
VM-medaljer til Tove og Unni 
 
Av Stein Turtumøygard 
 
Unni Bøhlerengen sikret seg sølv og Tove Strand 
tok bronse under orienterings-VM for veteraner.  
 
Nærmere tre tusen løpere deltok under World 
Masters orienteering i Gøteborg. Dette er 
veteranenes uoffisielle VM, og Måren OK stilte 
med hele tolv deltakere. De første løpene var 
gatesprint på Eriksberg, tett inntil Gøtakanalen. 
–Det er lite skog her, ler Inger Halck. -Postene 
ligger i smug og hager og på gatehjørner. Det går 
lynkjapt, man har ikke tid til å stoppe et 
øyeblikk. En liten bom kan være nok til at du 
raser langt nedover på resultatlisten. 
 
Gjorde det enkelt 
-Jeg forsøkte å orientere så enkelt som mulig. Det lønte seg visst, sier Unni 
Bøhlerengen. O-sportens lettbente grand old lady var blant de aller raskeste i 
kvalifiseringen. –Jeg burde kanskje ha løpt litt langsommere, smiler Unni. –For nå 
ble jeg rangert som nummer to i klassen, og må starte nest sist i finalen. Det føles 
litt skummelt. Men Unni hadde ingen grunn til å grue seg. Etter en bomfri runde 
gjennom parker og smug kunne hun storme i mål til en strålende sølvmedalje – bare 
ni sekunder fra gullet. 
 
Villmark og svenske myrer 
Etter to dager med gatesprint fortsatte VM med langdistanseløp i nasjonalparken 
ved Delsjø. Terrenget var vilt og krevende, slik det skal være i et 
verdensmesterskap. –Myrene er en utfordring, forteller Per Hermann Krøger. –
De er ikke slik som hjemme, men fulle av tuer, og svært tunge å løpe i. Mange 
av Måren-løperne bommet litt. Men meteorologene bommet mest, og 
Gøteborg-VM vil nok bli husket for regn og våte myrer. Dette til tross – hele 
åtte av Mårens løpere kvalifiserte seg til A-finaler. 
 
Tove på pallen  
Tove Strand deltok i sitt første veteran-VM. –Dette var gøy. Beina kjentes 
lette, og jeg er veldig fornøyd med kvalifiseringsløpene, sier en blid Tove. 
Hun imponerte alle og havnet nesten øverst på resultatlisten i 
kvalifiseringen. Dermed startet Tove blant de siste i finalen, sammen med 
verdens raskeste D50-damer. Spenningen var stor da de sist startende D50-
løperne nærmet seg mål. Her ville det stå om sekunder. Tove hadde levert 
et superløp, og spurtet inn til foreløpig ledelse. Stemningen var på topp i 
Mårenleiren, etter hvert som den ene etter den andre av konkurrentene kom 
for sent til å tukte tiden hennes. Endelig kunne jubelen slippes løs: Bare to 
løpere foran på listen, og speaker kunne annonsere bronse til Tove Strand fra 
Måren OK. 
 
 


