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Affärs-
Tryckeriet

Helgen 9-11 mars ge-
nom-fördes Viking Me-
morial. Till skillnad från 
de två senaste åren var det 
nästan helt snöfritt den här 
gången. 

Tävlingarna började 
med nattävlingen The 
Nightmare med Skällby 
IP som ”arena”. Uppläg-
get var tre slingor för 
klassen Hel, två varv för 
Halv medan klassen 
Kvart sprang ett varv. 
Varvning skedde på den 
fullt upplyste nyskrapade 
grusplanen. Trots att om-
rådet har varit kartlagt i 
åtskilliga år så var det än-
då nytt för många, även 
för mig. Då skogen var 
väldigt risig och svår-
framkomlig kan det ha 
förklaringen i att 
området inte 
används speci-
ellt mycket.

Efter lite 
sömn var det 
sedan dags 
för backra-
ce ut på 
norra 

Björnö. Upplägget var lite 
annorlunda mot tidigare år 
då det i år var en karta 
med 5 slingor i en fjäril 
och sedan kartbyte med 
en rak avslutande slinga. 
Långa banans deltagare 
tog ca 500 höjdmeter på 
loppet och bör ha blivit 
ganska möra i benen. Det 
nya upplägget verkar ha 
uppskattas av de flesta.  
Det var även den här del-
tävlingen som lockade 
flest deltagare (69 st).

På eftermiddagen var 
det sedan dags för en kort 
intensiv poängorientering 
på Hamre och Mälarpar-
ken. Start och mål eller 
Hash house som det bru-
kar heta när det gäller Ro-

gaine, var vid Lidl på 
Björnövägen. De 

16 kontrollerna 
som var utpla-

cerade i om-
rådet hade 

poäng 
mellan 1 

och 5. 

Bäst lyckades Anders Öst-
erlund som besökte 15 av 
kontrollerna och skrapade 
därmed ihop 50 av 51 
möjliga poäng. 

På söndag morgon var 
det sedan dags för helgens 
riktiga kraftprov The 
Hunt. Deltagarna i klassen 
Hel kördes ut till Munga 
stugområde medan Halv 
och kvart hade sin start på 
Lycksta i närheten av bil-
firman. Alla klasser hade 
en extrem första kontroll 
som i princip var några 
km kompass rakt ut i sko-
gen. Speciellt halv såg ut 
att ha en höjd mitt ute i 
skogen men den som var 
lite listig kunde plocka 
fram nästa sträckas kart-
blad, som var mer detalje-
rat, och konstatera att 
kontrollen satt vid vänd-
planen längst norr ut på 
skidspåret vid Listakärr. 
På den första kartan var 
inte hela vägen utritad på 
kartan. Sedan fortsatte ba-
nan i klassisk långdis-
tanskaraktär med rejäla 
kompassträckor i obanad 

terräng tills banorna 
vände ner mot 

Rönnby då fler 
stigar kun-

de ut-
nytt-

jas. Även här var Anders Öster-
lund snabbast vilket även 
säkrade hans totalseger i Hel-
klassen.

16 stycken tappra löpare full-
följde samtliga etapper i de tre 
klasserna vilket får ses som rik-
tigt bra. Vad som också var posi-
tivt var att tävlingarna represen-
terades av löpare från 10 olika 

Viking Memorial

klubbar förutom VSOK  vilket 
bådar gått för att locka fler del-
tagare till kommande års täv-
ling.

Så passa på redan nu att boka 
in nästa års tävling den 8-10 
mars. Inbjudan finns redan på 
hemsidan.

 Henkrik O


