RESULTAT

KALMAR GÅNGTROFÉ

11 maj 2019

Djurängsvarvet a´ 1286 meter. +16 grader, sol, nästan vindstilla.
17 anmälda gångare, 12 till start från sju klubbar.
Domare: Börje Hansson, Thage Davidsson
Arrangör: Kalmar Gång 99

Tävlingsansvarig:
Funktionärer:

Peter Karlsson
Carina Lindblad
Albin Lindblad
Fabian Lindblad
Bobbo Karlsson
Petronella Karlsson

500 m
dns
dns

Natalia Sjöholm (-11)
Olivia Sjöholm (-13)

D -8
D -8
3 km

1.

Tim Larsson (-05)

FFBUH, Bjärred

23.28

H 13-14

1.
2.
3.
4.
dns

Peter Karlsson (-62)
Bobbo Karlsson (-63)
Albin Lindblad (-98)
Fabian Lindblad (-00)
Anton Vallgren (?)

Kalmar Gång 99
Kalmar Gång 99
Kalmar Gång 99
Kalmar Gång 99
SGVF

16.55
19.21
21.11
23.27

Öppen kl
Öppen kl
Öppen kl
Öppen kl
Öppen kl

5 km
1.
2.
dns

Helena Sandmer (-92)
Celéste Scheepers (-60)
Monica Svensson (-78)

SK Svängen
Växjö AIS
Växjö AIS

28.43
31.06

D 21D 21D 21-

1.
2.

Anders Wahlström (-66)
Thage Davidsson (-47)

S.a Ölands GK
GK Blixten

27.28
34.48

H vet.
H vet.

10 km
1.
2.
3.
dns

Anders Hansson (-92)
Christer Svensson (-69)
Peer Jensen (-57)
Ulf-Peter Sjöholm (-65)

SK Svängen
Växjö AIS
Phønix (DEN)
Växjö AIS

(5 km)
(23.51) 47.09
(25.17) 50.46
(32.52) 65.16

H 21H 21H 21H 21-

RESUMÉ
Den tionde jubileumsupplagan av Kalmar Gångtrofé har avgjorts på den vanliga
natursköna banan i norra Kalmar. I år var ett par hundra meter av varvet kantat av
byggstängsel då den nya skolan snart äntligen står färdig. Nästa år blir det ännu
gynnsammare förutsättningar och återigen lite bredare gångväg.
I vanlig ordning var vädret fint och ovanligt många åskådare fanns på plats för att heja
fram dem med nummerlapp. Tyvärr blev det några återbud samma morgon, men på det
hela taget var det någorlunda befolkat i de två startheaten (5 och 10 km startar ju
samtidigt). Kul att vi fick besök från förbundskansliet i form av Anton Vallgren. En provapå-start var nära, men nu blev det istället en chans till att drönarfilma gångarna. Blir
spännande att få se!
I det första heatet över 3 km tog tävlingsansvarige täten direkt och höll undan. Föga
värdigt så besegrade han därmed brorsan Bobbo som dagen till ära fyllde år! Nöjd gjorde
han nu tävlingscomeback på en helt respektabel tid efter sju års frånvaro. Välkommen
tillbaka! Också kul att åter få se Tim Larsson vara tillbaka i Kalmar efter ett jobbigt rehabår
pga ett olycksfall. Tim hade en hård uppgörelse med hemmaklubbens Fabian Lindblad
där det till slut skiljde en sekund i mål. Före dessa herrar så gick Albin Lindblad över
nämnda mållinje som trea i loppet.
I damernas kamp gick sydafrikanska Celéste Scheepers ut riktigt snabbt, men ganska
snart var Helena Sandmer ifatt och förbi, för att successivt öka avståndet. Helena tar
därmed sin andra vinst (den förra 2016). I detta fem-kilometersheat gick även två
veteranherrar, och rappast ben hade Anders Wahlström, med Thage Davidsson som tvåa.
Avslutningsvis fick vi ta del av de tre deltagarnas vedermödor i milloppet. Favoriten
Anders Hansson gjorde det förväntade och erövrade därmed sin tredje seger i tävlingens
historia. Tvåa flitigt tävlande Christer Svensson som hade lite piggare kropp denna helg,
jämfört med förra på Sjælland. Apropå Danmark så var det mycket glädjande att äntligen
få se Peer Jensen göra debut i Kalmar. Han blev därmed den första oﬃciella internationella deltagaren. Kul! Celéste är ju sydafrikansk medborgare, men tävlar för VAIS.
I vanlig ordning prisutdelning i skolans gympasal och efter att det huggits in på mackor,
kex mm så började vi med att applådera Anders W och Fabbe som alltså gjorde den
tionde raka KGT av tio möjliga. En låda lyxig choklad var de värda! Efter att alla fått sin
deltagarplakett och fått välja något litet symboliskt pris blev det ytterligare en premiering,
nämligen utdelandet av den unika specialritade plaketten för fullföljandet av ”The Baltic
Double”. Fyra gångare och en domare har alltså denna vår deltagit i såväl danska
Phønixmarch som vår Kalmar Gångtrofé. Dessa föreningar belägna nära Östersjöns
stränder vill alltså därmed skapa ett samarbete som skall leda till fler deltagare
tillsammans, bl.a genom gemensam lansering. Diskussioner kommer ske hur vi tar nästa
steg.
Arrangören tackar därmed alla som fanns på plats under dagen och för det decennium
som därmed passerat.
Peter Karlsson (KG99)
Å så några foton här nedan…

Årets startfält.

Pionjärerna! Dessa modiga män erövrade premiärplaketten i minicupen
”The Baltic Double!”

Och på begäran, som en extra bonus, deltagarna i KG99:ers!

