
Welkom bij het 18de ”allround” wereldkampioenschap schaatsen voor veteranen 
 
We hadden geen idee… 
We hadden geen idee over de uitdagingen en mogelijkheden toen we begonnen met de bouw 
van de tweede overdekte schaatshal in Noorwegen. We kregen veel positieve en een paar 
negatieve reacties. En sommigen meenden dat we alle hoop om een internationaal 
kampioenschap wel konden vergeten. 
 
Fosen, Moskou, Turijn 
In 2005 kwam onze eigen ”Hjallis” (red: Noorse koosnaam voor Hjalmar Andersen), Knut 
Hellem, te weten dat het mogelijk was om zich kandidaat te stellen voor het WK veteranen in 
2009. De gemeente Bjugn en Bjugn/Ørland schaatsvereniging (BØSK) schreven een 
aanvraag die werd meegegeven aan de veteraan Arne Kjell Foldvik op weg naar Helsinki in 
januari 2006. Daar presenteerde de Noorse representant International Masters Speedskating 
Committee, Sven Aage Svensson onze plannen. Het resultaat was dat Fosen het 
wereldkampioenschap voor veteranen in 2009 toegedeeld kreeg in scherpe concurrentie met 
Moskou and Turijn.  
 
Deelnemers uit Fosen 
De FosenHallen werd geopend in 2007, en daarna is de interesse voor schaatsen ontzettend 
toegenomen. BØSK is nu één van de grootse en best gerunde schaatsverenigingen in 
Noorwegen (Scandinavië?). Eén van de oorzaken hiervoor is het enorme enthousiasme van 
de veteranen. Dit is erg belangrijk omdat het een positieve sfeer schept waarvan de junioren 
ook een deel uit maken. Mede daarom heeft BØSK jonge talenten die op nationaal en 
internationaal meetellen. Het is hierdoor goed om te zien dat 10% van de deelnemers in de 
Noorse ploeg lid van BØSK zijn! Wij wensen Alf Gjølga, Morten Saur, Ragnvald Vollan, 
Geir Johnsen, Martin Meland, Kjell Guldteig en Gunnar Flenstad veel geluk tijden het 
kampioenschap. 
 
Nationale en internationale evenementen 
BØSK, Campus Fosen en de gemeente Bjugn hebben lang samen gewerkt met de Noorse 
schaatsbond  over een strategie om welke evenementen in FosenHallen gehouden zouden 
kunnen worden. In deze strategie is er een mogelijkheid voor een internationale World Cup. 
Het is daarom erg belangrijk dat we de wereld kunnen tonen dat we een kampioenschap 
kunnen organiseren met alles dat erbij komt kijken. Het WK voor veteranen is het grootste 
evenement dat we organiseren na onder andere Norges Cup en de Noorse kampioenschappen. 
Oefening baart kunst en we zien het WK voor veteranen als een belangrijke stap op weg naar 
ons doel: World Cup in 2011-2012  
 
220 deelnemers uit 13 landen…. 
We verheugen ons erop om 220 schaatsvrienden uit 13 verschillende landen te verwelkomen: 
Nederland, Zweden, Finland, Noorwegen, Rusland, Zwitserland, Korea, Letland, Spanje, 
Roemenië, Italië en USA. De meeste deelnemers komen aan op woensdag 25 februari en 
blijven tot maandag 1 maart. Maar een aardig deel van de deelnemers komen al eerder en 
koppelen er een vakantie aanvast. Wij zijn vooral blij met de deelnemers buiten Europa zoals 
USA en Korea.  
 
 



Bedankt….. 
We willen graag allen die erbij zijn en die een bijdrage leveren tijdens het kampioenschap 
ontzettend bedanken. Tussen de 100 en 150 vrijwilligers leveren een grote bijdrage, 
tijdens en na het kampioenschap. We willen ook graag de overnachtingbedrijven i Bjugn 
en Ørland bedanken, en alle particulieren die hun eigen huis ter beschikking hebben 
gesteld en die alle onze gasten verwelkomen met open armen. Dank aan de studierichting 
hotel&voeding bij de Fosen middelbare school die bijdraagt met kookkunst met 
internationale klasse. Wij bedanken ook de sponsoren:  Stjern Entreprenør, Sverre 
Pettersen a/s, Marine Harvest, Coop Mega Bjugn, Ørland Sparebank, Bjugn Sparebank 
og Fosenkraft, die de waarde ervan inzien om hierin te investeren en daarmee de droom om 
internationale evenementen in de toekomst moegelijk maakt. 
 
Publiek???? 
Wij nodigen uit tot een schaatsfeest en hopen dat het publiek massaal toestroomt naar 
de FosenHallen op 27.02, 28.02 en 01.03 om onze eigen schaatssterren maar ook onze 
gasten uit 13 landen aan te moedigen. De toegang is gratis het hele weekend maar 
iedereen moet wel met een goed humeur en groots enthousiasme meenemen! 

 
 
 
 
 
 

Van harte welkom! 
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