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Linné vann rekordstort 25manna
Den 40:e upplagan av 25mannastafetten blev
minnesvärd av flera anledningar; ett rekordstort
startfält i ett unikt terrängområde och en fantastisk
duell mellan den norska storfavoriten Halden och
den svenska utmanaren Linné. Landslagslöparen
Annika Billstam kunde avgöra stafetten till
Uppsalaklubben Linnés fördel på slutet av den sista
sträckan.
I en ovanligt svårorienterad terräng inledde Linné allra bäst
och låg länge i ensam ledning. På den 23:e sträckan
kunde dock Haldens Eva Jurenikova gå ifatt Linné och
därmed fick unge Oskar Sjöberg gå ut i rygg på flerfaldiga
världsmästaren Olav Lundanes. En tuff uppgift för Oskar
som dock utnyttjade det faktum att de sista sträckorna
saknade gaffling, det vill säga att alla löpare hade samma
bana.
– Olav sprang riktigt fort i början och jag bestämde mig
direkt för att sluta kolla på kartan för att hänga med. Sedan
orienterade Olav så bra hela vägen att jag inte såg någon
anledning att börja läsa kartan själv. Jag litade på Annika
Billstam på sistasträckan och fokuserade bara på att vara
med Olav in till växling, berättar Oskar Sjöberg, Linné.
Ut på den sista sträckan gick alltså de båda
landslagslöparna Annika Billstam, Linné och Anne
Margrethe Hausken-Nordberg, Halden ut tillsammans. En
duo som inledningsvis höll ihop men som efter halva
sträckan delade upp sig.
– Vi tog lite olika vägval till en kontroll och jag kände att
jag låg före, sedan missade jag nog en minut och då visste
jag inte om Anne Margrethe smitit förbi, säger Annika som
dock fortsatt var i ledning.
En ledning som höll på att gå om intet på en av banans
allra sista kontroller.
– Jag visste exakt var jag var men sedan hade jag helt
plötsligt ingen koll alls och var tvungen att springa en stor
omväg för att kunna läsa in mig igen. Där gick flera minuter
och jag trodde att det var kört, berättar Annika som dock
klarade av den svåra avslutningen bättre än HauskenNordberg och kunde föra in Uppsalaklubben till sin första
25mannaseger någonsin.
Den schweiziska världscupssegrarinnan Simone Niggli såg
länge ut att ha säkrat tredjeplatsen till sin klubb Tisaren.
Den mångfaldiga världsmästarinnan gjorde dock ovanligt
stora misstag i slutet och istället kunde det svenska
stjärnskottet Tove Alexandersson passera och såg därmed
till att Borlängeklubben Stora Tuna slutade 3:a.
Preliminära resultat: 1. Linné, 2. Halden, 3. Stora Tuna, 4.
Tampereen Pyrintö, 5. Hiidenkiertäjät, 6. Tisaren, 7.
Lidingö, 8. Göteborg-Majorna, 9. Järla , 10. SödertäljeNykvarn

Linné diskade!!! En löpare i Linné har underkänts. Är det verkligen så att den löpare inte visste att
han eller hon stämplat fel och lät Linné ta emot pris. All heder åt Hällen som påpekade felstämpling
redan tävlingsdagen.
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Anmäl

Bästa banläggning på 25-manna någonsin? Brandområdet var kul! Tråkigt med de klubbar som inte
får ihop folk att springa de svårare sträckorna men breddtävling betyder ju faktikst att även vi som
kan orienterar vill vara med och vi vill inet ha terränglöpning. Möjligen kan man fundera på fler
medelsvåra sträckor (gul/orange).
Sk revs av Nisse 2013-10-16 k l 11:52

Anmäl

Hög tid att uppdatera SOFT:s hemsida efter nya besked från tävlingsledningen på 25-manna!
Sk revs av Alf Lindberg 2013-10-16 k l 10:41

Anmäl

Jag gillade banan :)
Sk revs av Anders Lillstrand 2013-10-15 k l 07:54

Anmäl

I-landsproblem är det verkligen. När man litar så mycket på tekniken, så man inte har någon annan
form av back-up. Jag skriver för en liten landsortstidning och orienteringsartiklarna tar de in på
onsdagar, så jag brukar ha lite tid på mig. Undrar vad jag skall skriva nu..? Tidningens läsare är inte
så intresserade av om Linné vann (om de nu gjorde det), eller om terrängen var intressant. De vill
veta hur det gick för de lokala klubbarna. Ett slutresultat är viktigare än alla sträcktider.
Sk revs av Karlsson 2013-10-14 k l 21:02

Anmäl

Ahhh vad ni klagar. Det verkar som om många av er som skrivit har varit negativt inställda redan
innan ni kom till tävlingsplatsen. Ha kul istället
Sk revs av Uffe Åk esson 2013-10-14 k l 20:58

Anmäl

Alltså vad jag förstår vet vi fortfarande inte om det var OK Linne som vann de kanske är
felstämplade, vem vet knappast arrangörerna enligt deras hemsida. "Målsättning att godkänna så
många som möjligt ?????". Vilket förtroende detta medför. Skandal som sagt. Kan man verkligen
lita på ett eventuellt resultat?. Åk till Finland och se hur man gör på Jukkola och lär av dem alltid
exemplarisk resultatgivning.
Sk revs av Kalle på k ammarn 2013-10-14 k l 20:45

Anmäl

beträffande banorna, de är ju satta till specifika svårighetsgrader, stämde inte? kanske på någon i
överkant tror jag i alla fall, känslan av att tidigare år varit för lätt, å andra sidan kanske
svårighetsgraderen skall sänkas generellt? brandområdet kul och utslagsgivande kan jag tycka som
inte missade en meter, men springer man inte så ofta och kan inte är så rutinerad kanske man inte
tyckte det var kul, glesare kartplsnk ingen nackdel
Sk revs av v 2013-10-14 k l 17:29

Anmäl

Härlig tävling på alla sätt! Kul med ovanligt klurig orientering. Att IT-stödet vacklar är tråkigt för alla,
såväl löpare som arrangörer. Klart att man ska ställa krav på profilarrangemang som 25manna - det
måste funka. Av kommentarerna att döma så likställs dock avsaknad av resultat "NU" med värsta
katastrofen....men hallå! I-landsproblem!
Sk revs av Jojje 2013-10-14 k l 12:24

Anmäl

Håller med om kritiken av svårigheterna på vissa avsnitt. 25 manna skall ju vara en breddtävling där
eliten deltar på breddens villkor till skillnad från 10-mila. I vår klubb har vi som mål att kunna ställa
upp med så många lag som möjligt,( 3 lag på 220 melemmar i år). Vi försöker locka med
"nybörjare" ,som bara sprungit en kort tid ,för att dom ska få uppleva den häftiga känslan på 25
manna. Jag hoppas inte dom blir avskräckta till följande år genom att behöva irra i det före detta
brandområdet som tom av eliten beteckansdes som mycket svårt. Och snälla förläng kartplankett
så kanske trängseln blir mindre kaotisk !
Sk revs av Kjell-Åk e 2013-10-14 k l 09:06

Anmäl

Fler bilder från den härliga tävlingen finns här: www.anettefoto.wordpress.com/2013/10/13/fler-bilderfran-25manna-blandat/
Sk revs av Anette Önerud 2013-10-14 k l 00:02

Anmäl

Var är resultaten från 25-manna,ej full gjord tävling.Anmälningsavgiften ska betalas tillbaka till
klubbarna.Inte första gången.
Sk revs av Johan 2013-10-13 k l 21:40

Anmäl

Sprang str. 6. Riktigt spännande och utmanande orientering i ett ovanligt terrängparti. Betydligt
roligare än det brukar vara på 25-manna.
Sk revs av Håk an Palmfjord 2013-10-13 k l 20:34

Anmäl

Det här med terräng och banläggning finns det alltid en massa olika synpunkter på. Jag tycker det
var roligt att springa i brandområdet, kul med lite nya utmaningar. Dock är ju databiten under all
kritik. När det gäller så stora arrangemang som t.ex. 25-manna, 10-mila, O-ringen och kanske
några till så tycker jag att man i O-ringen bolaget skall fundera på att bygga upp professionell
kompetens som man sedan hyr ut eller på annat sätt erbjuder dessa arrangemang med
kvalitetssäkring. Det måste bara fungera, det är ju orienteringens flaggskepp!
Sk revs av Fredrik 2013-10-13 k l 20:19

Anmäl

Bästa 25 manna på länge med kul orientering i stort sett hela banan,förstår inte inläggen med
terräng och handläggning.Synd att resultaten inte funkade.
Sk revs av Håk an 2013-10-13 k l 19:41

Anmäl

Bästa 25 manna på länge med kul orientering i stort sett hela banan,förstår inte inläggen med
terräng och handläggning.Synd att resultaten inte funkade.
Sk revs av Håk an 2013-10-13 k l 19:40
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Bästa 25 manna på länge med kul orientering i stort sett hela banan,förstår inte inläggen med
terräng och handläggning.Synd att resultaten inte funkade.
Sk revs av Håk an 2013-10-13 k l 19:39

Anmäl

Tycker också att resultaten från tävlingen måste komma i dag (ett dygn efter tävlingen) annars kan
samtliga klubbar begära pengarna tillbaka. Efter en tävling ska det finnas ett resultat.
Sk revs av UL 2013-10-13 k l 18:32

Anmäl

När strul uppstår och tydligen tidigt i tävlingen, kan det väl inte vara så svårt att med papper och
penna få till ett slutresultat (prel) att visa upp för oss som inte var på plats.
Sk revs av Fixar Kalle 2013-10-13 k l 18:12

Anmäl

25manna i år var tyvärr inte den fina breddtävling som jag tycker det skall vara. Galet tråkig terräng
för oss som tvingades springa runt i brandområdet (och varför dessutom et bo i detta
katastrofområde???!) Tyvärr en av de minst inspirerande tävlingar jag någonsin deltagit i alla
kategorier... Tråkig terräng, illa utförd banläggning, tveksam arena och så naturligtvis toppade med
oturen(?) kring tekniken. Men vädret var fint - med det hade vi i alla fall tur! Jag tycker faktiskt riktigtriktigt synd om de som tagit sig besväret och resa långt för att delta i årets arrangemang!
Sk revs av Joak im Gimholt 2013-10-13 k l 15:57

Anmäl

Delar tyvärr den dystra bilden både vad det gäller organisation och terräng. Terrängen hade passat
betydligt bättre på 10-mila, den var utslagsgivande på elitens villkor, men ingen propagandaterräng
för en breddtävling som 25-manna. Verkligen synd med tanke på det stora deltagarantalet. Utgår
ifrån att vi i svensk orientering lär oss av teknikstrulen i år och att vi istället får fantastiska tävlingar i
Eksjö, Skåne och Haninge nästa år.
Sk revs av Johan 2013-10-13 k l 10:58

Anmäl

Jag håller inte med om bra banläggning. Sprang 24. Bra början men sen en fjäril in och i ett
grönområde 3 gånger. Skittrist helt enkelt. Tappade lusten totalt. Tycker också att det blir för
mycket slump av det, men framförallt meningslöst. Skönt att jag inte ska tillbaka idag.
Sk revs av Svempa 2013-10-13 k l 10:18

Anmäl

Då databiten totalhavererar på en av de störtsat värdetävlingar måste man tillsätta en haveri
kommision från SOF så att inte detta upprepas. Det är ju inte förts gången under åren detta har
hänt. Kartplankett måste förlängas. Om jag uppskattasr rätt så skulle 35 lag trängas på 6 m dvs 28
löpare per meter. Jag aldrig på 25 manna upplevt sådan trängsel vid kartplankett. Köerna till
kioskerna borde också medföra att fler eller större försäljningsställen skapas kommande år. Görs
det inte åtgärder så kan 25-mannas unika ställning och stämmning hotas, för många klubbar ,ink
vår, är det årets höjdpunkt
Sk revs av Kjell-Åk e 2013-10-13 k l 09:37

Anmäl

Tack för en fantastisk fin tävling. Riktigt rolig orientering o bra ordnat runt omkring. Naturligtvis är
resultatbiten inte bra alls. För att i alla fall få preliminära slutplaceringar är det bara att sätta någon
person som manuellt trycker fram räkneverket på slutsträckan och någon som skriver upp lagen så
får man ett hum om slutplaceringarna iallafall
Sk revs av Magnus 2013-10-13 k l 09:23

Anmäl

Inlägg anmält
Håller med om den urusla resultatgivningen Hur svårt kan det vara???
Sk revs av Pär Gustafsson 2013-10-13 k l 08:43

Anmäl

Konstigt att det inte skrivs mer om om resultat. Detta måste vara sämst än det sämsta . Klockan är
snart 23 på kvällen och inga resultat kommer upp.. För oss som inte är på plats existerar inte
tävlingen. Skiter arrangören fullständigt i oss som inte finns på plats. Fungerar inte datan finns
vanlig maskinskrift. Betyg noll.
Sk revs av Ja 2013-10-12 k l 22:58

Anmäl

Var är resultaten alltid lika bra som vanligt gällande 25 manna!!!!!!!! att de aldrig lär sig skandal
Sk revs av Kalle på k ammarn 2013-10-12 k l 16:14
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