RESULTAT

KALMAR GÅNGTROFÉ

13 maj 2017

Arrangör:
Kalmar Gång 99
Djurängsvarvet a´ 1268 meter
+14 grader, svag bris (motvind på målrakan).
Domare:
Börje Hansson (Borås)
Thage Davidsson (Växjö)
Tävlingledare:
Peter Karlsson
Övriga funktionärer: Carina Lindblad
Albin Lindblad
Fabian Lindblad
14 startande deltagare (15 anmälda) från sju klubbar.
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Natalia Sjöholm (-11)
Olivia Sjöholm (-13)
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Kalmar Gång 99
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Tim Larsson (-05)
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Peter Karlsson (-62)
Fabian Lindblad (-00)
Albin Lindblad (-98)
Ann-Christin Svensson (-49)
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Monica Svensson (-78)
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Per-Åke Lindkvist (-40)

(DM)
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Fredrik Svensson (-73)
Christer Svensson (-69)
Fredrik Sandmer (-94)
Anders Wahlström (-66)
Ulf-Peter Sjöholm (-65)

(DM)
(DM)
(DM)
(DM)

Växjö AIS (25.11)
50.22
Växjö AIS (25.34)
51.38
SK Svängen (26.28) 52.59
S:a Ölands GK (27.07) 55.32
Växjö AIS (29.48)
58.51

1.

Hvet.

Thage Davidsson (-47)

(DM)

GK Blixten (36.36)

1:14.59

KORT RESUMÉ ÖVER DEN ÅTTONDE UPPLAGAN AV KGT -17
Som vanligt fint väder. Blå himmel och med stor sannolikhet en gäng soltrötta
gångarvänner under kvällen. Vår sport är liten så därför är deltagarantalet på fjorton
personer faktiskt helt okej. Tävlande från Småland, Skåne, Öland och Västergötland mötte
upp.
Ett och ett halvt dygn innan första start får kommunen för sig att vi helt plötsligt inte kan
använda idealiska Djurängsskolan, som är en naturlig bas för hela evenemanget. Panik
nästan, men det löste sig ganska okej ändå, men det tar massor av stressenergi när
dagarna även innehåller andra måsten inför tävlingen.
Först ut racet över tre kilometer där även startande över sträckan två kilometer fick ta plats
för att få upplevelsen att vara på banan ihop med fler utövare. Spännande brödrafight fick
vi se där första gången lillebror Fabian Lindblad var den snabbaste inbördes med elva
sekunder till godo (över Albin).
Distanserna fem och tio kilometer startar på samma signal och på den kortare var det som
väntat Monica Svensson som sprätte iväg under 24 minuter i mål! Även veteranen från
Billingen - oftast deltagande i Kalmar på vårarna Per-Åke Lindkvist gjorde en fin prestation.
Bland milgångarna upprepade Fredrik Svensson fjolårssegern före broder Christer. Fredrik
ställde in farthållaren och presterade två halvmilar i rad på 25.11 och 25.11 (alltså 50.22).
För övrigt ganska ofattbart att Christer kan få till en mil på 51 nånting endast några få dygn
efter en krävande non-stop tävling under sex dagar i Ungern. Fredrik Sandmer i mål som
trea visade att formen är på uppåtgång efter inomhus-SM. Anders Wahlström i mål som
god fyra och Ulf-Peter Sjöholm gjorde som han brukar, dvs levererade en negativ split (dvs
att den andra halvan är snabbare). Sjätte man i mål Thage Davidsson nådde sin
målsättning med en sekund till god och var nöjd över det (med all rätt).
Kul också att få starta iväg systrarna Sjöholm som börjar få in gå-snabbt-motoriken!
Tack till alla som besöker vår lilla tävling. Det betyder mycket att gångare utanför distriktet
årligen hittar hit. Det känns lite högtidligt att därmed få kalla den för en nationell
angelägenhet. Och givetvis ett extra stort tack till Börje Hansson som agerar i den så
viktiga domarrollen.
/

Peter Karlsson (KG99)

Fyra atleter i majsolen innan start.

