
Øystein H. Kjørstad vant dobbelt gull i USA!

Pressemelding 6.7.2015

Brannkonstabelen fra Kongsberg Brann og Redning deltok i World Police and Fire Games 2015. Dette er 
VM for fulltidsansatte i politi og brannkorps fra hele verden. Mesterskapet arrangeres annethvert år og i år 
var det i Washington DC og nærliggende områder. Totalt var det 12000 deltagere i over 70 ulike 
idrettsgrener. Åpningsseremonien var lagt til Robert F. Kennedy Memorial Stadium hvor alle deltagere 
marsjerte inn, land for land. Tidligere
utenriksminister Colin Powell holdt
åpningstalen.

Øystein deltok i to grener; Motocross og 
Cross Country Enduro. Disse løpene gikk
på den berømte Budds Creek banen. 

Øystein forteller at han startet oppholdet i
Washington DC med å være tilskuer på en
runde i det amerikanske mesterskapet (The
nationals) på Budds Creek. Å vinne VM på
samme bane bare noen dager etterpå var en
uforglemmelig opplevelse. Motocrossløpet
gikk over to heat og Øystein vant begge!
Han hadde nesten tårer i øynene når han
kjørte over mål i det andre heatet og visste
at han hadde vunnet. 

Enduroløpet dagen etterpå var ganske likt et norsk enduroløp. Mange ulike klasser startet med et minutts 
mellomrom. De kjørte en time pluss en runde, tilsammen ca 1 time og 20 minutter. Det var et slit i 40 graders
varme. Sporet var delvis på Budds Creek crossbanen og delvis ute i terrenget hvor store sølehull gjorde at 
mange kjørte seg fast. Her var det vanskeligere å følge med på resultatene. Tidtagersystemets «live timing» 
og storskjerm sviktet, noe som gjorde sekunderingen vanskelig. Øystein var derfor ikke klar over sin seier 
før en god stund etter at han kom i mål.

I begge løp deltok Øystein med en Husqvarna fra KR4 Performance. Dette er et selskap som leier ut sykler 
med serviceteam for sykkelen og mat og
drikke for føreren. Dette fungerte veldig
bra.

Christian Berg fra Livredd.info var med
som kompis, fotograf og medhjelper.
Bildene finnes på livredd.info.

Øystein takker sin arbeidsgiver Kongsberg
Brann og Redning for støtten og
muligheten til å delta, samt sine personlige
sponsorer Cross Centeret Snellingen, 
Gulf olje og Wericon.
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På vei til seier på Budds Creek

En lykkelig verdensmester


