Imre,
Kürti István, Spiegl János)

A váltóverseny eredményhirdetését
követõen a záróünnepség jelentette a
hetes program végét.

Mivel a csapat egy részének repülõje
csak hétfõn indult Oslóból, vasárnapra
kirándulást szerveztünk a híres norvég
hegyek és gleccserek világába. Monda-
nom sem kell, hogy a földig lógó felhõk
és az esõ megakadályozott minket a várt
látvány csodálatában, de azért élvezhet-
tük a végtelen erdõk és a fjell, a nagy ki-
terjedésû kopár fennsíkok világát. A ke-
mény körülmények láttán nagyon találó
volt Spiegl János kollégánk megjegyzése:
„de jó, hogy Árpád apánk megállt a Kár-
pát-medencében és nem jött el idáig ...”.

Szöveg és kép: Gerely Ferenc

Együttmûködési szerzõdést kötött a Tele-
pülési Önkormányzatok Országos Szö-
vetsége (TÖOSZ) és a 22 állami erdõgaz-
daság hétfõn Budapesten, a Magyar Fej-
lesztési Bank (MFB) közremûködésével.
Az együttmûködés célja az erdei iskola-
hálózat mûködésének hatékonyabbá té-
tele, a diákok környezettudatos nevelésé-
nek széles körû elterjesztése az erdei is-
kolahálózaton keretül, és a közcélú foglal-
koztatás eredményesebbé tétele. Schmidt
Jenõ, a TÖOSZ elnöke az aláírást megelõ-
zõen elmondta, hogy az 1700 települést
tömörítõ TÖOSZ és a 22 állami erdõgaz-
daság gyakorlatilag az ország egész terü-
letén jelen van, így együttmûködésük ké-
zenfekvõ. Jung László, az Egererdõ Zrt.
vezérigazgatója az állami erdészetek és a
helyi települési önkormányzatok között
már eddig is meglévõ kapcsolatok intéz-
ményesülését hangsúlyozta. Fontosnak

tartotta, hogy a fiatalokon keresztül a szü-
lõk és az idõsebb korosztály is megszólít-
ható a vidéki településeken. Schmidt Je-
nõ hozzátette: az együttmûködés, ami
most szerzõdéses formában is létrejött a
TÖOSZ és az állami erdõgazdaságok kö-
zött semmiféle anyagi terhet nem jelent
egyik fél számára sem. Zongor Gábor, a
TÖOSZ fõtitkára az MTI-nek elmondta:
az erdei iskolákban fontos gyakorlati is-
meretekhez juthatnak a fiatalok közvet-
len környezetükrõl. Seregi János, a Ma-
gyar Fejlesztési Bank Agrár és Zöldbank
Fõigazgatóság ügyvezetõ igazgatója ko-
rábban azt közölte az MTI-vel, hogy a
múlt évben az állami erdõgazdaságok ár-
bevétele elérte a 78 milliárd forintot. Az
adózás elõtti eredmény pedig 1,4 milliárd
forintot tett ki. Az idén a cél a szinten tar-
tás, illetve a munkahelyek megõrzése.

(MTI)

Együttmûködés




