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Kalmar. På land, i vatten, 
på land och så ner i vattnet 
igen. Likt ett amfibiefordon 
tar de aktiva sig fram i den 

nya tävlingsformen som nu 
får fäste i Kalmar.

Multisportaren Henrik M 
Lindgren har tidigare jobbat 

med de största idrottseven
ten i Sverige som till exempel 
Vasaloppet. Tillsammans 
med triathleten och Kalmar

profilen Jonas Carlander sjö
sätter de nu Kalmar swim
run.

– Jag brinner för att folk 

ska idrotta i naturen, man 
blir verkligen lycklig då. Kal
mar är otroligt vackert och 
med den här tävlingsformen 

kan vi utnyttja de element vi 
har här. Idrottandet är bara 
en del. Det är ett äventyr 
man ska ta sig igenom, säger 
Jonas Carlander.

– Jag älskar att hålla på 
med sådant här. När vi dess
utom fått ett sådant starkt 
gehör från Destination Kal
mar, sponsorer, Kalmar sim
sällskap och sjöräddningen 
så känns det att vi kan jobba 
med något som är roligt sam
tidigt som det bidrar med 
något som är gott, säger 
Henrik M Lindgren.

För nio år sedan genom
fördes den första swimrun
tävlingen i Stockholms skär
gård i ett lopp kallat ”Ö till 
Ö”. I tvåmannalag tar de 
aktiva sig från Utö till Sand
hamn genom att växelvis 

●● Kalmar får en ny upplevelse.
●● Ett utmanande swimrun-lopp mitt i centrum. 

– Kalmar är helt rätt för det här loppet, säger Henrik M Lindgren.

Nytt extremt lopp för 
både elit & motionär

Kalmar får ett nytt storlopp mitt i centrum. Triathleten Jonas Carlander och multisportaren Henrik M Lindgren är personerna bakom Kalmar swimrun. Foto: Mikael eklund

Möre Cupen fortsätter att växa 
Fotboll. 117 lag deltog under Möre Cupen som utspe
lade sig under helgen. Lag från främst Blekinge, Små
land och Öland befann sig på plats i flick och pojk
klasserna 00 till 09. Cupens popularitet växer för varje 
år och jämfört med förra året deltog ungefär 20 fler lag 
än senast. Den höga deltagarsiffran har gjort att ansva
riga funderar på om framtida upplagor kanske måste 
behöva mer utrymme än enbart Loverslunds IP.

Växjös sportchef polisanmäld
IshocKey. Polisen har upprättat en anmälan om miss
handel mot Växjös sportchef Henrik Evertsson, som ham
nade i bråk på väg hem från en av hockeylagets SMguld
fester.
På måndagen gav Evertsson sin syn på bråket för Små
landsposten. Enligt en privatinspelad film kan Evertsson 
ha haft en betydligt mer aktiv roll i bråket än vad som först 
kommunicerades ut av klubben på söndagskvällen. (TT)

siffran

95
mål på 45 matcher. 
Så många har Bourne
mouth gjort i Cham
pionship, Englands näst 

högsta fotbollsliga. I och 
med 3–0segern hemma 
mot Bolton i går är klub
ben nu för första gången 
någonsin uppe i högsta  
ligan. I lördags blev 
Watford klart för Pre
mier Leaguespel nästa 
säsong.
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Swimrun

Loppet genomförs till-
sammans två och två. 

Det är växelvis simning 
och löpning.

Skorna behålls på under 
simningen och våtdräkten 
är på under löpningen. 

Den utrustning den aktive 
har i starten bärs med 
hela vägen till mål. Padd-
lar, fenor och liknande 
hjälpmedel är tillåtet.

Swimrun tillhör inte något 
idrottsförbund så det 
finns inga mästerskap.

springa och simma. Loppet 
har vuxit till en extrem klas-
siker och de senaste åren 
har flera swimrun-tävlingar 
runt om i Sverige, Schweiz 
och Norge startat.

– Det finns ett tiotal lopp i 
Sverige i dag. Vårt mål är inte 
att kopiera någon tävling 
utan skapa ett eget koncept, 
säger Henrik M Lindgren.

Loppet i Kalmar kommer 
därför att avgöras mitt i cen-
trum för att ge publik chan-
sen att följa tävlingen på 
nära håll och skapa en spe-
ciell stämning för de täv-
lande. 

– Vi vill skapa en ny folk-
fest. Det är många utifrån 
som numera vet att Kalmar 
är som ett smörgårdsbord 
på sommaren och vi som 

bor här vill gärna vara 
hemma den årstiden och 
inte åka bort någonstans, 
säger Jonas Carlander.

Kalmar swimrun kommer 
att avgöras på en bana i två 
varv. Det kommer också att 
finnas en tävling för motio-
nären som söker en annor-
lunda utmaning på ett varv i 
ett mini-swimrun.

– En iaktagelse är att anta-
let utövare som till exempel 
gör en svensk klassiker ofta 
bara gör det en gång för att 
därefter prova något nytt. 
De som har sprungit ett 
maraton kanske vill satsa på 
triathlon och det är så swim-
run blivit så populärt. I 
Karlskrona som har Kust-
jagaren är cirka 300 lag 
anmälda, berättar Henrik M 
Lindgren.

Den 25 juli i år kommer 
det att bli ett testlopp. Sam-
tidigt öppnar anmälan till 
det riktiga premiärloppet 
som blir den 16 juli 2016.

Reglerna är enkla. Samman-
koppla dig med ett snöre i 
din kompis och ta er till-
sammans runt banan.

– Det du har med dig till 
start måste du ha med dig i 
mål. Du får ha både sim-
fenor och flytverktyg med 
dig, säger Henrik M Lind-
gren, samtidigt som han till-
sammans med Jonas Carlan-
der hoppar i det niogradiga 
vattnet i Kalmarsund.

text
Lasse Hansson

lars.hansson
@barometern.se
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Preliminär bansträckning. 
Banan är inte mätt.

Flera förändringar i IK Oskarshamn
IsHockey. IK Oskarshamn tappar en nyckelspelare som 
både tränaren och sportchefen hoppats kunna bygga laget 
kring. Lukas Ericsson lämnar klubben efter sex säsonger.
– Jag tror att det här är bäst för min hockeykarriär, säger 
forwarden som nu placeras i Leksand enligt rykten.
Men sportchef Roger Jönsson har även positiva nyheter – 
Oscar Engsund har brutit sitt avtal med Västerås och är nu 
tillbaka i Oskarshamn.

Lukas Ericsson lämnar IKO 
efter sex säsonger. 
 FOtO: dAnIel SVenSSOn

Träff Williams måste röntgas
kaLmar. IFK Kalmars Maja Träff Williams har fått trä-
nare Walfridssons fulla förtroende som ytterback i 
in ledningen av säsongen. Nu vilar hennes startplats i 
händerna på ett resultat från röntgenplåtar.
– Först var vi säkra på att det var en översträckning, men 
nu känns det instabilt också så jag rehabar i dag (mån-
dag) och så väntar vi på röntgen på onsdag, säger Maja 
Träff Williams.

IFK Kalmars Maja Träff  
Williams

Tv-satsningen rullar 
vidare. På tisdagskvällen 
direktsänder Sporten 
Dackarnas elitserie-
genrep. 
– Det blir den största 
sändning vi gjort, säger 
Jonatan Bergöö på tv-
redaktionen.

måLILLa/oskarsHamn. 
Efter att ha sänt Kalmar 
FF:s träningsmatcher, IFK 
Kalmars matcher i elitettan 
och Craftstadens all-
svenska innebandykval tar 
Sportens tv-satsning nu kli-
vet in i speedwayvärlden.

På tisdagskvällen direkt-
sänds Målilla Challenge, 
som är Dackarnas genrep 
inför elitseriepremiären 
borta mot Indianerna nästa 
tisdag.

– Jag kommer inte att bara 
gå på resultatet i morgon, 
det blir en helhetsbedöm-
ning, men visst blir Målilla 
Challenge en fingervisning 
hur laget i premiären kom-
mer att se ut, säger lag-
ledaren Mikael Karlsson, 
som dock inte vill gå in på 
exakt vilka platser det 
handlar om, säger Mikael 
Karlsson och fortsätter.

– Det är en viktig tävling 
för oss. Jag vill ha bekräf-
telse var förarna står och 
det finns några positioner i 
laget där det står och väger 
mellan förare. 

Lagledningen i Dackarna 

har delat upp truppen i två 
lag i Målilla Challenge. Täv-
lingen körs över 15 heat, 
precis som i elitserien.

– Vi har försökt dela upp 
det så jämnt som möjligt 
och för att vissa förare ska 
få mötas. Jag vill ha kamp-
moment, säger Mikael 
Karlsson.

Jonatan Bergöö på tv-
redaktionen:

– Det känns oerhört roligt 
att vi kan sända Målilla 
Challenge och bredda vår 
repertoar med ytterligare 
en sport.

Sändningen görs i sam-
arbete med Hultsfreds 
gymnasium.

– Det blir en flerkamera-
produktion och sett till 
antal kameror är det den 
största sändning vi gjort.

Utöver att samtliga 
förare deltar, så kommer 
även ryske världsstjärnan 
Emil Sajfutdinov att köra 
tävlingen.

– Han behövde tävlingar 
och kommer till Målilla och 
kör tävlingen på kvällen, 
säger Mikael Karlsson.

Expertkommentator blir 
 Ricky Kling, Dackarna-pro-
dukten som bland mycket 
annat vunnit två SM-guld 
med Lejonen.

– Det ska bli jättekul. Jag 
har aldrig testat på att kom-
mentera förut.

cHrIstIan Gustafsson

Sporten sänder 
Målilla Challenge

& webb-Tv

Så ser du Målilla Challenge

Målilla Challenge startar tisdag kl 19.00 på G&B Arena i 
Målilla. Sändningen drar i gång redan 18.50 med upp-
snack. Sändningen är gratis för inloggade prenumeran-
ter. Det kommer också att finnas möjlighet att köpa 
matchen med betalkort för 59 kronor.
Målilla Challenge kommenteras av Sportens Christian 
Gustafsson. expertkommentator är Ricky Kling, som 
bland mycket annat vunnit två SM-guld med Lejonen 
och ett individuelt JSM-guld. Sportens Johnny Larsson 
är reporter i depån.

Emil Sajfutdinov och Nicki Pedersen är bara några av 
speedwaystjärnorna som visar upp sig under Målilla 
Challen ge. En tävling som Sporten direkt sänder.


