


Av Torgeir Strandhagen, tekst og foto 
 
Kanskje blir du overrasket over hvor mange biler de har. Bortsett fra veiene inne i byen med 4500 
innbyggere, har de nemlig bare en vei å boltre seg på. Det er strekningen på 3 km ut til flyplassen. 
Transportmidler ellers er båt og hundesleder. I utkanten av tettbebyggelsen ligger grønlandshundene 
i ”opplag” om sommeren. Hundeområdene er skravret på bykartet!  
 
Medlemmene av o-klubben i byen, Iluissat Orientering Grønland (IOG) har 30 kvadratkilometer o-kart å 
boltre seg på. Ni år på rad har klubben invitert til uoffisielt Grønlandsmesterskap og Arctic Midnight 
Orientering. I år deltok knapt 20 som ikke var IOG-medlemmer. Fem nordmenn var påmeldt. Neste år, på 10-
årsjubileet, blir det adskillig flere siden reiseselskapet PWT Travel kommer med en gruppe eventyrere.  
De kan glede seg til et opphold i midnattsol, terreng helt uten trær, og utsikt mot isfjell i Diskobukta eller 
breen i Isfjorden som har fått plass i UNESCOs verdensarvliste. Temperaturen er gjerne 5-15 grader på 
denne tiden.  
 
Olav Odgaard fra Odense har æren for at o-idretten blomstrer oppunder iskanten på Vest-Grønland. Han 
bodde i Ilulissat i drøyt fem år, fram til 2001. Og hvert år etterpå har han tatt turen nordover for å hjelpe til 
med løpene.  
 
– Oppslutningen om o-idretten har økt hvert år. Det er treningsløp hver uke i sommerhalvåret. Og kommunen 
er svært positiv når det gjelder å gi tilskudd til kart, sier den entusiastiske dansken. 
 
Foreløpig er det ikke o-grupper i andre tettsteder på Grønland. 
 
Det årlige løpstilbudet i Ilulissat innledes med et «postplukkløp»: Fellesstart der det er om å gjøre å samlet 
flest mulig poeng innenfor en viss tid. Postene har forskjellig poengverdi. 
 
Deretter er det Grønlandsmesterskap, og til slutt langdistanse med start kl. 24.00. Her kunne man velge 
blant løyper på 20, 15, 10 og 5 km. 
 
Sveitserne Berger Beat og Adrian Moser gjorde rent bord med sine dobbeltseire i H21 i de to første løpene 
og i den 20 km langløypa i midnattslangløpet. Frode Konst fra Tyrving orienterte bortimot feilfritt i 
Grønlandsmesterskapet og ble nr. 3. I langløpet fikk han merke at 20 km i 
kupert villmarksterreng er krevende. Anvendt tid: 5 timer og 26 minutter. 
 
Ved mål ble det servert reinsdyrsteik og den lokal delikatessen sortebærkake. En velsmakende avslutning 
etter en storslagen naturopplevelse. 
 
 

 
Trine Gamst Pedersen er sentral i  
driften av klubben IOG, som Olav 
Odgaard tok initiativet til å danne. 
 

 
6. post i midnattsløp. Ulf Burmann (t.v.) 
 fra Gustavsberg vant 15-kilometeren. 
 Lars Svinth ble nr. 3 i 20-kilometeren,  
etter å ha vunnetet maratonløp i Nuuk  
noen dager i forveien. 
 



 
 
 

 
H21- i Grønlandsmesterskapet. Veivalget tilhører Frode Konst, Tyrving. Han ble nr. 3 i løpet. 
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4. post i fotografens løype i Grønlandsmesterskapet. 


