HARALD BREKKE 1943 – 2021
Minneord

Odd Harald Brekke, i o-klubben alltid bare Harald, døde 13. januar.
Hans hjerte pumpet energisk for klubben og o-sporten som leder, løper, løypelegger, arrangør,
kartegner og ektemann, far og bestefar i en ekte o-familie, men greide ikke mer. Etter operasjon i
fjor, tok det overraskende farvel og takk for seg onsdag i forrige uke. Vi sørger sammen med Marith,
Idar og Kjersti og deres familier og takker for alt Harald gjorde for oss alle.
Harald har vært den mest tilstedeværende i hele klubbens historie, og var nå en av de få av dagens
medlemmer som deltok i stiftelsen av Hamar ok i 1966, 23 år gammel. Han ble æresmedlem allerede
i 1988.
Harald var alltid veldig trygg i sin o-faglige ekspertise, sitt engasjement i hele o-sportens bredde; noe
som nok kunne være vanskelig for oss andre, amatører som de fleste er, å leve opp til. Men han
søkte aldri etter mye oppmerksomhet; han arbeidet med sitt, ufortrødent, men også selvstyrt. Han
var et o-faglig høydepunkt, en institusjon i klubben; få innenfor og utenfor klubben har nådd Haralds
nivå.
Han ble tidlig leder av klubben, 1969 – 70 og kom tilbake i 1987 – 89. Men det var kartarbeid og
tilhørende administrasjon som lå hans hjerte nærmest. Han ble medlem av kartutvalget/
kartkomiteen allerede fra starten av klubben og ble leder i 1973. Dette var en periode med o-sporten
i utvikling, både i oppslutning, men også når det gjaldt karttekniske forhold. Han hadde tidligere, i sin
periode i HamKams o-gruppe, vist sterk kartinteresse. Han synfarte og tegnet sine første to o-kart i
1962. Dette var «spesialkart» etter datidens normer. Det ene - over Furuberget i målestokk 1:20 000
henger i glass og ramme på Gubbestua.
Vervet i kartkomiteen fortsatte han i 47 år. Etter hvert tok han i tillegg ansvar for godkjenning av kart
utarbeidet av andre klubber i Hedmark som leder av teknisk komité/kartrådet i o-kretsen fra 1976 til
1991. Antall kart, antall synfarte kvadratkilometer og timer i skogen er imponerende, men dessverre
utenfor kjent statistikk. Og han har sannsynligvis kontrollert minst like mange o-kart som han
produserte selv, noe som ofte innbar flere runder i terrenget og ikke bare var «skrivebordsarbeid».
Kartarbeid inneholder likevel mye administrasjon og økonomi; kostnadsberegninger, søknader om
tilskudd og kontakt med grunneiere og kommuner. Det førte til engasjement i Idrettens
kontaktutvalg/Hamar idrettsråd som er idrettens organ for anleggsprioritering. Harald satt som
medlem og varamedlem i mange år, også ved sin bortgang.
I sitt samvittighetsfulle engasjement for å utvikle kvalitet og aktivitet holdt Harald opp gjennom
årene en rekke kurs både i klubb og krets i synfaring og rentegning av kart (som før dataalderen
måtte gjøres med penn på tegnefolie). Få kan vise til noe tilsvarende engasjement for kart som oidrettens idrettsanlegg.
Kart er forutsetningen for løyper, gode kart er forutsetningen for gode løyper. For Harald var bare
det beste godt nok og han koblet aktivt kart og løyper. Han likte å legge løyper, og var en ener. Han la
ned en mengde arbeid i kurs i løypelegging og i små og store løypeleggeroppgaver - fast i mange år

for klubbens torsdagstreninger og i alle de store nasjonale arrangementene klubben gjennomførte. I
1976: NM stafett jr., 1985: NM langdistanse (i dag ultralang), 1997: NM stafett sr., 2007: NM stafett
sr. og jr. og mellomdistanse sr. kvalifisering og 2017: NM sprintstafett. Han vært løypelegger i
Elgdilten 16 ganger og Elgsprinten/Pinsesprinten 7 ganger. Antall terminfesta løp som han har hatt
løypeansvar for ligger nok på nærmere hundre, i tillegg kommer treningsløpene, særskilte
treningsopplegg og bedriftsløp. Han har flere ganger vært dommer i o-kretsens løypeleggerkonkurranse, bedømt i NOF’s tilsvarende og vært løypekontrollør på et utall løp.
Harald var ingen en typisk løpertype, men framdriften i skogen var preget av
orienteringsegenskapene; kart- og terrengforståelsen ble utnyttet til fulle, i alle typer terreng, på
dagen og på natten. Han er sannsynligvis den hamarløperen som har deltatt i flest terminfesta løp for
klubben i inn- og utland, i snitt 30 per år i over femti år, fram til i fjor. Men han løp for HamKam før
det, blant annet på et stafettlag som fikk A. Steens premie for årsbeste innsats i HamKam i 1960. I
stafettsammenheng var Harald som poteten, kunne brukes på alle etapper, og står oppført med 9
gull, 7 sølv og 13 bronse i kretsmesterskap; de fleste i stafett. Han ville gjerne at løpsdyktigheten
blant klubbens unge skulle utvikles, og var i flere perioder medlem av trenings- og
instruksjonskomiteen. Og at aktiviteten skulle øke, og var derfor to perioder oppmann (1971 -72 og
1990 – 91) – o-klubbens påmelder og «innpiskerfunksjon» før Eventors tid.
O-ringen 5-dagars i Sverige var i mange år klubbens store samlingsaktivitet, så også for o-familien
Brekke. Antakeligvis ingen i klubben slår hans deltakelse med start i opp mot 175 etapper. Også
etappeseire. Med store kontingenter fra klubben ble det dekket mange lange pizzabord i telt- og
campingvognleiren for å feire med hyggelig samvær.
O-løpere blir aldri for gamle. Etter hvert trakk Harald og Marith sydover. Danmark var populært på
vårparten, men etter hvert ble det lengre opphold i Spania. Den sportslige karrieren ble fortsatt
dyrket sammen med Marith og o-venner til Spania, gjerne over mange vinteruker og med mange oløp innen rekkevidde. De siste fire årene inntil 2019 hadde Harald 32 starter, alle i utlandet.
Harald var gjennomgående en formidabel o-faglig type. Men egentlig beskjeden på egne vegne; han
søkte ikke prestisjefylte verv innen o-sporten. Han la grunnlaget med sin egeninnsats og kursing til at
o-kart på Hedemarken ble høyt verdsatt og er det fortsatt. Under de nasjonale mesterskapene hvor
han hadde ansvar for løypene ble dette fullrost. Han har i hele o-klubbens historie preget våre
aktiviteter og vært et o-faglig forbilde.
Vi takker for den innsatsen han har nedlagt og kondolerer Marit, Idar, Kjersti og deres familier med
tapet av ektefelle, far og bestefar.

Hamar, 21. januar 2021
Einar Lund, Tom-Erik Brohaug og Terje Gudbrandsen

