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Veteranstatistikken omfatter distansene 5km, 10km, halvmaraton og maraton.  Kun tider oppnådd i 

kontrollmålte løyper eller på bane gir tellende resultat. Statistikken rangerer årsbeste resultat for  

kvinner og menn på de fire distansene. Ved hjelp av de internasjonale WAVA-tabellene for 2006, er 

tidene aldersjustert for å se hva resultatene tilsvarer ved den alder der utøverne normalt sett 

presterer best. På den måten blir tidene mer sammenlignbare. I tillegg beregnes hvor gode tidene er 

i % av toppnivået i verden for vedkommende aldersklasse (WMA). 

Totalt noterte 46 løpere seg for minst ett tellende resultat på en av de 4 distansene (mot 56 i 2013). 

Nedgangen var mest markant blant jentene (ingen tellende resultater på 10km, og bare 2 på 5km). 

Dette er jo en litt uventet utvikling, men tanke på at stadig flere løper. Men selv om antall resultater 

har gått ned, ble det oppnådd mange flotte tider i 2014. Som i 2013 hadde Tove Hassing beste, 

aldersjusterte resultat. Hennes halvmaratontid fra Fredrikstadløpet (1,55,47) gir 95,221 WAVA-

poeng. Dette er en vanvittig god prestasjon som altså tilsvarer drøyt 95% av toppnivået i verden i 

hennes klasse (70-74år). Gratulerer nok en gang til Tove!  

Også nr 2 på lista over beste, aldersjusterte resultat er samme løper som i 2013. August Magnus Fløs 

bestetid på  5000m i år (15,22) gir 84,816 WAVA-poeng. Dette er også en klar forbedring fra i fjor, da 

August oppnådde  81,924 poeng med tida 15,47 på 5000m.  

Den 3. som greide over 80 WAVA-poeng, var Eiolf Røed. Han har vært skadet store deler av 

sesongen, men rakk likevel å få til et meget sterkt halvmaratonresultat.  1,18,59 i Fredrikstadløpet i 

klasse 45-49år gir 81,304 poeng (aldersjustert tid: 1,12,50). Vi håper Eiolf lar seg inspirere av det 

flotte resultatet og snart er tilbake i toppform. 

En gjennomgående tendens i statistikken er (som vanlig)at FIF-løpernes resultater på de 3 korteste 

distansene er relativt mye bedre enn på maraton. Beste maratonresultat blant gutta hadde Kim 

Olsen med 2,55,22 fra Berlin. Aldersjustert var også Kim Olsens tid best, like foran Trond Hov Nilsen 

som løp på 3,27,16 i Fredrikstad (2,59,00 aldersjustert). Blant jentene var Hege Gathen best med 

3,43,45 fra Gøteborg. Men selv om tidene er gode, kommer de langt ned på sammenlagtlista for alle 

distanser. Det er vel nærliggende å tro at det har sammenheng med hvordan gruppene trener. 

Kanskje er også maraton en distanse hvor de fleste tenker mer på å fullføre enn å jage en god tid?  

Mens vi venter på en ny løpssesong, kan det jo være motiverende å reflektere litt over det vi har 

gjort i år, så her er det bare å kaste seg over tabellene. Skulle noen sitte med resultater vi ikke har 

fått med oss, er det fint om disse sendes til eg.holme@online.no. 

God fornøyelse! 
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