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Dalasegrar i SM-stafetten
OK Kåre och Stora Tuna OK vann D- och H20-klassen
i SM-stafetten efter starka avslutningar av Lisa Risby
och Emil Svensk.
Juniorstafetterna i SM-stafetten avgjordes på
sistastäckorna. I D20 blev det en kamp mellan
juniorlandslagslöparna Lisa Risby i OK Kåre och Sara
Hagström, Falköpings AIK, som gick ut samtidigt på den
sista sträckan. Den äldre av de två, Lisa Risby, gårdagens
segrarinna i D20 var starkast och sprang i från
gårdagssegrarinnan i D18 Sara Hagström.
- Det var ingen drömscenario att gå ut tillsammans och i
början var både jag och Sara virriga och gjorde misstag,
berättar Lisa Risby.
På mitten av banan sprang de båda tjejerna tillsammans
och då gick det riktigt fort i skogen.
- Sen gjorde Sara ett misstag och jag kunde dra ifrån,
säger Lisa Risby.
- Det här är riktigt kul. Vi har varit nära att vinna flera
gånger och kämpat för den här segern, säger hon.

Även i H20 avgjordes stafetten på den sista sträckan där
kampen om guldet stod mellan Emil Svensk, Stora Tuna
OK och gårdagsvinnaren Anton Johansson, OK Orion.
Emil Svensk, som hade en bit fram till täten inledde i
ursinnig fart och kom i kapp tätlagen i början.
- Jag gick på riktigt hårt i början, säger han.
Emil Svensk och Anton Johansson var sedan tillsammans
ett tag men Emil var starkast på slutet och kunde dra ifrån
Anton, som när han kommit lite på efterkälken dessutom
fick en pinne i ögat och tappade mer tid.
- Jag såg att Anton gjorde ett misstag och då bara körde
jag, säger Emil Svensk.
I OK Kåres segrarlag sprang Jenny Eriksson och Amelie
Ekström och Emils lagkamrater i Stora Tuna OK var Elias
Öhgren och William Eriksson. OK Linné blev trea i D20
och Nyköpings OK knep bronset i H20.

GRATTIS... till dessa unga Falköpingstjejer till silvret, två 15-åringar och en 18-åring i laget.... Hur
kan en liten lantortsklubb på "slätten" producera så många duktiga tjejer...
Sk revs av Erge... 2013-09-29 k l 21:27
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Stort grattis Jenny, Amelie och Lisa!
Sk revs av Suporterk lubben 2013-09-29 k l 16:26
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