Medelpad Classic
Årets Medelpad Classic
genomfördes Söndagen
den 5 februari. Det var 375
anmälda deltagare i årets
lopp. Trots motigheter
som regn och blidväder i
veckan innan loppet kunde
tävlingarna genomföras i
vackert men bitande kallt
väder.
Först till Hamres vätskekontroll var Jonatan Svensson
Skellefteå SK tätt följd av Erik
Carlsson Myssjö-Oviken och
Andreas Svanebo Bergeforsens
SK. Vann hela tävlingen gjorde Erik Carlsson på tiden
2.07.06. Tvåa blev Jonatan
Svensson och trea blev Andreas Svanebo. Bästa Ljustorpare
blev i år John Ericksson som
kom på 23:e plats ca 20 minuter efter vinnaren. Övriga deltagande Ljustorpare var Marcus Bergfors på 82:a plats,
Börje Lindström på 129:e plats
och Leif Forslund på 154:e
plats.
Damernas 46 kilometer vanns
av Christine Ronnestrand, även
hon från Myssjö-Ovikens IF.

Ledartrion kör med full fart genom Hamre vätskekontroll.

Hon vann på tiden 2.26.00. I
damklassen hittar vi tyvärr inga
åkare för Ljustorps IF bland de
30 som kom i mål.
Medelpad Classic har också kortare sträckor i tävlingen. Man
kan välja på att åka både 20 km
och 10 km både bland damer och
herrar, om man inte vill genomföra hela det långa loppet.
De flesta åkare bar tydliga spår

av kylan och ansträngningen
under spåret. Åkarna kunde under loppet välja på sportdryck,
blåbärssoppa och vatten från 4
olika bord vid vätskekontrollerna. Det fanns många tjänstvilliga som bar fram och serverade.
Vid kontrollerna fanns också
riktigt goda bullar.
Medelpad Classic arrangeras
årligen av Bergeforsens SK och
Ljustorps IF. Starten för 46 km
sker i Bredsjön och målgång i
Bergeforsen. Det långa loppet
är seedinggrundande för Vasaloppet. De kortare sträckorna
startar i Mellberg och Edsåker.
Årets vinnare Eric Carlsson fick
4500 kronor i prispengar och
Christine Ronnestrand fick
3000 i prispengar. Dessutom
delades 2 spurtpriser ut efter
sträckan.
För oss i Ljustorp är ”Medelpad
Classic” ett tillfälle att vara ute
med grannarna och heja fram
åkarna som svischar fram genom våra byar

Östen Wicksell serverar en åkare sportdryck vid vätskekontrollen

2.


Bilder: Olof Ulander
Material: Lena Liljemark och Olof Ulander

