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Folkfesten tillbaka
Pandemin satte stopp 2020 och
2021.
Nu var det dags igen.
Den 7 juni kunde Blodomloppet
genomföras i KA 2 IF:s regi.
I strålande solsken blev det en
folkfest av sällan skådat slag.
2.300 deltog i loppet och kunde
efter loppet sittande i grupper
njuta av godsakerna som fanns
i picknickkassarna.
– Även om deltagarantalet
var långtifrån när vi hade som
mest så var det mycket positivt
att så många ställde upp.
Anmälningarna fyllde på bra
de sista veckorna, konstaterade
Magnus Jacobsson, som axlade
rollen som tävlingsledare.

Det kom berömmande ord
från massor av deltagare. Alla
trivdes och uttryckte mycket
positivt om den intressanta
banan och alla glada tillrop
längs vägen.
Entusiasmen hos den stora
funktionärsskaran var lika stor
som deltagarnas.
Bodcentralens personal kunde
också glädja sig åt att många
nya blodgivare skrevs in.
Som vanligt kunde deltagarna
välja 5 km eller 10 km.
Promenad eller löpning med
tidtagning var alternativen.
En stor skara valde givetvis
promenad – ofta tillsammans
med
arbetskamater
eller
kompisgäng.

Bland löparna satsades det hårt
av många.
Det betydde att det blev en del
härliga fighter.
Segrarna togs dock med ganska
klara marginaler.
Manliga 10 km vanns av
Orions elitorienterare Rasmus
Elmelid. 33,06 hade han mot
33,58 för tvåan Tony Petersson,
CEI.
Trean,
ultralöparen
Christian Malmström, Team
Blekinge, hade 34,28.
Väletablerade
Sandra
Södergren
vann
kvinnliga
milloppet på 40,40, 12 sekunder
före Jannike Ottosson. Trea
Hanna Aho, Marinbasen, på
42,09.
På 5 km blev det KA 2-seger
Nicolas
Odehammar
som
vann på 17,38 före Christoffer
Karlsson 18,03 och Stefan
Karlsson.
Pauline
Jeppsson,
Team
Blekinge vann kvinnliga 5 km
före Cecilia Bratt, Orion 20,47
och 15-åriga Emilia Sandberg,
Kallinge 21,14.
Nicolas Odehammar intervjuas
efter målgång som segrare på 5 km.
Foto: ROLAND ANDERSSON.
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Uppvärmning med Friskis & Svettis med Camilla Holmström och hennes
kamrater.
Nedan: Starten på 10 km. Foto: ROLAND ANDERSSON.

M 10 km. Rasmus Elmelid omgiven
av tvåan Tony Pettersson och trean
Christian Malmström. Nedan: K
5 km.Sandra Södergren mellan
Jannike Ottosson (tvåa) och Hanna

K.5km
Pauline
Jeppsson
vann före
Cecilia
Bratt ch
Emilia
Sandberg.

M 5km.
Nicolas
Odehammar
vann före
Christoffer
Karlsson
(saknas)
och Stefan
Karlsson.
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