
Historia bak Rett Vest 

Mosjonsløpet Rett Vest tok Jens Wollebæk initiativ til i 1982. 

I følgje boka som vart gjeven ut i samband med 100-års-

jubileet til Florø Turn og Idrettsforening starta det heile slik: 

 

På slutten av 70-talet vart Jens ”joggefrelst”. På heimvegen 

etter Oslo Maraton i 1981 kom han til Ramsdalsheia (fjellpartiet som vegen gjekk 

over før tunnelen til Naustdal vart opna). Der var det strålande ver med klår sikt like 

ut til vesterhavet. Han fekk då den geniale ideen at dette måtte vere ei fantastisk 

maraton-løype, rett vestover og distansen viste å vere nøyaktig 42195 meter frå 

Trollstova til Florø.  

 

Våren 1982 vart Rett Vest arrangert for første gang. I regn, sludd og kuling frå vest  

la 13 maratonløpere i veg frå Ramsdalsheia. Parallelt med maratonløpet har det frå 

starten vore avvikla ein 10-km i siste delen av løypa. I mange år var starten av 10-km 

på klavelandet. I 1988 starta ein opp med miniton (barneløp) slik at også dei yngste 

skulle ha eit tilbod. I 1991 vart halvmaraton innført som distanse og etter kvart har 

også 5-km kome med.   

 

Men det viste seg at starten frå Heia vart for krevjande. Difor flytte ein i 1984 starten 

til Krogstadvatnet på vegen mot Hyen. Då brua over Nordalsfjorden var ferdig i 1987 

vart starten lagt til Grøndalen. Dermed hadde løypa funne si trasé. I 1987 etablerte 

Florø T&IF samarbeid med Nordalsfjord IL,.  som var ansvarlege for den første delen 

av maraton-løypa. 

 

I 2014 valde vi å endre på traséen, av fleire årsaker. Mest pga. det rasfarlege partiet 

Sundefjellet, som for halvmaraton og maraton var ca 15 km før mål, men også fordi vi 

ville fornye oss. Vi ville lage eit meir kompakt arrangement, utan stress med 

busstransport osv. Det vart bestemt å bruke ei felles 10 km-sløyfe for maraton, 

halvmaraton og 10km. Vegstengingar/omleggingar grunna gravearbeid har ført til 

ulike traséar i 2014, 2015 og 2016. Men vi har no endra traséane litt igjen, også etter 

erfaringar vi har gjort oss. 27. mars 2017 var KONDIS her for kontrollmåling, og vi ser 

på denne traséen som «permanent». Traséane viser i Google Maps (sjå i menyen på 

startsida). 

 

Jens Wollebæk var ansvarleg for Rett Vest i åra 1982-1995, då flytta han til Ås.  

Leif-Martin Reknes frå 1996-2014, då han flytta til Nødset i Bremanger. 

Oddvar Grotle frå 2015-2021. 

 


