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Finsk seger i Jukola mellan TrailO-lagen
Vid årets Jukolakavle ingick en landskamp mellan
Sveriges och Finlands PreO landslag. Under många
år har diskussionen varit att ställa upp med rena PreO
lag i Jukola och i år blev det av.
Här är de båda lagen samlade på lördagen inför kampen,
prestigefull men ändå bara på skoj.

Hur gick det då?
På första sträckan mönstrade båda lagen två starka
orienterare. För Finland unge Antti Rusanen och för
Sverige mycket erfarne Tord Hederskog. Anti slutade på
434 plats och Tord på 474 plats. Endast 1 min och 26
sekunder skilde.
På andra sträckan var det Ulf Rask mot Eero Turto. Det
blev tufft för Ulf mot unge Eero med hans långa kliv.
Skillnaden vid växeln hade nu vuxit till 21 minuter.
På tredje sträckan sprang Jonas Eriksson, som i sista
stund kallats in som reserv för sjuke Christian Enberg.
Jonas gjorde en fantastisk sträcka och plockade 154
platser men framför allt växlade han drygt 2 minuter före
Hannu Niemi.
På första kort-sträckan höll Tomas Jansson ställningarna
och växlade drygt tre minuter före Elina Rusanen.
Spänningen fortsatt på topp.
På den andra kort-stäckan ökade Erik Lundkvist efter en
kontrollerad löpning ledningen till 19 minuter före Lasse
Inkinen.
Nu började det dra ihop sig och lagen mönstrade sina
stora kanoner. På näst sist sträckan mönstrade Sverige
Jens Andersson, flerfaldig 10-mila segrare, mot Jari Turto
tidigare juniorlandslagsman som nu gjorde sitt fyrtionde
(40) Jukola. Att Jens är säker som kavlelöpare visste vi
och han gjorde ett kanonlopp och växlade 22 minuter före
Jari.
Skulle Lennart Wahlgren tvåfaldig VM-segrare i Preo hålla
undan för unge Lauri Kontkanen, VM-segrare i PreO för två
år sedan? Vi som känner Lauri vet att han säkert gick ut
som ett jagande finskt lejon efter en bortflyende svensk. Vi
11,8 km hade Lauri fått ordentlig vittring och låg endast 8
sekunder efter Lennart. På den vägen fortsatte han och
gick in på 720 plats dryga tio minuter före Lennart på plats
758 som fick ge sig på slutet på den drygt 15 km långa
sträckan. Frisk kämpat.
Grattis Finland, men ni fick kämpa för det!
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Grattis Sverige !!! You did that. This was fantastic meeting. We share same tent area, we were as a
family and competed like as "finkampen". Next time?
Sk revs av Jari T 2013-06-17 k l 17:07
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