Banläggarna berättar om klurigheterna under
Swedish league:

”Mer likt Örnsköldsvik än O-ringen i
Värmland”
I mitten av april är Värmland på nytt värd för en stortävling med den svenska eliten –
deltävling två och tre i Swedish league.
Det har då gått knappt två år sedan O-ringen sprangs i Värmland.
- Jag tror många blir förvånade över att det kan vara så detaljerat i Värmland, som det
är här i Swedish league-området. O-ringenterrängen i Värmland fick mångas gillande.
Jag skulle vilja påstå att det är snäppet bättre här, säger Jonas Bergenfur som
tillsammans med sin sambo Ann Hyvönen är banläggare på medeldistansen i Swedish
league den 13 april 2019.
Tävlingen går där Europavägarna 18 och 45 skiljs åt eller möts om man så vill. Även om
tävlingscentralen vid Ånäs gård ligger mindre än en kilometer från E18 är det ren
vildmarksterräng som väntar.
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De två Swedish League-tävlingarna inrymmer också publiktävlingar med full klassindelning.
Fyra klubbar hjälps åt med arrangemanget: Säffle OK, OK Älgen från Grums och de två
Karlstadsklubbarna OK Tyr och Skattkärrs SOK.
Banläggarduon Bergenfur/Hyvönen representerar Skattkärrs OK. De tävlar
själva flitigt i H45- respektive D40-klassen.
Jonas moderklubb är för övrigt en av de andra arrangörsklubbarna, OK
Älgen. Han minns mycket väl en av de första orienteringstävlingarna han
sprang någon gång under första delen av 1980-talet. Det var kring den lilla
sjön Daltjärn som finns med på tävlingskartan under Swedish League.
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Det gick inte så bra. Jag skulle följa en bäck men den tog slut. Jag
sprang tillbaka efter bäcken men den tog slut igen. Så där stod jag och
grinade en stund, berättar Jonas åt minnet.

Han kommer kanske inte göra livet lika surt för Sverigeeliten så att den kollektivt står och
grinar på höjderna vid Daltjärn, men han och Ann kommer göra vad de kan för att det ska bli
knivigt att hitta rätt.
-

Vissa områden inbjuder till hög fart eftersom terrängen är så öppen. Det finns många
snabbsprungna gula hällar på kartan, men det gäller att veta när man ska bromsa in.
Det är både kuperat och detaljrikt i området, säger Jonas och Ann.

Jonas och Ann tycker det finns vissa likheter med terrängen som var under O-ringen i
Örnsköldsvik, den som hyllades så.
-

Ja, den är egentligen mer lik den än den som var i Värmland under O-ringen 2017.

Elitklasserna springer i ett eget område under lördagens medeldistans, den allra finaste delen
av tävlingsterrängen även om söndagens långdistansterräng inte går av för hackor den
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Deltagarna kommer att springa i två kommuner, Säffle och Grums. En kuriositet är att
sista kontrollen ligger i Säffle kommun och målet i Grums.
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