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Efter 35 år kom andra fullträffen

Seger i Kyrkstafetten
Efter 35 år kom den
–
KA 2 IF:s andra seger i
Kyrkstafetten på Öland.
1987 vann KA 2 den långa
banan
i
den
klassiska
stafetten.
När årets upplaga avgjordes
den 7 maj vann KA 2 IF den
korta banan.
Det
var
42:a
gången
långloppsstafetten på Öland
genomfördes.
Stafetten finns i två olika
längder, dels en lång variant
som är totalt 67 km lång och
som består av 11 sträckor och
dels en kortare variant som
är 23 km lång fördelad på 6
sträckor.
KA 2 IF ställde två lag på
startlinjen, båda startande i
den korta stafetten.
Förstalaget var ett seniorlag
med löpare mellan 20 och 47 år,
medan andra laget bestod av
KA 2:s löparframtid födda 2006
till 2009.
Ett sent återbud kvällen
före start gjorde dock att det
fattades en löpare i lagen.
Det blev en ommöblering i
lagen så att Axel Olsson i

förstalaget fick springa dubbla
sträckor. Det var också Axel
som redan på första sträckan
satte tonen för den korta
stafetten och lämnade över
stafettpinnen i en ledning på
över 50 sekunder.
Det var en ledning som
utökades till nästan en och en
halv minut på den tuffa, 3,7
km långa andrasträckan där
löparna tar sig från i princip
havsnivå och upp på det
öländska alvaret.
Det skulle dock bli spännande
igen
när
andraplacerade
Ölands skidklubb närmade sig
bakifrån på såväl sträcka fyra
som fem. Men ledningen höll
alltså i sig även genom sträcka
6 och KA 2 IF:s andra seger
i Ölands kyrkstafett var ett
faktum.
Bakom topplagen gjorde det
yngre andralaget en fantastisk
insats. Under hela stafetten
låg de precis bakom tätskiktet
KA 2 IF lag 2 från vänster: Max
Petersson, Uno Stål, Sixten Persson, på placering fyra eller fem. Om
Emil Jacobsson, Emil Aronsson och förstalaget kunde defilera i mål
Malte Jacobsson
så blev det en desto tuffare

KA2IF:s
segrande lag
från vänster:
Magnus
Jacobsson,
Vilhelm
Sjöblom, Noah
Johansson,
Nicholas
Odehammar
och Axel Olsson.
BILDER:
MALIN
FARAASEN.

avslutning
för
andralaget
där de var inblandade i en
spurtstrid med tre lag.
I denna rafflande avslutning
kunde KA 2 spurta ned ett
lag, vilket innebar en slutlig
femteplats.
Segertiden
för
förstalaget
blev 1:22.42 (snitt 3.31 min/
km) vilket även var banrekord
med 10 sekunder för den korta
banan. Andralaget sprang i
mål på femte plats med tiden
1:37.37 (snitt 4.09 min/km).
24 lag deltog på den korta
banan.
Långa
banan
vanns
av
arrangerande Högby IF.
KA 2 IF lag 1: Sträcka 1 (3,2
km): Axel Olsson, sträcka 2 (3,7
km): Noah Johansson, sträcka 3
(4,9 km): Nicholas Odehammar,
sträcka 4 (3,6 km): Vilhelm
Sjöblom, sträcka 5 (2,7 km):
Magnus Jacobsson, sträcka 6
(5,4 km): Axel Olsson.
KA 2 IF lag 2: Emil Aronsson,
Emil
Jacobsson,
Malte
Jacobsson, Sixten Persson, Uno
Stål, Max Petersson.
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