
Tine-stafetten 2012. 
 

 
Klare til start! 

 

Fredag 11.mai arrangerte vi Tine-stafett på Begnadalen skole. Alle elevene fra 

1.-7.klasse deltok. Det var 8 etapper, og vi fikk da 5 lag. 4 elever var syke, og 

kunne ikke delta. Da var det 3 som tok på seg å løpe to etapper, for at vi skulle 

få det til å bli 5 lag. Flotte barn! 

Alle elevene fikk nye T-skjorter fra Tine. I år var disse skikkelig flotte, noe 

elevene satte ekstra pris på.  

Vi hadde trenet lagene før i uka, men det ble litt endringer i lagoppstillingene 

pga fraværet. Derfor gikk vi først en runde gjennom løypa for at alle skulle være 

sikre på hvor sine etapper var. Vi repeterte vekslingsfeltene og vekslinger, slik at 

alle skulle ha det friskt i minne. 

Så kjørte vi en test-runde. Det var full innsats! Smil og latter satt løst.  

Så ble det skikkelig alvor, og nå var innsatsen kjempestor. Det var veldig jevne 

lag, for det var bare få sekunder fra vinnerlaget, til siste lag var i mål. Stor glede 

hos vinnerne, og ingen sure miner fra de ”tapende” lagene. Alle gledet seg med 

vinnerne, og gratulerte dem med seieren. At innsatsen var på topp syntes på de 

røde og svette ansiktene, som allikevel strålte. Godt med noe stråler, for sola 

glimret med sitt fravær. Heldigvis slapp vi regn under selve stafetten. Det regnet 

på morgenen, og det silregnet på ettermiddagen! Så vi hadde jo flaks med at vi 

tok arrangementet etter matfri. 

 



Etter løpingen var det tid for litt belønning. Tine meierier spanderte ½ liter iste 

på samtlige deltakere. Det smakte deilig etter full innsats.  

Dagen etter fikk samtlige løpere hver sin diplom, med takk for innsatsen. 

Alle er enige om at dette er et fint arrangement, og de fleste elevene ønsker at vi 

gjentar det neste år også. 

Vi retter en stor takk til Tine meierier og Norges friidrettsforbund som er 

initiativtakere til disse arrangementene. 

 

 
Her ser vi bilder fra løpingen, tilskuere fra barnehagen og godt samhold. 

 


