
Veteranstatistikk FIF 2013 

 

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

kontrollmålte løyper, eller på bane gir tellende resultat. I 2013 er det notert 56 FIF-løpere med tider 

som kan godkjennes. Statistikken rangerer resultatene pr distanse (for kvinner og menn). Ved hjelp 

av de internasjonale WAVA-tabellene for 1994 og 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. 

Beste aldersjusterte resultat i 2013 oppnådde Tove Hassing. Hennes 10km-tid fra Bruløpet i Halden 

(52,05) gir 89,408 WAVA-poeng. Med denne prestasjonen topper hun norgesstatistikken suverent i 

sin klasse. Aldersjustert tilsvarer resultatet 32,29, og den tida er det ikke mange damer i Norge som 

slår. Også 5km-resultatet hennes fra Fredrikstadløpet er sterkt. 25,29 tilsvarer 15,54 aldersjustert 

(88,911 WAVA-poeng). Også her er hun klart best på norgesstatistikken. Imponerende Tove! 

Nr 2 på lista over beste, aldersjusterte resultat er August Magnus Fløs 5000m-tid fra Overhalla (15,47 

– 81,924 WAWA-poeng).  Eiolf Røeds 10000m-tid fra Lisleby på 35,03 er 3. best og gir 81,888 WAVA-

poeng. Aldersjustert blir Eiolfs tid 32,08 (2006-tabellen). Også det fantastiske prestasjoner. 

En gjennomgående tendens i år som i fjor, er at resultatene på de 3 korteste distansene er relativt 

mye bedre enn på maraton. Det er vel nærliggende å tro at det har sammenheng med hvordan 

gruppene trener.  Beste maratonresultat blant gutta hadde Roy Freddy Andersen (3,08,25 i Oslo). 

Aldersjustert var Sjur Tømtes 3,24,08 (Oslo)hakket bedre, men tar vi med alle tellende resultater på 

de 4 distansene, får ingen av tidene plass på topp 20-lista. Heller ikke Janne Kjellberg Johansens 

3,08,13 fra Oslo når helt opp, selv om tida virker sterk. Jannes 10km i Sentrumsløpet på 40,03 var en 

god del bedre, og gir 3. plass på den totale FIF-statstikken (13. plass på norgesstatistikken i klasse 40-

44 år).  

For den som er glad i tallknusing, 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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