
  
En slutlig 154:e plats blev vårt resultat från årets 25-mannabudkavle,  som avgjordes 
solig höstvarm dag vid Täby OK:s klubbstuga vid Skavlöten i Täby. Det är 
förmodligen den bästa placeringen TbOK någonsin uppnått i den 31-åriga 25-
mannahistorien. Låt vara att ungefär 1/3 av de ca 345 lagen stämplade fel, vilket i sig 
är anmärkningsvärt, men samtliga TbOK:are gjorde stabila lopp. Även om det fanns 
ett fåtal som inte var helt nöjda, så var det ingen som helt föll ur ramen. 
  
Sträcka 1 och 2: 
Per S och Jocke Lyth  inledde de två första sträckorna på ett övertygande sätt. De 
understeg lagledarens beräknade sträcktider med två resp. en minut.  
  
Sträcka 3: 
Därefter följde  det stora damdrevet,  första parallellsträckan med 4 löpare, för enbart 
damer, vilket innebar drygt 1300 damer ute i skogen ungefär samtidigt, där Kajsa 
Guterstam gjorde en lyckad come back för TbOK. Kajsa som inte tävlat något för 
SNO i år kunde därmed hjälpa fram oss i jakten på en bra placering vilket hon gjorde 
med besked.  Hon var ca 10 minuter före Eva K och Mona, och då Lena gick i mål 
var spannet ca 14 minuter mellan dem. 
Målet på dessa parallellsträckor är ju att få in alla fyra löpare med så litet mellanrum 
som möjligt. Så nu hade vi lite att jobba med för kommande sträckor. 
På morgonen innan tävlingsstart hade vi fått ett återbud då Erik H hade insjuknat 
under natten. Han hade förvarnat kvällen innan, så vi hade en reservplan klar, vilket 
innebar att Maja L gick in i laget, och att vi gjorde en del andra omstuvningar. 
  
Sträcka 4: 
Nu fick debuterande D12:orna Maja L och Lina W springa  tillsammans med mer 
rutinerade Britta och Linnea den korta ungdomssträckan. Den är ju även öppen för 
äldre förmågor, vilket gjorde att man mitt i vimlet av ungdomar även kunde observera 
den gamle guldolympiern på 3000 m hinder, Anders Gärderud jogga fram. Faktum är 
att han på sträckan fick se sig slagen av både Britta och Maja.  Britta som innan 
hävdade att hon borde gå ut först eftersom ungdomarna var mycket kvickare än 
henne, fick bästa tiden av de fyra, medan Maja som nu startade först drygade ut 
avståndet till Linnea i kön så det nu skiljde drygt 16 minuter, då de stora grabbarna 
på 5:e sträckans 7,4 km tog över.  
  
Sträcka 5: 
Henrik N, Svante G och Jan R gjorde stabila förväntade lopp, medan Gunnar K som 
flyttats upp från en 5-km:s-sträcka gjorde bättre ifrån sig än vi och kanske han själv 
(?) trodde innan.  Avståndet mellan Henkan och Jan (som fick se sig omsprungen av 
Gunnar) var krympt till drygt 9 minuter, då den 6:e sträckans 5 km intogs av gammalt 
och ungt. 
  
Sträcka 6: 
Sebastian som gick ut sist i kvartetten gjorde rent hus och stormade in mot växeln 
före Lasse W, Viktor och Göran E som knöt ihop sträckan knappt 5 min efter 
Sebastian. 
  
Sträcka 7: 



7:e sträckan som också var 5 km, betecknades som lite svårare än 6:e av 
banläggaren, men likväl röd svårighetsgrad. Där sprang nu Anders, Per L, Tomas 
och Olle F (som också sånär sprungit om de övriga tre, men inte nådde Anders 
förrän efter mållinjen) så pass bra att avståndet mellan Anders och Per nu bara var 
drygt 3 minuter inför återgången till de återstående 3 raka sträckorna, där Sanna nu 
fick vänta in alla killarna innan hon kunde ge sig iväg.  
  
Sträcka 23-25: 
Sanna gjorde ett stabilt lopp utan problem, och lämnade över till Åsa som när hon 
kom i mål klagade över många kontroller (det tog sån tid). Jo, med 22 kontroller på 
5,4 km och med ständiga riktningsförändringar gäller det att hålla koll på var man är 
och vart man ska. Hon tyckte att vi hellre skulle jämföra min/kontroll-tid i stället för 
min/km-tid. Tyvärr hann hon inte i mål innan växeln stängde för omstart av 
återstående löpare, men det hade vi inte heller räknat med. Fredrik K var då redan 
iväg, och han var nog inte ledsen för det, då sista sträckans löpare i omstarten fick en 
bana som var förkortad med ca 2 km. 
  
Placeringsmässigt fick vi kanske lite av en chock då vi upptäckte att vi faktiskt kom 
på 154:e plats. Vi som alltid legat stadigt på mellan 200-300:e plats, började också 
på dessa nivåer på de två första sträckorna. Men då parallellsträckorna tog över 
klättrade vi stadigt uppåt, dels för goda prestationer av oss, men framför allt för den 
andel felstämplade lag som hela tiden försvann från resultatlistan. På displayerna 
ovanför målet (som inte tog hänsyn till diskningar) kunde vi dock se att vi på slutet låg 
på lite drygt 200:e plats. Så vi har all anledning till att känna oss nöjda med dagen i 
den lättlöpta Täby-terrängen. 
Till sist ska jag bara också nämna laglederidelen som under tävlingen sköttes främst 
av Björne och Mona. Det var lite besvärliga förhållanden, då vindskydden var ca 500 
m söder om målet, och det var svårt att vara på bägge ställena. Det blev lite splittrat. 
Tyvärr blev Björne blåst på den direktanmälningsbana han tänkte springa då 
anmälan till detta redan hade stängt när han väl kom dit. Tråkigt för Björne som gick 
in för laglederiet en aning för länge och inte fick uppleva 25-mannaterrängen som vi 
andra. Men vi är dig evigt tacksamma för din insats, Björn. Till nästa år kanske du 
platsar i laget. Då blir skådeplatsen Visättra Sportcenter i Huddinge, där det senast 
begav sig 1992. Då är vi med igen, den 7 oktober. 
/Anders 
 
 


