JSM Hudiksvall 2010
Domnarvets GoIF:s skidjuniorer som är en av landets största juniorgäng har under
veckan varit i Hudiksvall på Junior-SM på längdskidor. Vi har representanter i både
yngre och äldre juniorklasserna, både killar och tjejer. Det är 3 tjejer i D17-18 och
5 killar i H17-18 samt 3 tjejer i D19-20 och 4 killar i H19-20. Vi har även till nästa
säsong ett gäng som kommer upp bestående av en tjej och fem killar, samtidigt som
tre juniorer tar klivet upp till seniorklassen. Under veckan som gått har det
genomförts många fina prestationer som vi vill berätta om. Det var inte dom allra
bästa förhållandena dom två första deltävlingarna med 8 plusgrader, ett före som
passade några och andra inte, samtidigt som det var lika för alla, till dom
kommande tävlingar vände vädret och det blev några kallgrader och gnistrande före.
På onsdagen kördes distansen på 5 km för damer och 10 km för herrar. Här kan vi
nämna i den yngre damklassen Moa Larsson som kom på 5:e plats och Caroline
Glännerud på en 7:e plats och bäst i den yngre herrklassen hittar vi Jack Impola på
8:e plats. Tittar vi på den äldre damklassen så hade vi ingen av tjejerna topp tio och
i den äldre herrklassen så hittar vi Kalle Eriksson på 7:e plats. Vi hade flera av
åkarna som nog hade tänkt sig en placering topp tio men som inte hade någon bra
dag. DgoIf tog därmed lagsilver i D17-18 och lagguld i H17-18, i D19-20 hade vi
tyvärr sjukdom som gjorde att vi inte hade 3 tjejer som startade och i H19-20 så tog vi
ett lagsilver.
På torsdagen kördes sprintloppen och där hittar vi i D17-18 Moa Larsson på en fin
6:e plats i A-finalen och i H17-18 och D19-20 hade vi tyvärr ingen med i A eller B
finalerna och i H19-20 har vi Kalle Eriksson på en överraskande och fin 3:e plats i
B-finalen. Här delas inga lagmedaljer ut.

På lördagens dubbeljakt med skidbyte 10 km damer och 20 km herrar kan vi nog
säga att Domnarvet hade en kanonfin dag med fina förhållanden, gnistrande före och
några kallgrader. I D17-18 blev det en rafflande slutstrid ända in på upploppet som
slutade med att Caroline Glännerud tog en 2:a plats strax efter på en 4:e plats har vi
Moa Larsson som i en fotofinnish missade bronset. I H17-18 hade vi också en tuff
match i toppstriden där Jack Impola hamnade på 4:e plats, Bob Imola på 11:e plats,
Johan Montèn på 14:e, Joacim Lindstedt på 18:e plats och Anton Enberg på 20 plats.
I D19-20 fick vi också en nervkittlande slutfinnish där Emilia Lindstedt knep en fin 4:e
plats och Anna K Maliwan tog en 23:e plats. I H19-20 fick vi också se en spännande
spurtduell där Simon Andersson drog längsta strået och knep en fin 3:e plats, Tom
Impola blev 11:a och Kalle Eriksson 12:a. Vilket gjorde att vi återigen kammade hem
fina lagmedaljer, tyvärr hade vi inte fulla lag i damklasserna pga sjukdom men i
herrklasserna blev det guld i både H17-18 och i H19-20.
JSM avslutades på söndagen traditionellt med stafetterna. Där hade DgoIF:s damer
en pallplats i sikte vilket dom efterföljde och placerade sig på en fin 2:a plats efter en
hård sista sträcka. I herrstafetten hade vi tre lag som placerade sig som 5:a, 7:a och
tredje laget på en fin 19:e plats, där var det också en rafflande sista sträcka och det
skilde endast 7,8 sek mellan första och sjunde laget.
Sammanfattningsvis så har Domnarvets skidjuniorer gjort en fin SM-vecka i
Hudiksvall och nu blickar dom fram emot den sista Juniorcupen som är om ca två
veckor i Skellefteå där vi kan se fram emot fler fina prestationer.
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