Oscarstatuetten 2018 tildeles Håvard Holmefjord Lorentzen
Håvard Holmefjord Lorentzen fra Norge tildeles Oscarstatuetten for sesongen 2017/18 for sitt store
500-meterløp på skøyter i vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea tirsdag 19. februar 2018.
Da Lorentzen gikk til topps med ett hundredels sekunds forsprang til vertslandets løper Cha Min-kyu,
var det Norges første olympiske medalje på distansen på 50 år, og den første norske gullmedaljen på
70 år. Oscarstatuetten deles i år ut for 60. gang, og det er 20 år siden en norsk løper sist gikk til
topps.
Da OL-sesongen startet, hadde Håvard Holmefjord Lorentzen aldri oppnådd noen pallplass på 500
meter i verdenscup- eller VM-løp. Han tok sin første verdenscupseier på distansen i sesongåpningen i
Heerenveen, og oppnådde ytterligere to verdenscupseirer på 500 meter før OL.
Nordmannen, som blant sine venner går under navnet «Lorry», var absolutt ikke alene om å gå til
topps på 500 meter forut for Pyeongchang-lekene. Den brede internasjonale konkurransen på
distansen illustreres av at det var seks forskjellige vinnere i de ni verdenscupløpene før OL, og at i alt
16 forskjellige løpere oppnådde pallplass. 13 av disse løperne deltok i OL. Det var med andre ord en
svært åpen konkurranse om OL-gullet.
I det 12. paret hadde kineseren Gao Tingyu smadret ledertiden 34,98, som var oppnådd av Jan
Smeekens, verdensmester forrige sesong og sølvvinner på distansen fra Sotsji-OL. Kineserens nye
ledertid, 34,65, lignet mye på en vinnertid. Men to par senere løftet taket i Gangneung Olympic Oval
seg, da koreaneren Cha Min-kyu etter et perfekt løp tangerte OL-rekorden 34,42, som hadde stått
urørlig siden vinter-OL 2002 på høylandsbanen i Salt Lake City.
Raskeste sisterunde
Håvard Holmefjord Lorentzen stilte til start i 16. par, med første ytre, mot bronsevinneren fra SotsjiOL, Ronald Mulder. Alle Håvards tre verdenscupseire var vunnet med første indre, og med sin evne til
å levere en raskere sisterunde enn de fleste, var dette absolutt hans foretrukne banevalg. Ved
passering 100 meter var han 0,15 sekunder bak makkeren Mulder; han lå 0,11 sekunder bak Cha og
hele 0,27 sekunder bak åpningen til Gao som fortsatt lå på en klar annenplass.
Men så kom dagens raskeste sisterunde, på 24,67, Mulder ble passert før utgangen av siste indre og
på de aller siste meterne skiftet også differansen til Cha fra «rødt» til «grønt» - og ny olympisk rekord
34,41 var et faktum. Fortsatt gjensto fire av favorittene, men ingen av dem klarte å kjempe seg inn på
pallen.
To dager senere var Håvard nær ved å ta sitt andre OL-gull, men tapte med 4/100 til den andre
hovedfavoritten Kjeld Nuis, etter nærmest identiske løp fra start til mål - det var en duell som kunne
vippet begge veier. Helgen etterpå sto kampen om sprint-VM-tittelen mellom de samme to i
Changchun, og «Lorry» sikret seg VM-tittelen etter seier på begge 500 meterne. Enda to uker senere
kronet han sesongen ved å bli kåret som vinner av den totale verdenscupen for sesongen 2017/18.
Et viktig moment for valget av Håvard Holmefjord Lorentzen er at han vant 500 meter som
representant for en skøytenasjon der sprint alltid har kommet i annen rekke etter allround, og
dermed har vært "glemt" gjennom flere tiår. Her skiller Håvard seg fra alle de nærmeste

konkurrentene i Gangneung: På de neste plassene kom løpere fra de typiske skøytesprintnasjonene
Korea, Kina, Finland og Japan. Norges forrige OL-medalje på distansen kom for 50 år siden, da Magne
Thomassen tok sølv, mens forrige norske OL-seier på 500 meter kom ved Finn Helgesen for 70 år
siden.
Solid miljø i Fana IL
Før Håvard Holmefjord Lorentzen vant sprint-VM i Changchun i 2018, hadde kun to norske løpere
gått til topps i sprint-VM: Per Bjørang i 1974 og Frode Rønning i 1981. Begge disse sesongene gikk
Oscarstatuetten til to norske løpere som hadde vunnet allround-VM: Sten Stensen i 1974 og Amund
Sjøbrend i 1981.
Håvard Holmefjord Lorentzen er født 2. oktober 1992. Han har i hele sin skøytekarriere representert
Fana Idrettslag i Bergen. Han begynte å sykle konkurranser som åtteåring, og kombinerte etter hvert
denne idretten med skøyteløp. Fra 13-årsalderen sluttet han å konkurrere i sykling, og satset helt og
fullt på skøyter.
Håvard tok sitt første nasjonale mesterskap da han vant junior-NM allround som 17-åring i 2010.
Samme år fikk han sin første store internasjonale start, da han deltok i junior-VM i Moskva, med gull i
lagtempo for Norge. To år senere tok han gull på både 1000 meter og i lagtempo i junior-VM i
Obihiro.
Lorentzen fikk sin OL-debut i Sotsji i 2014, og noterte seg for 32. plass på 500 meter, 11. plass på
1000 meter, 16. plass på 1500 meter og 5. plass i lagtempo.
Treningsulykke i Inzell
Under trening i Inzell i oktober 2015 var han utsatt for en ulykke som kunne ha kostet ham
skøytekarrieren. Håvard falt og fikk et stygt kutt i leggen. Først i januar 2016 kunne han gå på skøyter
igjen, og hele sesongen var spolert.
Han kjempet seg tilbake i toppform, og fikk i 2017 sin hittil klart beste sesong, blant annet med sitt
sjette gull i sprint-NM og sølv i sprint-VM.
Håvard Holmefjord Lorentzen har i hele sitt skøyteliv vært en sentral person i en fantastisk god
gruppe løpere med en eksepsjonelt god gruppe trenere og administratorer i Fana IL.
Klubbkameratene Sverre Lunde Pedersen og Sindre Henriksen var på Norges vinnerlag i lagtempo i
Pyeongchang, og Sverre tok i tillegg bronse på 5000 meter.
Foruten sine trenere i Fana IL, har Håvard også hatt gode landslagstrenere. Det er umulig å komme
utenom sprinttreneren Jeremy Wotherspoon når Håvards sensasjonelle resultater skal forklares.
Kanadieren Wotherspoon, selv vinner av Oscarstatuetten for ti år siden og tidenes mestvinnende
500-meterløper i verdenscupen, regnes av alle som helt avgjørende for bergenserens suksess som
skøytesprinter.

Oscarstatuett nummer 15 til Norge
I Oscarstatuettens 59-årige historie er norske skøyteløpere blitt tildelt statuetten hele 15 ganger. To
løpere har fått den mer enn én gang – Johann Olav Koss (1990, 1991 og 1994) og Sten Stensen (1974
og 1976). Siden Knut ”Kupper’n” Johannesen vant den første statuetten i 1959, har tolv norske
løpere vunnet prisen.
Til tross for det store antall norske vinnere, er det 20 år siden en nordmann sist vant Oscarstatuetten.
Ådne Søndrål fikk prisen i 1998, også han for en olympisk seier på den andre siden av jordkloden, da
han tok gull på 1500 meter i Nagano i Japan.
Oscarstatuetten er opprettet i 1958 til minne om skøytekongen Oscar Mathisen (1888-1954).
Statuetten er en miniatyr av billedhuggeren Arne Durbans statue av Oscar Mathisen, som er plassert
utenfor Frogner Stadion.
Statuetten deles ut årlig til den skøyteløper som har stått for sesongens største bragd.
Komitéen for utdeling av Oscarstatuetten 2018 har bestått av Laila Andresen, Tron Espeli, Hasse
Farstad, Arild Gjerde og Ådne Søndrål.

