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Barfotakungen Evert Aarten Jr.  Foto: Mats HolMertz

Holländsk finne bäst på Store Hindsjöns vatten
Han var storfavorit inför NM 
i barfotaåkning i Alsterbro. 
Evert Aarten Jr. pallade 
trycket och vann alla tre 
klasser.

Alsterbro. När nordiska 
mästerskapen i barfota
åkning var över stod det 
klart att Evert Aarten Jr. hade 
lyckats infria förvänt
ningarna. 

20åringen, som har en 
holländsk pappa och en 
finsk mamma, vann slalom, 
hopp och trickklassen i 

överlägsen stil.  
– Han har tagit silver på 

EM och är minst en klass 
bättre än alla andra, säger 
Alsterbro barefoot team
åkaren Simon Williamsson.

Helgens barfotaåkning på 
Store Hindsjön fungerade 
även som SM och just Simon 
Williamsson vann guld i 
trick.

– Det kändes så skönt. Jag 
har kämpat för det länge och 
nu vill man bara upp på 
nästa nivå.

Anders Olofsson vann 
hoppklassen och Peter Nils
son, från Växjö men täv
landes för Alsterbro, vann 
slalom och tog även hem SM
guldet i totalen.

– Det har varit en grymt 
häftig helg med mycket 
publik och halva byn har 
varit involverad. Det är ett 
minne för livet, säger Simon 
Williamsson.

sAmuel slättmAn

Till följd av de tuffa väderför
hållandena var det länge 
osäkert om Swimruntäv
lingen skulle gå av stapeln. 
Men till slut togs beslutet att 
tävlingen, som var en pilot
variant inför nästa års riktiga 
Swimrunarrangemang, 
skulle genomföras. 

– Ja, på grund av åskan var 

det nära att vi fick ställa in. 
Det har gått en parallell täv
ling i Karlskrona. Där bör
jade man klockan nio och 
man tvingades bryta på 
grund av just åska. Så vi har 
haft kontinuerlig kontakt 
med SMHI och de sa att om 
det skulle börja åska skulle 
det göra det runt fyra. Därför 

tog vi beslutet att korta ner 
banan, säger Henrik M Lind
gren som ihop med Jonas 
Carlander är tävlingsledare. 

I stället för de tänkta cirka 18 
kilometerna reducerades 
sträckan till tre kilometer, 
där tonvikten lades på sim
ningen. 

– Det är just för att visa upp 
och dokumentera delar av 
banan som har direkt 
Kalmar koppling. Sedan 
kommer vi att fortsätta 
under de kommande 
dagarna med den totala 
utvärderingen av banan. Allt 
fokus vi har ligger på att ha 
ett så högkvalitativt arran

gemang som möjligt nästa 
år, säger Lindgren. 

Anmälningarna till nästa 
års, riktiga, tävling öppnar 
upp på måndag och av allt 
att döma blir det en deltagar
fest. 

– Vi har haft ett väldigt sök
tryck redan, och vi upp
skattar att det blir runt 600 
deltagare, säger Henrik M 
Lindgren. 

Pilottävlingen vanns av 
Hampus Horndahl och 
Adam Nilsfors.

mAx Axelsson

●● Banan fick visserligen kortas ner ordentligt.
●● Men Kalmar Swimrun trotsade ändå vädret. 

– Det känns bra att tävlingen kunde avgöras, säger tävlings
ledaren Henrik M Lindgren. 

I och med att swimrunbanan kortades ner fokuserade arrangörerna än mer på simningsmomentet. Allt för att visa 
upp tävlingen från dess bästa sida.  Foto: Mikael eklund

Ovädret nära att  
knäcka testlopp

Nordisk fajt 
i Ölands 
Marathon
Norrmannen Leif Wel-
haven var snabbast i 
regnet och blåsten på 
vägarna runt Löttorp. 

Ölands Marathon 2015 
blev i herrklassen en 
nordisk uppgörelse. 
Norrmannen Leif Wel
haven vann till sist på 
tiden 2.46,14 – cirka fem 
minuter före islänningen 
Pétur Bjarnason.

– Efter halva loppet låg 
dom jämsides, då ryckte 
norrmannen, berättar 
tävlingsledaren Calle 
Nilsson från Högby IF. 

Damklassen vanns av 
71åriga Bibbi Lind från 
Göteborg på tiden 
3.48,23. Totalt sett trot
sade ungefär 80 del
tagare regnet och sprang 
de 42 195 meterna. 

sAmuel slättmAn

Basketfest  
fick flytta 
inomhus
streetbAsket. Street
basketturneringen Kal
mar Beachfest kunde inte 
spelas på den nya planen 
på Långviken. Det illa
sinnade vädret gjorde att 
turneringen fick flytta 
inomhus till Kalmar 
Sportcenter. 

Vann gjorde ”Big 
Dads”, ett hopplock med 
bland annat Kalmar 
Saintsspelarna Jörgen 
Dahl och David Ihse samt 
de tre bröderna Fale
ström som tidigare har 
spelat i Saints.

Fotboll,  
U19-allsvenskan

Syrianska–Kalmar FF 
0–2

KFF lämnade en halv 
startelva hemma i Kal
mar som ska spela 
dagens U21match i 
Helsing borg, men hade 
ändå inga problem att 
vinna mot Syrianska. 
Trots ett stort spel
mässigt övertag dröjde 
det till den 70:e minu
ten innan Robin Clason 
satte 1–0 med pannan. 
Precis innan slut
signalen gjorde Edvin 
Swalling även 2–0.

– Vi hade 30–35 mål
chanser men är fort
farande för ineffektiva. 
Vi låter matcherna leva 
för länge och får slita 
lite i onödan, säger trä
naren Henrik Ryd
ström, som ändå var 
nöjd med lagets spel
mässiga prestation. ●QLäs mer om tävlingen på 

sidan 15.


