
70 år og nybakt dobbel verdensmester 

: 

Trivsel. Kari Timenes Laugen har alltid vært aktiv, og selv om hun ikke trener og 

løper hver dag, gjør hun det så ofte hun kan. For henne handler det om trivsel.  

 

Kari Timenes Laugen (70) fulgte løpsplanen sin til punkt 

og prikke, da årets veteran-verdensmesterskap ble 

arrangert i Estland. Det sikret henne intet mindre enn to 

VM-gull, og da kunne sprudlevannet virkelig sprettes.  
18.08.2016 kl 14:00  

 

 Anna Torp Kvasjord Anna@gat.no 

– Det var skikkelig gøy å få det her til, når det gjaldt som mest. Jeg har løpt i 

mange år, men aldri tatt noe VM-gull før, så dette var stort, smiler Kari Timenes 

Laugen fra øre til øre. 

Fra før av har hun et VM-sølv, men det smakte på ingen måte så godt som de to 

gullene hun sikret seg i forrige uke. 

Mesterskapet ble avholdt i Estland. Sprint-kvaliken gikk inne i gamlebyen i 

Tallinn, mens finalen gikk inne i en flott park. 

– Langdistansen innhold to kvalikløp pluss finale. Det foregikk litt nord for Tallinn 

i skogene der, sier Timenes Laugen. 

 



Annerledes skoger  

Den spreke 70-åringen hadde laget en slagplan på forhånd før sprinten om hvordan 

hun ville gjennomføre løpet. Den planen fulgte hun til punkt og prikke. 

–Jeg hadde veldig god flyt på begge løpene, og jeg var opptatt av å ikke gjøre feil, 

men bare konsentrere meg fullt og helt hele veien. Jeg sa til meg selv at jeg ikke 

måtte gjøre noe dumt, bare holde konsentrasjonen oppe helt til mål. Det klarte jeg 

veldig bra, sier hun. 

Mens sprinten foregikk i et området med mye turister, fikk hun en helt annen 

opplevelse på langdistansen. Her foregikk det hele langt inne i de estiske skoger. 

– Det er veldig annerledes å løpe i skogene i Estland enn det er å løpe her på 

Sørlandet. I Estland er det mer åpent og mer lettløpt skogsbunn enn vi har hjemme. 

Farten blir da større, og da blir det minst like vanskelig å ha kontroll på kartet og 

slik. Men det gikk veldig bra, det gjelder å takle slike forhold også, og balansere 

fart og kart, sier hun. 

På sprinten var hun hele 26 sekunder foran nummer to, Torid Kvaal fra Freidig IL, 

mens Turid Nystrom fra Stavanger orienteringsklubb ble nummer tre. Trippel norsk 

med andre ord i en klasse som telte 80 løpere i finalen. På langdistansen, som var 

4,2 kilometer i luftlinje, var også Timenes Laugen i en egen klasse. Hun var 

nærmere to minutter foran neste kvinne, Galina Vershinina fra Russland. Det ble 

også russisk på tredjeplass i damer 70–74 år. 

– Hva er styrken din som orienteringsløper? 

– Akkurat under VM var det nok kombinasjonen av fart og sikkerhet. Sånn ellers så 

er nok kart min største styrke, når man løper mye på Sørlandet må man være god på 

å lese kurvebilder og slik, og det føler jeg NK at jeg er rimelig god på, sier hun. 

Idrett hele livet  

Kari Timenes Laugen kommer opprinnelig fra Kristiansand, men har bodd i 

Grimstad siden midt på 70-tallet. Her har hun fortsatt med aktiviteten orientering i 

Imås, en idrett hun har holdt på med i flere tiår. 

– Jeg begynte jo egentlig litt seint med denne idretten i forhold til hva mange gjør i 

dag. Jeg begynte på gymnaset som tenåring. Men jeg har aldri ikke løpt, det har 

liksom vært min måte å være i aktivitet på, og dette kommer jeg ikke til å slutte 

med. Det er en veldig fin måte å være i aktivitet på, og man holder også hodet i 

form, sier hun. 



Hun forteller at dette er hovedgrunnen til at hun driver med idretten, men at hun 

nok ikke får tid til å trene hver eneste dag. 

– Jeg tar meg en løpetur så ofte jeg kan, men med en del andre prosjekter så er det 

ikke hver dag jeg får tid til det, sier hun. 

Den spreke 70-åringen har for øvrig alltid holdt på med idrett, har idrettslig 

utdannelse, og har vært gymlærer i mange år. 

– Jeg har jobbet med idrett hele livet. Det er viktig for meg, sier hun. 

Familietur  

De siste årene har Laugen løpt mye lokalt i Grimstad-området, og deltatt på en del 

lokale løp. Samtidig er det en viktig feriesyssel. 

– Det blir en del feriereiser der vi kombinerer en tur til utlandet med noen 

orienteringsløp. Denne turen til Estland var en slik tur. Jeg har to barn som var med 

til Estland, og også et barnebarn. Vi tok det som en fin familietur, sier hun. En av 

svigerdøtrene hennes kommer opprinnelig fra Tallinn også, så det var perfekt 

beliggenhet for et mesterskap, slik at hun kunne kombinere turen med familiebesøk 

også. 

– Så da fikk dere med andre ord feiret VM-titlene dine også? 

– Vi fikk sprettet litt sprudlevann, det gjorde vi. Men det ble ikke så mye, vi måtte 

jo ut å trene mellom slagene også, ler hun. 

–Hvor stort setter du disse VM-gullene mot det du har gjort tidligere i din 

orienterings-karriere? 

– Å få to VM-gull i et og samme mesterskap var utrolig stort for meg. Det er jo det 

beste jeg har gjort noen gang, så det henger høyt, og er veldig spesielt. Jeg visste at 

jeg på en god dag hadde mulighet til å hevde meg i toppen, men den indre samtalen 

går ikke på plassering, men på å prestere på sitt beste. At det da holdt til to gull, var 

en spesiell opplevelse, avslutter hun. 

 


