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Unni Bøhlerengen sikret seg både gull og sølv under orienterings-

VM for veteraner. Kjersti Holt Hanssen var bare sekunder fra 

bronsemedaljen.  

 

Mer enn tre tusen løpere deltok under o-løpernes veteran-VM i 

Tyskland. Fem hundre var norske, og tolv av disse kom fra Måren 

OK.  

 

Unni til topps i middelalderbyen 

-Jeg gruer meg litt, sier en spent Unni Bøhlerengen. Hun står ved 

start i middelalderbyen Goslar og er klar for finalen i 

gateorientering. –Jeg burde kanskje ha løpt litt langsommere i 

kvalifiseringen, smiler Unni. –For nå er jeg rangert høyest i klassen 

for damer over 75, og starter aller sist. –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 langs slottsmuren 

til stor jubel fra publikum. –To minutters seiersmargin i denne 

sprintløypa er helt utrolig, erklærte speakeren. –Jeg tror nesten 

ikke at det er sant, strålte en fornøyd Unni Bøhlerengen. Hun 

gjentok dermed triumfen fra 2008, den gangen hun ble 

verdensmester i Portugal. 

 

Villmark ved Bloksberg 

Etter to dager med gatesprint fortsatte VM med langdistanseløp i 

nasjonalparken ved Bloksberg. Terrenget var tungt og krevende, slik 

det skal være i et verdensmesterskap. –Jeg forsøkte å orientere 

sikkert hele veien, forklarer Kjersti Holt Hanssen. –Beina kjentes 

lette, og jeg er veldig fornøyd med kvalifiseringsløpene, smiler 

Kjersti. Foran finalen ble det klart at Kjersti faktisk var rangert 

høyest av alle damene mellom 45 og 50. –Så jeg får den tvilsomme 

gleden å starte aller sist, ler Kjersti. Også Unni Bøhlerengen, Gro 

Hege Ludvigsen og Arve Opheim greide å kvalifisere seg til A-

finalen. 

 

Suksess for Kjersti og Unni 

Finaleløpet ble en kraftprøve for løperne. –Mot slutten av løypa var jeg 

dyktig sliten og gledet meg til endelig å komme i mål, forteller Morten 

Karlsen. -Da ble jeg plutselig klar over at neste post lå på toppen av en 

skikkelig ’mørdarbakke’ hele 80 høydemeter over meg. Dette tilsvarer en 

klatretur omtrent fra Ommen og opp til riksveien. –De fleste fikk seg nok 

en meget tung spasertur opp den bakken, smiler Morten. 

 

Spenningen var stor på samlingsplass etter hvert som de sist startende 

begynte å komme i mål. Unni Bøhlerengen hadde bommet en del i starten, 

men holdt stor fart mot slutten og løp seg gradvis opp til en flott 

andreplass og sølvmedalje. Også Kjersti Holt Hanssen lå et stykke bak i 

starten, men orienterte fjellstøtt og sikkert. Og i ’mørdarbakken’ slo Kjersti til og kunne sprinte inn 

til en imponerende fjerdeplass i årets VM. 


