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Uppvärmda förbifartkanoner. Friskis & Svettis såg till att värma upp deltagarna i Valla IF:s unika löpartävling Förbifarten. De unga sprang tre kilometer och
de vuxna en mil. Vann ungdomsklassen gjorde Thea Borgström (nedan till vänster), Hanna Larsson (nedan till höger) tävlade i första hand mot sig själv. Göran
Dahlström agerade starter i vuxenklassen (bilden nederst) där Marcus Carlsson och Anna Rahm tog hem segrarna.
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Regn och rush. Publiken kunde gömma sig under paraplyerna och heja på när löpartävlingen Förbifarten genomfördes för första och enda gången. Men de
deltagande barnen i trekilometersloppet struntade fullständigt i rusket och satte upp en väldig fart redan från start.

Rush direkt på förbifarten
Trafikkaos direkt, men inte på
grund av bilar. När katrineholmare
och andra fick testa Östra förbifarten för första gången var det
i form av en löpartävling som
arrangerades en gång och aldrig
mer. Trots regnet tog många barn
och vuxna den unika chansen och
satte en väldig fart på den nya
vägen.

”Vi är på gång, vi är laddade, vi är tända”
av Tomas Ledin, spelades högt i högtalarna
när det var dags för att springa på den nya
vägen – förbifarten som ligger öster om
Laggarhult. Trots regn och kyla så kom det
många människor dit. Det var barn, ungdomar
och vuxna där för att antingen titta på eller
springa loppen.

Glada och nervösa barn

Det genomfördes under dagen två lopp. Ett
för de yngre födda 1998 eller senare och ett
för de äldre. Kommunstyrelsens ordförande
Göran Dahlström satte starten på de båda
tävlingarna. Första loppet var en sträcka på
tre kilometer för den yngre generationen. När
starten gick för trekilometersloppet sprang de
cirka 80 deltagande barnen iväg, glada och
nervösa. De försvann med en väldig fart.

Efter ungefär elva minuter hörs applåder
och jubel från publiken då Thea Boström från
Norrköping spurtar in i mål på lätta ben och
med ett leende på läpparna. Hon blev vinnaren
av trekilometersloppet. Ungefär 30 sekunder
senare kom även den första killen in över
mållinjen. Det blev Jakob Andersson från
Sköldinge som vann bland killarna.

Mållinjen bäst

Det var en lättnad som spred sig över deltagarna
när de sprang över mållinjen. ”Det bästa med
tävlingen var att springa över mållinjen” säger
Hanna Larsson andfått samtidigt som hon
dricker vatten från två vattenmuggar.
Hanna var ett av barnen som tävlade. Hon
berättar att anledningen till varför hon anmält
sig till loppet var för att tävla mot sig själv och
för att se hur bra kondition hon har. Efter att
vi fått prata med Hanna kom hennes familj och
grattade henne.
De tre tjejerna och de tre killarna som tog
en plats på prispallen tyckte att det var både
roligt och jobbigt att springa loppet.

Folkmassa och massage

Före det andra loppet blev det en stunds väntan
som dock inte kändes lång, då det fanns tält
där det såldes allt från fika till energipulver
och energidrycker. I ett tält kunde man även

få massage. När vi gått och roat oss bland
folkmassan runt tälten var det dags för dagens
andra och sista lopp.
Upp mot 600 människor hade anmält till
arrangerande Valla IF att de skulle komma
och ställa sig vid startlinjen för att springa en
mil på den nya vägen, men alla kom inte i det
dåliga vädret.
När starten gick sprang vissa iväg med en
riktig fart, med målet att vinna loppet, medan
andra hade valt att promenera i sin egen takt
med stavarna i händerna.

En gång och aldrig mer

En av anledningarna till varför så många
deltog var säkert för att denna löpartävling var
ett unikt lopp, ett lopp som endast arrangeras
en gång och aldrig mer, innan trafiken släpps
ut på de nya vägarna.
Vinnaren av milloppet blev på herrsidan
Marcus Carlsson, SLK Oxelösund på tiden
32:47 och på damsidan Anna Rahm, Rånäs 4H
på tiden 37:23.
När människorna som deltog i loppet på
förbifarten nu gjort sitt, så låter vi trafiken ta
över den nya vägen. Från och med den första
oktober öppnas vägen för trafik.
Lovisa Widén
Matilda Andersson

