Kaos i resultaten!!!
…är väl en bra mening att inleda med om man ska göra ”en pudel”. Vi har jobbat
med resultaten/sträcktiderna i några timmar nu utan att nå ända fram. Vad som hänt
vet vi faktiskt inte ännu. Flera av chipen i mitten av fältet var helt tomma, eller rättare
sagt det syns att de är tömda och vilket klockslag men sedan finns det inget
registrerat i pinnarna även fast det bevisligen blinkat vid växling. Två lag, Älvsbyhus
och Sävast har också tömningen registrerad men också en målstämpling efter 87
respektive 125 timmar!!! Hur har den tiden uppstått? Vi kan bara beklaga att inte alla
lag får sina sträcktider eller sluttider. Vi har rekonstruerat lagplaceringen men det är
väl mer av värde för lag som kämpat mot varandra. Vi ska göra ett försök till genom
att kontakta EMIT i Norge som tillverkar utrustningen för att ev kunna få ut mer eller
förstå vad som gått fel.
Tyvärr en plump i protokollet i en i övrigt trevlig tävling som ju också bjöd på en hel
del hejdundrande rekord. Bara andelen kvinnor i tävlingen som stiger år från år är
värd att framhpålla. I år framförallt av att Älvsby Hälsocentral gjorde entré på arenan
med hela tre lag. Andelen kvinnor är nu 46%. Det var också ett eller rättare sagt två
och tre kvinnliga resultat som ska lyftas fram och som inte hyllades på plats p g a
resultatstrulet.
”Morsan” Annika Nilsson är dagens stora stjärna. Hon formligen krossade Meraf
Bahtas rekord från 2009 på första sträckan. 10.07 lyder det nya. Hela 21 sekunder
bättre än det tidigare rekordet. Annika sprang den sträckan en gång till och gled
under det gamla rekordet den gången också!!!. En annan morsa, Elisabet Clausén
ville inte vara sämre och lade beslag på gällande rekord på 5 km sträckan. Även här
en riktig kross. 51 sekunder under Marie Erikssons gamla rekord och första dam
under 17 minuter. 16.59 lyder det nya rekordet. Naturligtvis satte den duon,
tillsammans med Nina Lintzén,(också två sträckor) ett storstilat banrekord för damlag
i stafetten. Det nya lyder på 52,54. Det blir tufft att slå framöver, eller…?
Herrekordet från 2014 står sig ännu. Däremot blev det lite putsningar på sträckorna
även om de inte var lika stora som i damklassen. Robin Salén heter den nye
rekordhållaren på 3 km sträckan. Han putsade Jonas Nilssons gamla rekord med två
sekunder till 9.14. På 5 km sträckan sprang Eric Granström, i segrande Idrottslinjens
lag, in på tangerat rekord så numer står han tillsammans med Niklas Niska i
rekordtabellerna.
Vi både tror och hoppas att inga okända rekord fanns i/skulle funnits i de chip som
var tomma. Vi hoppas också att EMIT kan hjälpa oss att lösa problemet och också
säkra upp att det inte ska hända igen. Om inte kanske vi byter system för sträcktider
vill ni väl ha…

Hälsningar från en ännu gråhårigare Sture Norén
ansvarig för tidtagningen.

