Rapport från 25-manna 2011-10-08
Fredag den 7/10, inte ett enda återbud från det publicerade laget på hemsidan, 25 manna laget
ver 1.0. Helt otroligt bra, men å andra sidan var jag aldrig särskilt orolig för laget, för det
fanns ett helt gäng med starka reserver att sätta in.
Klockan 05.00 samlades vi på Finn Jans gatan för avfärd med gemensam buss, Roland
”Rolle” Enberg, klubbens egen busschaufför tog oss sedan lugnt och säkert ner till Södertälje.
Kl 09.00 gick starten, och Eva J rusade iväg tillsammans med ca 360 andra lag, med
övervägande herrseniorer på sträckan, fullt fokus på att först och främst hålla sig på benen för
att inte bli översprungen när startskottet gick. Eva sprang riktigt bra och växlade ca 6 minuter
efter, som 2:a bästa tjej. Eva lämnade sedan över stafettpinnen till sambon Patrik Moris, som
förvaltade sträckan väl.
På sträcka 3 springer 4 damer ut samtidigt, Linn Bjurström, Mia Bergfält, Zuzana Machukova
samt Karin Elfving. Det är nu ett virrvarr av löpare ute i skogen, och svårt att hålla reda på
vem som är ute och springer, vem som skall växla till vem osv. Men tack vare våra supporter
och lagledare var detta inget problem. Agge och Gugge höll koll i växlingsområdet under hela
dagen, och övriga supporters fanns vid målspurten och hejade fram alla löpare.
Damerna sprang jämt och bra på sin stäcka, 3 av 4 växlade inom 6 sekunder och alla 4 kom
till växling inom 4 minuter och hade plockat ca 45 placeringar.
Sträcka 4:a, ungdomsstäckan. Elsa Andersson, Maja Eriksson, Hanna Fors och Ida Kihlén
sprang allt var dom hade på den korta vita stäckan, inga problem för våra duktiga ungdomar
som sprang riktigt bra och plockade ytterligare ca 20 placeringar och tappade endast ca 2
minuter på täten, härligt jobbat ! Tjejerna på ungdomssträckan skickade sedan ut i tur och
ordning på 5:e sträckan, Karolina Höjsgaard, Stefan Jonsson, Emma Johansson och Andreas
Elgesjö. Bra och stabila lopp, som kommer att genomsyra alla i lagets insatser denna dag, och
ytterligare några platser plockas i resultatlistan, trots att detta är en s.k ”herrseniorsträcka”,
där många lag har sina bästa herrseniorer.
Efter 5 sträckor, och 14 löpare som hittills sprungit, skiljer det endast 6 minuter mellan första
och sista löpare som går ut på sträcka 6, riktigt bra.
Stäcka 6, Magnus Hjort, Fredrik Persson, Per Nordahl och undertecknad har fått förtroendet
på 4.5 km röd bana. Tjusningen med att sätta ihop ett 25 manna lag är att försöka jämföra
kapaciteten på de löpare som springer samma sträcka, för att veta vem som eventuellt skulle
kunna ta in lite tid på de andra och som i så fall skall gå ut sist, respektive vem som behöver
lite mer tid i skogen och således skall gå ut först. På vår sträcka, tog vi en kort diskussion
innan start och kom fram till att dagsformen fick avgöra ordningen, och vi var rörande
överens om i vilken ordning vi skulle gå ut. Massor av folk som springer åt alla håll och
kanter i skogen, det är kul med 25 manna ! Jag ser ingen annan på av mina lagkamrater på
sträckan, när jag kommer till växling har Magnus redan växlat och Fredrik kommer in till
växling strax efter mej, Lina Bäckström som ska gå ut sist på stäcka 7 får vänta några minuter

innan Per kommer till växling, innan hon får starta jakten på junisarna och ”rookien”
Blessborn. Det roliga med vårt lag denna dag är att ALLA springer så himla bra, och vi
plockar platser i resultatet på alla sträckor. Löparna på denna sista parallella stäcka är Mikael
Blessborn, Emil Andersson, Kalle Elisson och Lina Bäckström. Nu har 22 av 25 löpare klarat
av sina sträckor och Annika Björk får ge sig ut på den första av de 3 sista raka sträckorna i
stafetten. Placeringen är nu 75, Annika plockar ytterligare några platser och vi är påväg att
putsa fjolårets och de senaste årens resultat rejält.
Mats Eriksson springer sedan 24:e sträckan, rak 8.6 km passar Mats som handen i handsken,
och Mats ser stark ut vid varvningen och springer på sin egen uppsatta idealtid och skickar ut
Johanna Lindberg, som har fått förtroendet på den 25:e och sista sträckan, som är tillägnad
damer detta år. Johanna har konserverat den fina SM formen väl och för stafettpinnen i mål på
en tid som hade räckt till en 62:a plats. Tyvärr fick inte Mats med sig alla stämplar på sin
sträcka, var en stämpel som försmädligt inte hade registrerats på en kontroll, trots att han varit
vid kontrollen och stämplat. Laget blev tyvärr diskvalificerat, men vi tar med oss alla fina
prestationer, bra lopp och den härliga stämning som var under dagen och tar nya tag mot nästa
år.
Stort TACK till alla som sprang samt alla coacher och supportrar som var på plats.
Delar av 25 manna laget fortsatte sedan resan ner till Trosa för gemensam middag på en
restaurang i stan på kvällen och övernattning på vandrarhem. Sedan sprang vi 25 manna
korten i samma område som stafetten avgjordes på söndagen innan bussen rullade hem till
Borlänge igen.
Nästa år satsar vi på TVÅ Domnarvet lag till start och gemensam bussresa, eller hur ?!
//Elin

