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Kjersti Holt Hanssen og Unni Bøhlerengen løp meget sterkt under veteran-VM i orientering i Sveits. 
Og i Levanger imponerte Beate Strand med fine plasseringer i ungdommens hovedløp. 
 
 Mens verdenseliten utkjempet orienterings-VM i Trondheim, reiste o-veteranene til veteran-VM i 
Sveits. Blant fem tusen veteranløpere fra hele verden var det flere hundre fra Norge, og et tiltalls 
fra Måren OK. –Veteran-VM er en stor begivenhet for o-løpere over 35 år, forteller Unni 
Bøhlerengen. Hun har deltatt i de fleste mesterskapene, og merittlisten er lang. -I Portugal for to år 
siden ble jeg faktisk verdensmester, smiler Unni. –Noen av deltakerne her er over 90 år, noen 
bruker stokk, men alle løper fremdeles. 
 
I veteranenes VM konkurreres det i både sprint og langdistanse. Sprintløpene gikk i de pittoreske 
gamlebyene i La Chaux de Fond og Neuchatel. På langdistansen fikk løperne prøve seg på 
granskogen i de naturskjønne Jurafjellene.  
 

Kamp om finaleplassene 
–Vi har først kvalifiseringsløp, og deretter blir vi 
fordelt i finaleheat, forteller Morten Karlsen. -De 
raskeste får løpe A-finalen, og i en del klasser er 
deltakelsen så stor at man har både A,B,C,D og E-
finaler. –Jeg var svært fornøyd med å kvalifisere 
meg til A-finalen på langdistansen med bare to 
sekunders margin, gliser Morten. Også Kjersti Holt 
Hanssen og Unni Bøhlerengen løp seg til A-finalen, 
der begge imponerte med plasseringer blant de 10-
20 beste. Mårens øvrige løpere kjempet seg til B-
finaler, og slo dermed de fleste av sine 
jevnaldrende. Mest fornøyd av disse var kanskje 
Gro Hege Ludvigsen, som vant B-finalen i sin 
klasse. –Når man ikke greier å komme til A-finalen, 
er det jo en fin trøst å være først av de nestbeste, 
smiler Gro Hege. 
 
Ungdommens mesterskap 
Kim og Marian Dirro og Beate Strand er nettopp 
kommet hjem fra Hovedløpet i orientering. Dette 
er o-ungdommens eget Norgesmesterskap. –Jeg 
hadde vært en uke på trommekurs, så det ble litt 

lite trening på forhånd, smiler Beate Strand. –Men hovedløp og o-landsleir er ikke bare 
konkurranser, forteller Beate. –Vi lærer også litt om orientering og har det gøy sammen om 
kveldene. Alle de tre Mårenløperne leverte solide løp i den knallharde konkurransen. Aller mest 
imponerte Beate, med en tiendeplass i sprintløpet, bare minuttet fra bronsemedaljen.   
 

 


