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- Å representere Norge på hjemmebane er det største
Øystein Koht-Nordbye (41) fra Eidsberg skal representere Norge i motorsag-VM på
Lillehammer førstkommende helg. Sammen med resten av landslaget i motorsag har han
lagt ned god innsats for å kunne prestere best mulig under mesterskapet.
Etter å ha vært en pådriver for at Norge endelig skulle arrangere motorsag-VM igjen etter nesten 20
års fravær som arrangør, får Øystein Koht-Nordby endelig oppfylt en stor drøm.
- Det er dritstort å få konkurrere på hjemmebane. Selvfølgelig er et VM alltid gjevt, men det blir
ekstra tøft på Lillehammer foran hjemmepublikumet, sier Koht-Nordbye.
Best mulig forberedt
Med ambisjoner om pallplass både individuelt og i lagkonkurransen for Norge kan Øystein fortelle at
forberedelsene foran årets VM er mer skjerpet enn tidligere VM-deltagelser. Han anslår at det trengs
for å hevde seg i en konkurranse hvor det er så mange som 15-20 potensielle vinnere.
- Vi har trent mer denne gangen enn mot tidligere VM og jobbet mer helhetlig som lag for å heve
prestasjonene. Vi veit at man må prestere maksimalt i alle fem øvelser for å kunne nå helt til toppen.
Det handler om å minimere feilmarginene, sier Koht-Nordby.
Han anslår at det er lagt ned mellom 10 og 15-timers trening med motorsag i uka frem mot
mesterskapet.
- Må gå i bobla
Selv om VM er på hjemmebane og det naturligvis vil føre med seg ekstra press er Øystein klar på hva
som trengs for å hevde seg.
- Man må lykkes i alle fem øvelser uten de helt store feilene. Selv om det blir mye hjemmepublikum
må man tenke arbeidsoppgaver og fokus. Når verneutstyret er satt på og saga er varmkjørt går man
inn i en egen boble. Da er det kun egne arbeidsoppgaver som gjelder, sier Koht Nordby.
Øystein konkurrerer felleøvelsen på fredag klokka 08.00 og de tekniske øvelsene på samme tidspunkt
lørdag. Alle øvelsene foregår i Håkons hall på Lillehammer.

Motorsag-VM arrangeres i Håkons Hall på Lillehammer 2.-5.august 2018. Vertskap er
det Internasjonale forbundet for motorsagmesterskap (ialc) og Norges Bygdeungdomslag (NBU).
Mesterskapet har ikke blitt arrangert i Norge siden 2000, og samler om lag 130 deltakere fra 28 ulike
land for ulike actionfylte konkurranser med motorsag. Deltakerne er delt i klassene elite, U24 og
kvinneklasse. Totalt konkurreres det i 6 ulike øvelser, med grenseire i hver øvelse.
Sammenlagtvinneren i hver klasse blir Verdensmester i motorsag.
Mer informasjon om arrangementet: www.wlc2018.com
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