
 36       36       36      nr 1 › 2021       37  ‹

En trio schweiziska landslagslö-
pare förstärker OL Norska.
– Jag vill vara med och bidra till 
en schweizisk klubbs framgångar 
på Tiomila och Jukola, säger den 
28-faldiga VM-medaljören Daniel 
Hubmann. 

DEN 37-ÅRIGE SCHWEIZAREN Daniel Hub-
mann är en av världens bästa oriente-
rare genom tiderna. Han debuterade 
vid VM i Västerås 2004, tog sina första 
VM-medaljer i Japan 2005 och har totalt 
sprungit hem hela 28 VM-medaljer. Det-
ta fördelat på åtta guld, elva silver och nio 
brons. Dessutom har han vunnit den to-
tala världscupen sex gånger och tagit fem 
EM-guld.

I de stora klubblagsstafetterna har 
Hubmann under de 15 senaste åren täv-
lat för nordiska lag. Turun Suunnistajat, 
Kristiansand samt Koovee. 

Men till kommande säsong kommer 
han att dra på sig en ny klubbtröja. 

Nu står det klart att han kommer att 
representera den schweiziska klubben 
OL Norska. 

– Numera reser jag inte så mycket, 
och vill träna mer i Schweiz för att kunna 
vara mer med min familj. Det är anled-
ningen till att OL Norska passar så bra för 
mig. Jag kan vara med på klubbens trä-
ningar och aktiviteter, och dessutom har 
vi ett gemensamt mål. Jag skulle verkli-
gen vilja vara med och bidra till schwei-
ziska framgångar i de stora stafetterna. 
Vi har som orienteringsnation haft sto-
ra framgångar under många år, men de 
schweiziska löparna har i klubblagssam-
manhang förstärkt de skandinaviska la-
gen. Det är anledningen till att det inte 
varit några schweiziska framgångar i de 
stora stafetterna på herrsidan. Det hop-
pas vi ändra på nu, säger Daniel Hub-
mann till Orienteringsmagasinet.

Damerna tvåa i Venla
På damsidan slutade OL Norska tvåa 
i Venla-stafetten 2017. Detta med det 
minst sagt merittyngda laget Sarina Jen-
zer, Silje Ekroll Jahren, Simone Niggli 
och Sabine Hauswirth. Samma uppställ-
ning blev sexa 2018.

Och nu finns det alltså ett tydligt mål 
om att vara med och slåss om fina place-
ringar även på herrsidan. Bland nyför-
värven inför kommande säsong märks 
utöver Daniel Hubmann även Joey Ha-
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Schweiziska klubben OL Norska storsatsar

dorn (tvåa i totala världscupen 2019), 
samt landslagslöparen Jonas Egger. Ha-
dorn har de senaste säsongerna represen-
terat OK Linné och Egger har tävlat för 
Göteborg-Majorna.

Klubbens huvudmål för den kom-
mande säsongen är primärt Jukola, men 
även Tiomila.

Vad skulle det betyda för er som 
klubb att vinna någon av de stora 

klubbstafetterna?
– Det skulle vara ett stort steg för 

orienteringen. Nu är Tiomila och Jukola 
bland icke-orienterarna känt enbart i de 
nordiska länderna, detta trots att Jukola 
är det största orienteringsevenemanget i 
världen. Om en klubb från Schweiz, eller 
något annat land skulle vinna så tror jag 
att det skulle ge ett stort medialt genom-
slag och göra evenemanget ännu mer po-
pulärt, säger Daniel Hubmann.

Vilka är de mer långsiktiga ambitio-
nerna för OL Norska?

– På medellång sikt har OL Norska 
som ambition att etablera och förstärka 
elitorienteringen i Schweiz på klubbnivå. 
Just den delen är ännu inte så etablerad i 
Schweiz. Det faktum att Schweiz kom-
mer att vara värd för VM 2023 kommer att 
stötta oss och våra aktiva på den resan. På 
lång sikt är OL Norskas plan att positio-
nera klubben som den första schweiziska 

OL Norskas tre meriterade nyförvärv Jonas Egger, Daniel Hubmann samt Joey Hadorn.  Foto: Remo Ubezio

organisationen med samma professionel-
la struktur som i de skandinaviska klub-
barna. Vi tror att detta kommer att kunna 
inspirera andra schweiziska klubbar att 
jobba på samma sätt. Och vem vet, kanske 
kommer löpare från Norden till Bern för 
att studera och samtidigt springa för OL 
Norska, säger Hubmann.

Avslutningsvis bara; vad är histori-
en bakom namnet OL Norska?

– De som grundade klubben 1970 
var riktiga orienteringsentusiaster. 
Orienteringen var mycket mer populär 
i Skandinavien jämfört med i Schweiz. 
Klubben grundades i östra Bern-regi-
onen och klubben bär ett fantasinamn 
om önskan om den skandinaviska 
orienteringsdrömmen, avslutar Daniel 
Hubmann.
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