
Talentfulde orienteringsløbere til internationale mesterskaber 

Dansk Orienteringsforbund har udtaget OK Melfars ungdomsløbere Hedvig 
Valbjørn Gydesen og Jonas Gabs til at repræsentere Danmark ved sommerens 
internationale mesterskaber. 
Mens Hedvig er udtaget til Junior VM for 17-20 årige, som afholdes i Silkeborg i 
perioden 7. – 12. juli, er Jonas Gabs udtaget til Ungdoms EM, der bliver afholdt i 
Grodno, Hviderusland, d. 28. – 30. juni. 
 

Testløb i Pinsen blev afgørende 
DOFs udtagelse skete på baggrund af Pinsens testløb, der blev afviklet i de bakkede skove omkring 
Himmelbjerget, da det ligner VM-Juniorterrænet. Disciplinerne var Sprint, Mellem- og Langdistance. DOF 
havde lagt væsentligt vægt på præstationerne i testløbene, da de gerne ville se, hvordan løberne præsterer 
under pres. 

Hedvigs stabile løb 
Hedvig Valbjørn Gydesen løb tre stabile løb på et højt teknisk niveau uden mange fejl. Præstationerne 
resulterede i en 2.; 4. og en 6. plads på de tre discipliner. ”Jeg er meget glad for mine præstationer, og 
resultater. Jeg var slet ikke sikker på, jeg kunne løbe tre så hårde løb på tre dage”, siger Hedvig. ”I marts fik 
jeg opereret min tommelfinger, så jeg har haft gips på i 8 uger. Derfor har jeg ikke kunnet træne optimalt, så 
jeg var usikker på hvad jeg kunne præstere. Så jeg er meget glad for udtagelsen, for den har virkelig været 
hård i år. Vi har været 10-12 piger, der alle har niveau til at være med til VM, men der var kun 6 pladser” 
fortsætter Hedvig. 
Ud over udtagelsen har DOF allerede besluttet sig fro bemandingen af Junior VMs afsluttende stafetløb. Her 
skal hun løbe førsteturen på Danmarks 1. hold. En stafet består af 3 løbere, der løber hver sin tur. ”Den 
udtagelse er jeg overrasket over, men samtidig meget beæret. Nu må jeg vise til VM, at jeg er landstrænerne 
tilliden værdig” slutter Hedvig af. 

Jonas indhenter erfaring til fremtiden 
Jonas Gabs skulle til testløbene løbe for første gang i klassen Herre 17-20. Samme klasse som der blev 
udtaget fra til Junior VM. Og med tre stabile løb overbeviste han landstrænerne om, at han skulle med til 
Ungdoms EM i Grodno, Hviderusland. ”Særlig min 7. plads på langdistancen er jeg glad for. Det var vildt 
hårdt i bakkerne omkring Himmelbjerget på den 10,7 km lange distance, som også havde 500 højdemeter. 
Jeg måtte flere gange sige til mig selv, at de andre  led og var lige så trætte, og så bare klø på. Trods 
trætheden holder jeg sammen på orienteringen og undgår store fejl, og så bliver resultatet godt” slutter en 
glad Jonas af. En Jonas der glæder sig til en særlig oplevelse i de hviderussiske terræner. 
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