Leder av Norsk Friidretts Ultraløpsutvalg,
Per Lind, oppsummerer EM/VM 24-timers:
Norges beste internasjonale
ultramesterskap noensinne
Årets EM og VM på 24 timers ble litt av en opptur
for norsk ultraløping:
Jon Harald Berge gjentok sin 7. plass fra 2008 i
VM, og ble nr. 4 i EM. Dette er den beste plassering
en mannlig norsk løper på distanser fra maraton og
oppover i noe internasjonalt mesterskap!
Med 255,764 km satte han ny norsk rekord, og han
var bare en halv km fra en bronseplass. Han løp
som vanlig utrolig disiplinert og jevnt. Så langt vi
kan se var det bare Europamesteren Ivan Cudin som
løp bedre enn ham de siste tolv timene. Ikke en
gang verdensmesteren Shingo Inoue og toeren, Scott Jurek, holdt samme farten som Jon
Harald siste halvparten av løpet!
Men det var ikke bare Jon Harald som gjorde sine saker fortreffelig. Reserven Joar Flynn
Jensen, som kom til Brive dagen før løpet, overrasket alle med å bli nest beste nordmann, med
232,929 km; det ga ham en 29. plass. I fjor ville det ha gitt en 8. plass blant herrene.
Gjermund Sørstad unngikk heller ikke denne gangen problemer, men satte likevel ny pers
med 230,541 km, og endte på 31. plass. Han har mer inne!
En som virkelig imponerte var Lars Chr. Dørum. Han fyller 57 år i september, men det så
ikke ut til å sjenere ham stort. Han bedret sin egen personlige rekord med 14 km til 225,271
km - litt av en mesterskapsdebut! Så langt vi har funnet ut, er han den beste over 55 år, og har
det 4. beste resultatet i klassen over 50 år.
Per Audun Heskestad løp meget fornuftig helt fra start, men greide ikke å holde tempoet hele
veien, men gjorde likevel sitt fjerde løp over 200 km - 209,320 km.
Peter Tubaas har slitt en del med sykdom og skader i vinter, og bør være fornøyd med at han
med 204,457 km kom over 200 km for andre gang.
Vår eneste kvinnelige påmeldte, Sharon Broadwell, ble skadet like før mesterskapet, og gikk
over i støtteapparatet, hvor hun sammen med Mona Berge, Wenche Dørum, Johan Berge og
lederen for troppen, Tommy Kristiansen gjorde en formidabel jobb, som bidro sterkt til de
sterke norske prestasjonene.
Ikke nok med at Jon Harald Berge tok 4. plass individuelt i EM, Norge tok også 4. plass i
lagkonkurransen! I VM ble det 6. plass.

Det er ingen tvil om at dette er det absolutt beste mesterskapet norske ultraløpere noen gang
har prestert! Vi gratulerer både løpere, hjelpemannskap og lagleder med en glimrende innsats!
Hva med de øvrige nordiske deltakerne? For både Danmark, og særlig Sverige, ble
mesterskapet en stor skuffelse. I fjor tok Henrik Olsson gull både i EM og VM, og svenskene
tok bronse i lagkonkurransen i EM. Nå mistet Sverige to av sine kanskje sterkeste kort før
mesterskapet, men 80. og 89. plass på Fredrik Elinder (202,618 km) og Reima Hartikainen
(190,195 km) - som har en 4. plass fra EM i 2007 og en pers på 241,210 km er langt under det
svenskene normalt er gode for. Beste svenske dame ble Aurore Byström på 33. plass.
Danmarks bestemann ble Vagn Kirkelund på 63. plass med 211,945 km, og beste dame Mette
Pilgaard på 36. plass med 186,701 km.
Finnene kan imidlertid være godt fornøyd med sin innsats. Janne Klasila ble nr. 23 med
240,742 km og slettet dermed Seppo Leinonens finske rekord på 234,230 km fra Mittersill i
1989. Jari Soikkeli ble nr. 28 med 234,528 km og ny pers, mens Jari Tomppo fikk 231,754
km på 30. plass, også med ny pers. I likhet med nordmennene, kom også samtlige finner over
200 km, og de tok 6. plass i lagkonkurransen i EM og 8. plass i VM.
Outi Siimes satte igjen ny finske damerekord med 213,699 km, og ble med det beste nordiske
dame på 11. plass. Marjukka Sinisalo og Jaana Thorström perset seg også, med henholdsvis
197,603 km og 193,841 km, som ga dem 23. og 27. plass. I lagkonkurransen ble det en fin 5.
plass.
Klar verdensmester ble japanske Shingo Inoue med 273,708 km, som er det beste
vinnerresultatet i noe VM så langt. Det er også ny asiatisk rekord. Den tredobbelte
Spartathlonvineren Scott Jurek fra USA tok sølv på ny amerikansk rekord på vei, med
266,677 km, mens italienren Ivan Cudin overrasket med å sette ny italiensk rekord og ta
bronse i VM og gull i EM, med 263,841 km.
Japan tok også gull i lagkonkurransen, foran Italia og USA.
I dameklassen forsvarte Anne-Cecile Fontaine sin tittel fra i fjor med 239,797 km. Monica
Casiraghi klatret et trinn opp på pallen i år, og tok sølv med 231,390 km, mens tyske Julia
Alter tok bronse med 230,258 km. Hun hadde for øvrig et løpsopplegg som lignet Jon
Haralds.
Lagkonkurransen her ble vunnet av Frankrike, foran Italia og Australia.

