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Talangfulla Evelina Henriksson, IFK Umeå, vann
damernas GP-distans 10.549 meter med klar
marginal. 

Tämligen många barn sprang 500 eller 1500
meter. Här är det Harry Ruuth från Harrsele som
är först i spåret. 

Det är självklart tillåtet att som treåriga Siv
Skoglar (128), Agnäs IK, ha sällskap på vägen. 

Emma Mannberg från Hörnefors gjorde i Örträsksjön Runt i lördags sin första löpartävling på tio år. Det gick så bra att Emma vann 5-kilometerdistansen och medgav att visst gav
det här blodad tand för en fortsättning. Foto: GUNNAR ERIKSSON

Fina löparprestationer i Örträsk
ÖRTRÄSK. Efter två somrars
uppehåll sprangs i lördags den
35:e upplagan av Örträsksjön
Runt som årets nionde deltävling i
Västerbottningens GP-serie.
Av många fina prestationer var
Karsten Meiers banrekord på herrarnas kvartsmara det som imponerade
mest.
– Jättekul i en fantastiskt vacker
miljö, sa Karsten som aldrig tidigare
sprungit i Örträsk.
Senaste gången, innan pandemin, som
Örträsksjön Runt genomfördes noterades ett nytt deltagarrekord på totalt 148
löpare men, precis som andra 2022-tävlingar, var det nu bara drygt hälften så
många som kom denna gång.
– Så är det bara, vi arrangerar också det här för dom som kommer och
vill springa, inte för dom som stannat
hemma, sa Örträsk SK:s ordförande
och tävlingsledaren Gunnar Astergren
vars tävling bjöd på fin-fina förhållan-

den.
– Undantaget lite motvind på slutet
kan det inte bli bättre, tyckte IFK Umeås stjärnlöpare Karsten Meier som aldrig tidigare sprungit Örträsksjön Runt.
– Jag har inte ens varit här men oj
så vackert det var att springa här runt
sjön men backen där borta var tuff,
skrattade Karsten som förra helgen
var aningen besviken då han i Viskaterrängen fick ge sig med 31 sekunder
mot Tony Berglunds banrekord där i
Fredrika.

Här i Örträsk startade Karsten utan att

känna till banrekordet – 34.17 av Tony
Berglund år 2009 – och det var kanske
rätt melodi då Karsten nu vann på tiden
33.41 och alltså övertog banrekordet
med en marginal av 36 sekunder.
– Det var efterlängtat att få slå Tony
någon gång i alla fall, sa Karsten innan
han efter loppet åkte ner till sjön för
att bada.
Tvåa blev färska VM-medaljören Göran Jonsson och trea Erik Björkman,
Täfteå IK, som är ett tämligen färskt
namn i GP-serien.
– Det är jätteroligt att vara med och

Jag
tyckte att
det var
dags igen
även om
jag inte
tränat så
mycket.
Emma Mannberg

få mäta sig mot dom där värstingarna,
sa den tidigare skidåkaren och nickade
mot Karsten och Göran.
IFK Umeås Evelina Henriksson solosprang damernas GP-distans 10.549
meter och vann på tiden 40.03 och även
för Evelina var det första Örträskbesöket.
– Jag har tänkt åka hit många år men
det blev inte av förrän nu, sa Evelina
som också körde fel på vägen och nu
kom väl sent till tävlingen.
– Det var dock ingen större fara men
jätteroligt att springa här med alla som
hejade på efter vägen.
Evelina vann 1.21 minut före Sofia
Lindberg, Tough Training Group Umeå
(TTGU), med Jessica Edlund, Umedalens IF, som trea och Lycksele LK:s
Jenny Wikedal som fyra.
Jenny Wikedal har vunnit denna
tävling hela nio gånger och benämner
den som en favorittävling.
– Det är det fortfarande även om det
gick tungt i dag, jag trodde asfaltlöpning skulle passa mig bra men så var
det inte i dag, suckade Jenny som sa
sig ha sprungit på tämligen stela ben.
Hon skröt, de stela benen till trots,

dock ännu en gång mycket över tävlingen:
– Dels är det en fantastiskt härlig
banmiljö med fina vyer, sen gillar jag
också skarpt alla funktionärer och hela
arrangemanget, menade Jenny.

På den kortare distansen fem kilometer

vann i herrklassen värmlänningen Sören Persson, IF Göte, medan Hörnefors
IF:s Emma Mannberg var klart bästa
dam när hon nu gjorde sin första löpartävling på tio år.
– Jag sprang mycket i yngre år, men
fick problem med ryggen, har också
haft korsbandproblem och fått barn,
kommenterade Emma kring det rejält
långa uppehållet.
– Nu var vi i stugan i Grannäs fyra
mil härifrån och jag tyckte att det var
dags igen även om jag inte tränat så
mycket, sa Emma efter triumfen och
vi kan lugnt utgå från att det inte tar tio
år till Emma dyker upp i en startlista
nästa gång.
Framtidens löpare hittade vi även
på barnen och ungdomarnas sträckor
över 500 respektive 1500 meter.
GUNNAR ERIKSSON

