25-manna 2022
I helgen 8–9 oktober avgjordes 25-manna stafetten vid Visättra sportfält i Flemingsberg, Stockholm. Bussen med en
massa taggade löpare lämnade Domnarvets skola tidigt på lördagsmorgonen!
Vi var drygt 50 Domnarvingar på plats för att springa stafetten på lördagen och medeldistansen dagen efter på
söndagen. Helgen bjöd på riktig orienterings propaganda, med underbar höstsol, roliga banor och utmanande
terräng.
Vi hade satsat mot två lag, och på startlinjen på lördag morgon stod två glada och laddade tjejer i form av Elsa
Nilsson och Moa Hjorth som startade i gång stafetten för sina respektive lag.

Verkligen superkul att vi fick ihop två Domnarvet lag! Det var bra stämning i lagen och många fina insatser av löparna
under dagen.
25-manna är en riktig bredd stafett, där alla åldrar tävlar tillsammans, vår yngsta löpare var 10 år och den äldsta 65+
i lagen. Stafetten består av 10 sträckor, med 4 parallella löpare på sträckorna 3–7, och totalt 25 löpare i lagen. Så 50
personer från klubben sprang i stafetten tillsammans.

Löparna på parallellsträckorna höll ihop lagen bra och det blev inte allt för långt mellan första och sista målgång
på varje sträcka, och det var väldigt rolig att stå vid sista kontrollen eller i växlingsfållan och räkna in löparna i
de olika lagen och framförallt se hur jämt det var mellan lagen.

Det var många nöjda löpare efteråt, och ett fåtal mindre nöjda löpare men alla peppade varandra under dagen och
bidrog till den goda stämningen vid klubbtältet!

Topplagen hade ganska mycket längre tider än vad arrangören beräknat och det blev därmed tight för många lag att
klara omstarten för sträcka 25, vilket även blev fallet för våra två lag.
Albin Berger och Tony Björling (lagens sistasträckslöpare) fick gå ut i omstarten med säkert 200 andra lag, så det blev
ett långt band av löpare i skogen då sista sträckan inte hade något gafflingsmoment och dessutom kortades av från
drygt 8 km till ca 6 km.

Albin och Tony höll ihop hela banan, men Tony kunde avgöra genom att satsa lite tuffare utför en brant mot slutet,
så lag 131 var först i mål av Domnarvet lagen i omstarten, men lag 132 fick till slut lägsta totaltid och därmed bästa
placeringen.
Båda lagen blev godkända och lagens placeringar blev 131 och 157
Boende under helgen var på hotell i Älvsjö, och vi tog oss smidigt till och från tävlingarna med pendeltåget. Vi åt
gemensam middag på hotellet på lördag kvällen.
På söndagen avgjordes 25manna-medeln i samma kluriga och fysisk krävande terräng som stafetten. Även denna
dag var en härligt solig höstdag! Elsa Brandt tog en fin 7:e plats på Swedish League i D18- Elitklassen efter ett stabilt
lopp. Klubben hade 37 löpare till start på söndagens medeldistanstävling.

Efter målgång, dusch och mat på söndagen gick bussen tillbaka till Borlänge och vi kan summera en mycket trevlig
25manna-helg tillsammans i södra Stockholm.
TACK alla för era fina insatser och att ni bidrog till den goda stämningen på tävlingarna!
Nästa år går tävlingen återigen i södra Stockholm, Lida friluftsgård, då satsar vi på två lag igen, eller hur? 😊

