
Snättringe Sportklubb
Bilaga till verksamhetsberättelsen

Tävlingsverksamheten
Efter ett mycket ovanligt tävlingsår med väldigt få tävlingar 2020 fanns förhoppningar på att
tävlingar skulle kunna genomföras som vanligt under 2021. Tyvärr fick vi dock under den
första delen av året återuppleva att tävling efter tävling ställdes in, precis som under 2020.
Som tur var fanns det denna vår rutiner för att genomföra både riktiga tävlingar för elitlöpare
och träningstävlingar för alla, vilka höll sig inom restriktionerna för Covid-19. Alla hade lärt
sig från 2020 och visste att det gick att arrangera smittsäkra arrangemang i mindre skala
med vissa anpassningar.

Programmet för orienteringsaktiviteter var under våren ganska stort, med flera
träningstävlingar på hemmaplan i Stockholmsområdet. Arrangerandet växlade mellan några
av våra grannklubbar för att skapa ett större utbud och i lite olika terränger. Klubbtävlingar
fanns det alltså gott om och mot slutet av våren arrangerades det traditionsenliga
Spettaloppet i Gömmarskogen. Frågan är om det dock inte hade gått snabbare att vara en
spetta, för nästan hela tävlingsterrängen befann sig under vatten. Ett mycket blött Spettalopp
att minnas!

För seniorelitlöparna fanns det under våren flera tävlingar, där tävlingarna inleddes med en
helg med Swedish League och ultralång-SM för seniorer i Västervik. För juniorerna var det
lite mer sparsmakat innan man i mitten på maj fick till en helg med juniorelittester, som även
seniorerna fick hänga med på. Den helgen avgjordes i Bjursås och Smedjebacken, och ett
stort gäng med löpare som inte springer elitklasser hängde med till boendet i Orsa Grönklitt
och fick ett fint läger.

Sommaren bjöd tyvärr inte på något O-ringen denna gång heller, men några mindre
arrangemang runt om i Sverige fick vi. Mot slutet av sommaren fick det traditionsenliga
Ungdomens 10-mila möjlighet att hållas. Ungdomarna hade kul och kom dessutom 9:a i
HD14 och 39:a i HD20.

När hösten kom var det nästan som vanligt igen! Som vi har längtat! Ett gärde i Nynäshamn
ena helgen, en åker i Haninge nästa helg och en ängsmark i Åkersberga den tredje helgen.
Visst har man längtat? Under hösten arrangerades så gott som alla planerade tävlingar plus
ett antal som flyttats från våren. Detta innebar att vi fick en enormt lång höstsäsong, men att
få orientera varje helg är väl inget att klaga för? För elitlöparna avlöste tävlingarna varandra
och avslutades inte förrän sista helgen i november när vi fick äran att avsluta säsongen med
ultralång-SM för juniorer som sista elitarrangemang för året. Det enda vanliga från
höstsäsongen som vi inte fick detta år var 25manna som tyvärr ställdes in.



Året blev väldigt framgångsrikt för Snättringe och det är enormt att se vilka framsteg våra
elitlöpare gjort de senaste åren. Från väldigt lite elitverksamhet för bara några år sedan till
flera duktiga elitlöpare som får fina resultat på tävlingar runt om i landet. Detta är något att
bygga vidare på till framtiden!

Rapport från elittävlingar:
SM Medel arrangerades i ett soligt Boden i tidig höst, och bjöd på fina resultat för
Snättringelöparna. Ifrån kvalet så gick 5 st löpare till A-final. Väl i final så lyckades Simon
bäst av Snättringelöparna och plockade en 7:e plats. Jesper placerade sig på 8:e plats, och
Isak som 9:e.

SM Stafett arrangerades i Luleå dagen efter medeldistansen. Snättringe ställde upp med ett
och en tredjedels H20-lag och ett lag i H21. I H20-klassen hade vi stora förhoppningar på
laget och de levererade fint! Med Ludvig L på en stabil förstasträcka och Isak som tog upp
flera platser var det ett ganska bra utgångsläge på en tionde plats för Jesper på sista
sträckan. Jesper gjorde ett topplopp och kom in mot slalombacken i en grupp som slogs om
tredje platsen. Vi Snättringelöpare skrek oss hesa för att pusha på Jesper uppför backen,
men till slut fattades ett par sekunder till en medalj. Snättringegrabbarna fick en finfin 4:e
plats. Även i H21 gick det mycket bra! Mattias och Simon gav Joel på sista ett bra
utgångsläge, och Joel var nog sugen på att motbevisa speakern som påstått att Snättringe
hade ”ett bra lag, i varje fall de två första sträckorna”. Joel levererade då finfint och sprang in
laget som 26:a, ett stort hopp upp från senast! Dessutom sprang John en god förstasträcka i
H20 lag 2.

SM Lång arrangerades i Strömstad. Terrängen bjöd på tuff kupering, men det var inget som
hindrade Snättringelöparna. Tre löpare tog sig till A-final. Det blev dessvärre inga medaljer
för klubben, men med Isak på en 9:e plats och Simon på en 12:e plats.

SM Sprint & Sprintstafett arrangerades i centrala Norrtälje under hösten. Finalbanorna gick
mitt i centrala Norrtälje och gick kors och tvärs
över Norrtäljeån. Här lyckades 3 Snättringelöpare ta sig vidare till A-final. Väl i final så
placerade sig Jesper på en 7:e plats, Isak på en 9:e plats
och Simon som 17:e. Snättringe fick för första gången springa i A-finalen och lyckades bjuda
på ett mycket fint resultat när man placerade sig
som 21:a.

SM Knockoutsprint arrangerades för första gången någonsin och här ställde Snättringe
upp med Simon och vårt nytillskott Joel Börjesson Eriksson. Det bjöds på vinterväder trots
att årstiden nu gått över till vår. Varför Simon ändå valde att ställa upp i linne och shorts
under kvalet är oklart, kanske är det så att det är den klädsel som anbefalles i sprint. Simon
lyckades i varje fall ta sig vidare från kvalet och hade lärt sig sin läxa – till finaldagen var det
tight och underställ. Det hjälpte dock föga och Simon åkte ut i kvartsfinalen.

SM Natt arrangerades på hemmaplan i Åkersberga i november. Nattorientering, Åkersberga
och november kanske i vanliga fall associeras med Mila by Night, men denna gång bjöds det
på SM. Det passar oss, tänkte vi Snättringare och åkte dit. Och vilken kväll det blev! Simon



slog till med ett silver endast 14 sekunder från Gustav Bergman. En SM-medalj i
seniorsammanhang hör inte till vanligheterna! Även Jesper och Isak slog till med kanonlopp
och blev 4:a respektive 6:a. Ludvig L sprang dessutom in på en fin 14:e plats och Mattias på
50:e. Framtiden är ljus trots att natten är mörk!

SM Ultralång arrangerades i år uppdelat för juniorer och seniorer. Seniorerna fick springa i
Västervik där det för herrarna bjöds på en 25 km långdistansbana med masstart. Här
lyckades Simon placera sig som 10:e löpare i mål. För juniorerna gick banorna på
hemmaplan i Visättra där Per och Mattias Kallhauge lagt banor med en av årets längsta
långsträckor. Snättringelöparna hade inte den allra bästa dagen men alla tre H18-grabbar
(Isak, Oscar och Ludvig) lyckades placera sig topp 23, lovande med tanke på klubbens
satsning topp232023!

Ungdoms-SM arrangerades i år i Falköping med en snabb sprint och en tuff långdistans.
Snättringe representerades i år av Molly och Alva som bjöds på en panghelg tillsammans
med orienteringskompisar.

Veteran-SM gick i år av stapeln i Köping centrum samt i en annan del av Köping. Snättringe
visade att vi på veteransidan har rappa ben och huvud, vilket gav dubbla silver på sprinten –
Jörgen i H55 och Johan B i H40.

DM bjöd som alltid på många framgångar för klubben. Allra främst märks Isak Gelius som
lyckades ta en Grand Slam, guld i ALLA DM-lopp! Häftigt! Dessutom utmärker sig
herrjuniorerna genom att ta flera medaljer i H18 och H20! Dessutom DM-guld i seniorklass
via Simon på lången och dessutom roligt att se en medalj bland seniorerna på damsidan
med Marias tredje plats på sprinten och lången. Bland ungdomarna lyckades både Thea,
Gustav och Ludvig ta medaljer, starkt! I veteranklasserna har Snättringe också ett riktigt
starkt gäng som samlade ihop många medaljer, roligt att se!

DM Stafett förtjänar ett speciellt utnämnande eftersom det var en sådan framgång för
klubben och befäster den utvecklingsvåg som sköljer över oss i stafettsammanhang just nu.
Ett DM-guld i D14, väldigt roligt att se den utvecklingen och framåtandan! I herrjuniorklassen
gick H20-laget in som favoriter och levererade med ett guld. I H21 gick laget in som
underdogs men knäppte några av de stora elitklubbarna på näsan och visade att vi minsann
också vill räknas som en stor elitklubb i framtiden. En medalj i seniorklass på en DM Stafett
har vi inte haft på ett tag! Dessutom tog H120-laget en fin bronsmedalj.

Swedish League blev i år en något komprimerad variant eftersom tävlingar på våren
ställdes in, men avslutades med en riktigt bra orienteringshelg på Gotland i slutet av oktober.
Vi var många som tog båten över för att springa Swedish League eller Helg utan älg och vi
bjöds på enbuskar, stenhård mark och vattenfyllda kärr. Vid jaktstartsfinalen märkte Simon ut
sig genom att spurtslå både Simon Imark och Emil Svensk in till en 4:e plats. Övriga
Snättringare högt upp var Ludvig på 14:e och Isak på 18:e plats.

Elitstafetten första helgen i maj blev en god ersättare till 10mila – stafetten som vi alla hade
längtat så efter, efter att nästan alla stafetter ställts in under 2020. Stafetten avgjordes i



Sörmland med tre nattsträckor och tre dagsträckor. Snättringe ställde upp med ett herrlag
och visade att topp232023 inte bara är en vision utan något som faktiskt kan vara möjligt att
nå. Efter två sträckor växlade laget först, långt innan övriga lag funderat på att ställa sig vid
växlingsplanket. Efter nattsträckorna gick laget in som 5:a. Hajpen var enorm! Bland idel
välkända herrseniorer ska då våra tre H18-grabbar ge sig ut. De klarade alla pressen fint
och laget kom på en riktigt fin 18:e plats i hårt motstånd.

Jukola. Äntligen skulle vi få springa en av de stora stafetterna igen. Alla var riktigt taggade
och bättre blev det när vi anlände till Rovaniemi och boendet som Anni fixat. En villa på
gångavstånd från arenan. Vädret var sådär bistert som man egentligen tänker sig att det är i
norra Finland, trots att det är augusti. Damlaget sprang fint på dagen och sprang in som
127:a. Herrarnas förstalag varvade sedan några rätt urkassa kompassriktningar i de finska
myrmarkerna med några riktigt fina sträckor och insatser. Trots lite bekymmer till första
kontrollen på första sträckan lyckades laget plocka fint. Mot slutet blev det riktigt spännande,
skulle det bli topp 50? Och det blev det med minsta möjliga marginal. Så bra har vi inte varit
på många många år! Andralaget ville inte vara sämre och med några riktigt vassa
förstärkningar med Frida och Kristina som fick dubblera så blev det en 132:a plats. Riktigt
bra!

Världscup. Snättringe hade under året dessutom en löpare som fick springa i
landslagströjan – Simon fick chansen att springa Världscupen under hösten, efter att så när
ha kvalat till VM och blivit reserv där. Simon fick göra sin Världscupdebut i Idre och inledde
med en 25:e plats. Bra, tänkte många, speciellt efter Covid-infektionen några veckor tidigare.
Men redan två dagar senare smällde det till! Med ett närmast perfekt tekniskt lopp på en av
de svårare banor en världscup har sett så fick man via SVT se hur löpare efter löpare gjorde
misstag och Simon fick sitta kvar i ledarsoffan. Till slut blev det en tredje plats, otroligt!
Dagen efter sprang Simon stafetten i Sverige lag 1 och även där ett tekniskt bra lopp på
andra sträckan efter Albin Ridefelt. Hemma i soffan fick man sedan se den otroligt tighta
uppgörelsen som slutade med att Gustav Bergman spurtade ner Norge och tog hem segern
till Sverige. En världsupseger till en Snättringelöpare alltså!

Världscupsäsongen avrundades sedan med en omgång i norra Italien med en
snabblöpt långdistans och en teknisk medel i gropterräng. Simon gjorde igen en god insats
på lången och placerade sig igen på 25:e plats. På medeln följde Simon upp den fantastiska
medeln i Idre med ytterligare en bra insats och blev 11:a. Detta gav Simon en 12:e plats i
totala Världscupen, som tredjeplacerade svensk. Den sista Världscuptävlingen var en
sprintstafett i den fina byn Cortina d’Ampezzo, där vinter-OS ska avgöras 2026. Simon
sprang i Sverige lag 3 som kom 10:a.


