Fel dag? Terrassparken var näs
tan folktom samtidigt som sta
fettstarten gick. Samma kväll
arrangerades en trivselkväll med
allsång i samhället - för mycket

Konferencier Stig Bertilsson inter

med två arrangemang på en

vjuar vinnande stafettlaget svensk

kväll i lilla Ed? Senare fylldes

Skogsservice lagledare Joakim

dock parken med mer människor.

Gustafsson.

Lilla Le Runt bjöd
på tuffa utmaningar

Henrik Albinsson för laget
svensk Skogsservice var allra
snabbast in i mål.

DALS-ED

efteranmälningarna till det indivi

Stafettlaget Siljeblad/Take
fick den utmaning arrangö
rerna av Lilla Le Runt hop
pades på - uppstickarna
Svensk Skogsservice slog
dem med 40 sekunder. Där
med är vandringspriset fort
farande på "resande fot".

duella loppet strömmade in och

Stafetten:

slutligen startade ett 30-tal perso

14:21.

ner.

Räddningstjänsten Ed 18:02.

Ja Eds SK önskade ju att någon
skulle utmana Siljeblad!Take som
vunnit de två tidigare upplagorna
av stafetterna i Lilla Le Runt. Hade
de vunnit även i år hade vand
ringsprisbuck.lan hamnat hemma i
någon av lagmedlemmarnas bok
hylla. Det tyckte arrangörerna hade

De

bästa

resultaten

följer

nedan.

Resultat:

växa till ett riktigt trevligt och folk

ström 16:55.

Damer: 1. Linda Take, Rolls Roys IF

nadsföring och kanske något kring

18:04. 2. Malin Pettersson, Eds SK

arrangemang för att locka fler än

22:31.

just bara löparna vore kanske något

P12: 1. Karl Wennerström, Eds SK

för

arrangörerna

att

tänka

på.

20:42, David Molin, Ed 20:42.

Banan runt sjön, start och mål i

F12:

vackra Terrassparken och välge

Sofia Gustavsson, Eds SK, Gabriella

nomtänkt arrangemang i övrigt

Rosenbaum 39:22.

talar för tillväxt.

1. Rebecca Eriksson, Eds FF,

F16: 1. Magdalena Siljeblad, Ed 23:27.
Anna Nyberg

2. Lisa Viktorsson, Eds SK 35:04.

Axel

Johansson, Jon Gustafsson, Joakim
Gustafsson och Henrik Albinsson i
laget svensk Skogsservice sprang
självsäkert i mål på 14:21, Silje
blad!Take kom tvåa med 15:01.
Redan vid målgången trodde
grabbarna på vinst även nästa år. I
och med den brutna vinstsviten
kommer vandringspriset att vandra
i ytterligare minst tre år - det krävs
nämligen tre segrar på raken för att
ta hem bucklan för alltid.

För mycket på en kväll?
Det var en varm skön sommarkväll
i Terassparken när loppet avgjordes
för tredje gången - dels som stafett,
dels som individuell tävling. Båda
gick de 4,7 kilometrarna runt sjön
Lilla Le.
Om det berodde på den trista
krocken med satsningen på trivsel
kvällar med allsång vid Timmerhu
sen i samhället samma afton, eller
om orsaken var någon annan är
svårt att säga - men tävlingen var
inte särskilt publik. I alla fall inte till
en början. När stafettstarten gick var
det nästan folktomt i parken. Det är
ju lite tråkigt när två större arrange
mang hamnar på samma kväll på en
liten ort som Ed. Bättre tajming vore
kanskeatt föredra.

Kan växa
Hur som helst växte sig intresset
större under kvällens gång och

3.

ligt arrangemang. Lite bättre mark

Och de fick som de ville - grab
Jarnrozy,

Skogsservice

16:42. 2. Lennart Björkman, Håfre

varit lite tråkigt - så snabbt. Täv

Robert

Svensk

Siljebladffake 15:01.

Herrar: 1. Bengt Engdahl, LKTV88

Lilla Le Runt har potential att

lingen är ju fortfarande ung.
barna

2.

1.

Några tappra "påhejare" vid målområdet.

