
Far og sønn vant hver sin klasse i 
verdens største konkurranse: – Ganske 
spesielt, for å si det mildt!  

  

 

SEIERSGLEDE GANGER TO: Sønnen Hans (t.v) og pappa Gjermund Urset (t.h) 
vant hver sin klasse under verdens største orienteringsløp, O-ringen i Sverige, 
tirsdag. Det er historisk. Foto: Privat  
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Gjermund Urset var en av Norges beste orienteringsløpere. Han mener sønnen Hans 
(16) har potensial til å bli enda bedre. I dag vant de begge hver sin klasse i verdens 
største orienteringskonkurranse. 

Svenske O-ringen arrangeres denne uka, verdens største 

orienterinskonkurranse, og tirsdag ble andre av totalt fem etapper gjennomført.   
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Det ble en merkedag for Norge, BUL Tromsø og familien Urset. Pappa 

Gjermund gikk til topps i H50-klassen, mens sønnen Hans vant H16-klassen 

i konkurransen som samler over 20.000 deltakere fra hele verden.  

– Det var ganske spesielt at begge hadde full klaff samtidig og tok etappeseire. 

Det er historisk, og veldig hyggelig, for å si det mildt, sier Gjermund Urset til 

Nordlys. 

– Potensial til å bli bedre enn meg 

Gjermund Urset har to NM-gull og ti NM-medaljer totalt som seniorløper, og var i 

en rekke år blant Norges aller beste orienteringsløpere.  

Han er trener for sønnen, og det var arvingens prestasjon som gledet mest 

tirsdag.  

– Jeg er mest fornøyd med at Hans fikk ut potensialet sitt. Jeg kjenner han 

godt, og fungerer som treneren hans, kjenner kapasiteten hans og vet hva 

han er god for. Det fikk han ut i dag, og det blir ikke bedre enn å vinne en 

etappe i O-ringen for løpere i hans alder. Det er det største, større enn 

Hovedløpet han vant i Norge i fjor. O-ringen er det beste beviset på at dette 

var en fantastisk prestasjon. Det er så stor bredde i toppen i Sverige, og at 

en norsk løper, i tillegg fra BUL Tromsø, er i utkanten av sporten i Norge, 

går frem og vinner, det legges merke til, sier en stolt far.  

Han er klar på at sønnen har potensial til å bli en langt bedre utøver enn han selv 

var på sitt beste.  

– Ja, han ligger foran meg i utviklingen. Det er ikke tvil om at han kan bli det, men 

det er mange hinder han må håndtere underveis, men jeg håper å guide han 

gjennom dem. Det ene er å trene riktig, og det andre å takle skader som måtte 

komme. Jeg skal legge alt til rette, for både fysisk og ikke minst teknisk, er han 

langt foran der jeg var på samme alder. Forvalter han det, så kan han bli mye 

bedre enn det jeg var, sier Gjermund.  

– Det er aldri noe som er en selvfølge, men Hans er skrudd sammen sånn at det 

går an å instruere han. Han tar de tingene vi snakker om, følger det opp og 

omsetter i resultat. Det er veldig artig, sier Gjermund Urset, som også 

innrømmer at det smakte godt å vinne egen klasse - som han klarte med et 

marginalt sekund på den 5,5 kilometer lange løypa. 

– For meg får jeg litt av den gamle følelsen, at her må jeg levere for å være 

med i toppen, med deltakelsen som er her.  Mange driver på seriøst, for å si 



det mildt, i godt voksen alder. Jeg kan ikke gjøre noen feil, og da er det 

veldig artig, sier Gjermund Urset.  

Slår endelig pappa 

Hans Urset har nådd to milepæler i 2019. Først slo han for første gang pappa i 

konkurranse. Så vant han sitt første løp i O-ringen.  

– Det føles veldig bra. Jeg har deltatt her siden 2013, og det beste jeg har 

oppnådd er to sjetteplasser, så det var gøy at jeg endelig lykkes, sier Hans Urset.  

– Hva føles best, å slå pappa for første gang eller vinne etappe i O-ringen? 

– Haha, det er helt samme følelse, egentlig. Begge to er jo milepæler for 

meg. Pappa er jo godt trent og rutinert, sier Hans Urset.  

Begge foreldrene deler interessen for orientering og mamma Anne er også en 

habil løper.  

– De er jo begge trenerne mine, og kjenner meg mye bedre enn andre trenere. 

Det er jo de som har tatt meg meg på konkurranser, egentlig hele livet, og begge 

er gode og har hjulpet meg mye, sier 16-åringen.  

Han sier dette om å følge opp familiearven i orientering.  

– Målet mitt er å være så god som jeg kan så lenge jeg synes det er gøy å drive 

med dette. Jeg har jo potensial til å bli ganske god, sier Hans Urset.  

 


