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Överlägsna segrar i Svenska SkidO Cupens andra stafett
Vid dagens stafett som genomfördes i bitande kyla blev det överlägsna seg rar i både dam- och
herrklassen. Landslagsåkarna från småländska Hallby bland herrarna och de rutinerade
damerna från Fältjägarna i Östersund vann med dryga tre minuter vardera.
Innan start var det dock osäkert om det skulle kunna bli tävling överhuvudtaget, men den tidiga
morgonkylan gav med sig och allt kunde köras som planerat. Tävlingen kördes i minus 16 grader,
vilket medförde att många avstod start, i synnerhet på den öppna publiktävlingen.
Hallby med förstasträcksåkaren Johan Granath och slutmannen Peter A rnesson ledde från första
växel till mål. Tidsavståndet till tvåan, det norska laget från Wing OK, drygades ut ju längre stafetten
förlöpte och blev till slut hela 3.35. Den tredje platsen gick till kombinationslaget från Domnarvet och
Alfta, genom landslagsåkarna Tobias Åslund och Joel Sjölander.
På damsidan visade det sig ännu en gång att rutin betyder oerhört myc ket i skidorientering. Tjejerna
från Fältjägarna, båda med meriter från internationella mästerskap i de blågula färgerna, Marie
Ohlsson (f d Lund) och Sti na Grenholm, åkte ifrån de yngre tjejerna rejält. Segermarginalen till tjejerna
från Kovland blev till slut dryga tre minuter. På en tredjeplats slutade Alfta-ÖSA OK ytterligare två och
en halv minut efter. Frågan är nu vilket damlag som kommer att representera Sverige vid de Öppna
Nordiska Mästerskapen vid Orsa Grönklitt sista veckan i januari. Förbundskapten Sture Norén
kommer säkert att ägna sig åt många timmars funderande och telefonsamtal till de tidigare
landslagstjejerna som gjort come back i helgen.
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