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SKI-VM 2013
VAL DI FIEMME

Bjørgen er dronningen av 
langrenn og var hoved-
personen på norsk kvin-
nelangrenns festdag i Val di 
Fiemme. Etter VM-gullet i går 
er hun kun én medalje fra 
å kopiere tidenes mestvin-
nende, russiske Jelena Välbe. 
Bjørgen har tre gulldistanser 
igjen og vil trolig passere 
Välbe i løpet av VM.
 
– Marit Bjørgen? Jeg bryr meg ikke 
om hva hun presterer. Jeg tenker 
kun på meg selv.

Slik svarte Jelena Välbe da Af-
tenposten spurte den russiske 
langrennslegenden om hun fryk-

tet å bli hentet inn av Bjørgen i 
antall medaljer i OL og VM.

Hun er i VM som russisk skipresi-
dent og landslagssjef. Välbe fulgte 
Bjørgens gulløp fra VIP-tribunen, 
under 50 meter fra målstreken. 
Den russiske kvinnen, som vant 
fem gull under ski-VM i Trond-
heim i 1997, var helt uttrykksløs 
da Bjørgen gikk over mål.

44-åringen markerte i stedet 
Bjørgens festdag på sin helt spe-
sielle måte: Ved å fyre opp en siga-
rett og blåse røykringer ut i luften.

Hun er fortsatt på topp, men blir 
neppe det lenge. Her er listen over 
de fire mestvinnende kvinnelige 
langrennsløperne:
1) Jelena Välbe 
24 medaljer (17-3-4).
2) Larissa Lazutina 
23 medaljer (16-4-3).
3) Marit Bjørgen 
23 medaljer (13-6-4).

Välbe hevdet altså at hun bryd-
de seg lite om Bjørgens medalje-
fangst. Det skal sies at Bjørgen hel-
ler ikke bryr seg mye om Välbe og 
rekorden.

– Det er muligheter til å ta henne 
igjen. Men sånne ting tenker jeg 
minst mulig på nå. Jeg er her og nå 

Marit Bjørgen (32) fosset inn til sitt tiende VM-gull og mester-
skapsmedalje nummer 23. Rekordkvinnen Jelena Välbe (44) 
reagerte med å ta seg et dypt magadrag, 50 meter fra mål.

Her skjønner  
legenden  
at rekorden vil 
gå opp i røyk

Jelena Välbe (t.v.) tar seg en sigarett like etter at Marit Bjørgen har tatt gull. 
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rFortsettelse
på neste side.Sølv:

Petter Northug,  
sprint

Sølv:
Therese Johaug,  

15 km

Sølv:
Martin Johnsrud  
Sundby, 30 km

Bronse:
Maiken Caspersen  

Falla, sprint

Bronse:
Heidi Weng,  

15 km

Bronse:
Sjur Røthe,  

30 km

Pål Golberg (22) skal forsøke å 
ta VM-gull i lagsprint sammen 
med Petter Northug (27) i dag. 
Han har hatt en sterk sesong 
og ble blant annet suveren nor-
gesmester i sprint. I Liberec i ja-
nuar ble det annenplass i ver-
denscupen sammen med Eirik 
Brandsdal i lagsprint. – Det er en 
tøff oppgave som venter meg. 
Presset øker når det er VM, men 
jeg tror ikke det blir så mye an-
nerledes enn ellers. (NTB)

LANGRENN

Golberg: Tøff  
oppgave venter

Heidi Weng gjorde sitt gjen-
nombrudd i VM med bronse i 
går. Det var så stort for henne 
at hun hadde trøbbel med å 
snakke under pressekonferan-
sen. – Jeg kan ikke tro det. Jeg 
begynner å gråte nå. Det er vel-
dig gøy, sa Weng før hun fikk 
litt «trøst» av gullvinner Marit 
Bjørgen som satt ved siden av.

LANGRENN

Gråtkvalt  
Weng

Kristin Størmer Steira gikk et 
av sitt beste skiatlon i karrie-
ren, men det holdt bare til å bli 
nummer fire. – Jeg er egentlig 
drittlei fjerdeplasser, men jeg 
må bare være med på gleden 
når det er fire norske på topp. 
Noen må jo være nummer fire 
også. Det hadde vært verre om 
jeg hadde blitt nummer ti, sa 
hun tappert etter sin syvende 
fjerdeplass i internasjonale 
mesterskap. (NTB)

LANGRENN

– Drittlei  
fjerdeplasser

– Fire helt øverst. Det er en ube-
skrivelig følelse, sa landslagstre-
ner Egil Kristiansen. At det 
skulle bli tre norske på pallen 
i skiatlon, og med Kristin Stør-
mer Steira på den sedvanlige 
4.-plassen, var nok i overkant 
av det selv gudbrandsdølen 
Kristiansen hadde tenkt seg. 
– Suksess på hjemmebane i Hol-
menkollen var det største, men 
følelsen med de fire beste i dag 
er også ubeskrivelig. Det er nes-
ten i samme kategori. (NTB)
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– På nivå  
med Kollen

ne. Når jeg legger skiene på hyllen 
får jeg heller regne sammen an-
tall medaljer, sa Bjørgen til Aften-
posten etter at den internasjonale 
pressekonferansen var over i går.

– Kan du kopiere Välbes fem 
gull fra Trondheim-VM i 1997?

– Jeg vet ikke. Vi får se.
Bjørgen var opptatt av det som 

skjedde i går, ikke hva fremtiden 
vil bringe. Hun nøt en ny gullme-
dalje, som hun vant nesten som 
hun ville, og bak henne på resul-
tatlisten fulgte tre andre norske 
navn på rekke og rad.

Therese Johaug og Heidi Weng 
omkranset Bjørgen på seierspal-
len under medaljeseremonien i 
Cavalese i går kveld. Og på fjerde-
plass, nesten som vanlig i mester-
skap, fant vi Kristin Størmer Steira.

Må gjøre jobben selv
Etter storeslem på 15 kilometer fel-
lesstart med skibytte, ble det stilt 
spørsmål om den norske domi-
nansen ble for stor.

Bjørgen svarte:
– Vi gjør en fantastisk god jobb 

for å være på et høyt nivå. Vi trener 
hardt og kan ikke trene mindre for 
å få flere opp i toppen. De må gjøre 

jobben selv. Vi er heldige som har 
et så sterkt lag. Vi er flere og kan 
jobbe sammen, mens andre land 
har noen få som er gode og ikke 
blir pushet nok på trening fordi 
de andre er på et litt annet nivå. 

Bjørgen hadde full kontroll. I 
avslutningen var det henne og 
Johaug gullkampen ville stå mel-
lom. I den siste bakken rykket Bjør-
gen. Da var det avgjort.

– Jeg hadde lagt opp løpet kvel-
den før, og fikk det akkurat som 
jeg ville. Jeg visste at jeg ville være 
bedre enn Therese om jeg hadde 
gode bein, sa Bjørgen.

«Helt rått»
Johaug innrømmet at hun var 
sjanseløs på Bjørgens avslutning.

– Det er helt rått og jeg er veldig 
privilegert som får gå på lag og 
trene med henne hver dag. Marit 
og jeg har mange treningstimer 
sammen oppe i Olaf Bulls vei. Vi 
ser og lærer av hverandre. Jeg tror 
at hun har hatt nytte av å ha med 
meg på tur og jeg har hatt nytte av 
å være på tur med henne, konsta-
terte 24-åringen.

– 23 mesterskapsmedaljer sier 
det meste om Marit. Å klare å hol-

de ut så lenge på topp, og klare å 
motivere seg for å gjøre jobben 
som skal til for fortsatt å være 
der, den er vanskelig. Og den kla-
rer hun utmerket godt. De gange-
ne hun får en trøkk i trynet av de 
andre jentene og utlendingene, så 
bruker hun det som motivasjon 
til å bli enda bedre, konkluderte 
landslagstrener Egil Kristiansen.

Bjørgen ville hatt en ny gullsjan-
se i dag, men har valgt å stå over 
lagsprinten. Hun prioriterer hel-
ler 10 kilometer fristil, stafett og 
den avsluttende 30-kilometeren.

Med seire i de tre øvelsene ko-
pierer Bjørgen innsatsen til Välbe 
i 1997 og passerer henne i antall 
medaljer. Men den russiske legen-
den blåser helt sikkert i det også...
erlend.nesje@aftenposten.no
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Langrennslegenden Jelena Välbe

Marit Bjørgen i ferd med å ta sitt andre VM-gull i Val di Fiemme. Her fosser hun først inn på 15 kilometer med skibytte. 

Profil

Jelena Välbe
�X Født 24. april 1968 i Magadan  
i Øst-Sibir
�X Tidligere russisk langrenns-
løper. Hun var den dominerende 
løperen i internasjonal kvinne-
langrenn på 1990-tallet. 
�X Under VM i Trondheim (bildet) i 
1997 tok hun fem medaljer av 
fem mulige.
�X La opp etter OL i 1998.
�X I dag er hun skipresident  
og landslagssjef i Russland.

– Petter miskalkulerte litt. Jeg 
tror dette bare gjør ham enda 
mer skjerpet til senere i mester-
skapet, mente landslagstrener 
Trond Nystad etter gårsdagens 
fjerdeplass. (NTB)
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– Northug  
blir skjerpet


