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Kalevan Rasti och Pan-Århus bäst på Jukola
Kalevan Rasti har lyft orienteringen ett steg närmare
fulländning de senaste tio åren. När Thierry Guergiou
sprang imål som segrare på söndagsmorgonen vann
Joeensulaget för femte gången sedan 2004. OK Linné
och Göteborg Majorna blev bästa svensklag.
För omväxlings skull var dock inte Guergiou snabbast på
sistasträckan men höll undan för Daniel Hubmann i
Kristiansand. Hidenkiärtäjät blev trea och GötaborgMajorna bästa svenska lag. Johan Runesson var med i
kampen om bronsplatsen vid TV-kontrollen efter drygt tio
kilometer. Hade själv en snabb gaffling men "följde efter"
Magne Daehli i Halden och Valentin Novikov i
Hiidenkiärtäjät mot deras kontroll och blev senare även
passerad av norska Tyrving.
Nästan lite "som vanligt" gick därefter OK Tisaren, Järla
Orientering och OK Hällen in på topp-tio.
Jukolakavle, herrar: 1) Kalevan Rasti, 7.27.58, 2)
Kristiansands OK, +2.23, 3) Hiidenkiertäjät, +5.42, 4)
Halden, +6.11, 5) Tyrving, +7.39, 6) Göteborg-Majorna OK,
+8.33, 8) OK Tisaren, +10.07, 9) Järla, +10.41, 10) OK
Hällen, +10.45, 13) Södertälje-Nykvarn, +13.12, 14)
Malungs OK-Skogsmårdarna, +13.28, 16) IFK Lidingö,
+13.34, 17) OK Linne, +13.36, 20) Stora Tuna OK, +19.51,
22) Ärla IF, +20.37.
Dansk damtriumf i Jukola och svenskorna var nära...
Danskorna i Pan-Århus fick med försäsongens komet på
sistasträckan, Emma Klingenberg, springa i mål som
historiska segrare i Venlakavlen i finska Jämsänkoski.
Den första danska segern någonsin i en av de stora
nordiska budkavlarna. Halden var bara 22 sekunder efter
och de svenska topplagen var med i slutstriden ända tills
mindre än två kilometer kvar av sistasträckan.
Där passerade Haldens Mari Fasting och Emma Klingberg
exakt samtidigt. Annika Billstam, OK Linné, var 1,28 efter,
Tove Alexandersson i Stora Tuna OK, 1,38, Helena
Jansson i Leksands OK, 1,50 och Lena Eliasson i
Tiomilasegrarna Domnarvet 2,34.
Emma Klingberg hade innan stämplingen bestämt vägval
till nästa kontroll, valde höger och Mari Fasting vänster.
Vid sista TV-kontrollen kom danskan först och resten var
dansk defilering på upploppet och lagkamraterna Ida
Bobach, Miri Thrane Ödum och Maja Alm.
-Ida och Maja har vunnit Jukola med Ulricehamn och
Emma är i fin form och nu kunde vi äntligen vinna, jublade
Pan-Århusledaren Bjarne Hoffman som avslöjar att
danskorna kom så sent på fredagskvällen att de
"droppade" den planerade träningen i Jukolaliknande
terräng.
-Vi har studerat gamla kartor och tjejerna har bra
självförtroende och god orienteringsförmåga.
De svenska lagen vann "breddtävlingen" med fem lag på
tio-i-topp och de svenska toppdamerna visade att VMformen är på väg. OK Linné tog tredjeplatsen och Annika
Billstam mötte faktiskt Emma Klingberg på slutet.
-Då var segerchansen borta, jag missade för mycket
tidigare på banan men löpmässigt kände jag mig mycket
stark.
Tove Alexandersson, som var sex sekunder snabbare än
Simone Niggli på sista, missade en del på slutet liksom
Helena Jansson men det kan mycket väl bara Billstam,
Alexandersson och Jansson som utgör det svenska
stafettlaget på VM-stafetten i Finland om en månad.
Venlkavlen bjöd på utmanande orientering, omkastningar i
toppen och en mycket spännande TV-och
storbildsproduktion.
Resultat, Venlakavlen, damer: 1) OK Pan-Åhus, 2.56.25,
2) Halden SK, +31, 3) OK Linné, +1.39, 4) Stora Tuna OK,
+2.17, 5) Lekands OK, +3.04, 7) Domnarvets GoIF,
+3.25, 15) Domnarvet, +7.22, 16) IFK Moras OK, 7.33, 17)
Göteborg-Mjorna OK, +7.58, 18) OK Hällen, +7.59, 25) OK
Hällen, 15.04.
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Kalle D>> Vad du har för definition på svensk vet jag inte men tydligen räcker det inte med att bo
och jobba i Sverige plus att vara svensk medborgare.
Sk revs av Mik ael 2013-06-18 k l 13:28

Anmäl

Haribo- vad spelar det för roll? Har du någon som helst aning om hur det fungerar i mora? Flertalet
av moras löpare bor i mora, jobbar i mora, tränar med mora och hjälper till på klubbens
arrangemang. Den svenska avundsjukan verkar bli större hos vissa för varje gång som mora klättrar i
10milas och Jukolas resultatlistor!
Sk revs av Kristian 2013-06-18 k l 08:27

Anmäl

Kalle D ---> Av alla du räknade upp var alla utom en bättre än Mora. Så Mora var fortfarande värst på
den listan.
Sk revs av Haribo 2013-06-18 k l 01:25

Anmäl

Tack Kalle D för ett bra faktainlägg. Så här ser ju internationell stafettorientering ut sedan många år.
De som kritiserar har ingen koll på vad löparna bor/jobbar. Hur många år de sprungit för klubben.
Vilken relation klubben och löparna har.
Sk revs av Johan Trygg 2013-06-17 k l 21:36

Anmäl

Järla blev 15:e i damkavlen. Lite si och så med fakta i denna artikel.
Sk revs av AA 2013-06-17 k l 19:05

Anmäl

Nu är avundsjukan mot Mora igång igen! 1. KR - 3 finnar 2. KOK - 4 norrmän 3. Hii - 2 finnar 4. Hal 1 norrman 5. Tyr - 5 norrmän 6. GMOK - 5 svenskar 7. VaTä - 4 finnar 8. OKT - 3 svenskar 9. Järla 5 svenskar 10. OKH - 6 svenskar
Sk revs av Kalle D 2013-06-17 k l 12:38

Anmäl

Inlägg anmält
IFK Mora? Krepsta, Panchenko, Lenkei, Stulgys, Kral, Ryapolov och jorå ... Holmberg ;-)
Sk revs av Kassören 2013-06-16 k l 21:31

Anmäl

Hej ni glömde Mora, men de gjorde ännu en fantastisk stafett och kom 12a och slog SNO, MOKS
(igen) och Lidingö (igen) även fast ni i SOFT favoriserar dem. Gissar att ni tar bort detta inlägg inom
en kvart, precis som ni brukar, för att försvara er själva. Puss hej / SOFT kritiseraren
Sk revs av SOFT k ritiseraren 2013-06-16 k l 14:26

Anmäl

Inlägg anmält
OK Tisaren blev åtta + 3.58
Sk revs av Maude 2013-06-16 k l 13:02

Anmäl

Synd att SOFT glömde bort IFK Mora i Jukolareferatets resultatredovisning. Klubben gör återigen
gör en stark stafettinsats och blir 12:a
Sk revs av Håk an H 2013-06-16 k l 12:27

Anmäl
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