
Tävlingsrapport 16 juni 2012

Efter två cuptävlingar i rad i Trollhättan med hårda vindar och mycket tuff paddling fick vi äntligen ett år med 
perfekt väder för tävling! Relativt svaga vindar och solen var framme nästan hela dagen utan att det blev för 
varmt. Några korta skurar fick vi uppleva, men den utlovade åskan uteblev som tur var.

Huvudklassen som ingick i Svenska multisportcupen hade en beräknad segrartid på 5 timmar, fördelat på 
fem delsträckor: paddling, orientering, MTB-O, sprint-orientering och rogaining (kontrollplockning). Herrlagen 
hade en bana på totalt ca 60 km, medan dam och mix körde en något kortare sträckning på vissa banor, 
totalt ca 50 km. Det skulle visa sig att banan var väl anpassad i längd för herrlagen, medan dam- och 
mixlagen överträffade de beräknade tiderna och kom i mål med rejäl marginal till 5 timmar.

I herrklassen såg vi fram emot en kamp mellan Mölndal Outdoor (Pär Boqvist/Jens Torild), AXA-Adidas (Björn 
Lans/Mikael Lindnord) och cuptvåorna Sportson Skövde 1 (Karl-Fredrik Andersson/Richard Brankell). I 
damklassen var Mölndal Outdoor (Viktoria Wallin/Karolina Söderberg) favoriter, men med lag Skogsstjärnorna 
(Linn Nilsson/Helena Svensson) som gjorde premiär i cupen i Trollhättan som ett möjligt hot. I mixklassen såg 
flera lag ut att kunna slåss om segern, bland annat Sportson Skövde (Jerker Martinsson/Frida Björkman) och 
SMS J&N (Josefin Wångdahl/Niklas Malm).

Sträcka 1 – paddling

Tävlingen drog igång kl 10 med en paddelsträcka med start i vattnet. Banan var uppdelad i två delsträckor, med 
ett kartbyte efter halva banan, med ett ganska stort antal kontroller som skulle plockas på öar och bojar i älven 
och en kontroll som låg nere i centrala Trollhättan.

I både herr- och damklassen drog Mölndal Outdoor upp ett högt tempo och tog ledningen direkt. Bakom 
Mölndals damlag körde Skogsstjärnorna och SealTeamAnna till en början mycket jämnt, men SealTeamAnna 
visade sig vara starkare mot slutet och gick upp på andraplats.



Mölndals herrlag jagades hårt av AXA-Adidas, 
men tryckte på och lyckades få en lucka på två 
minuter mot slutet av paddlingen. Bakom AXA och 
Mölndal låg Frosta multisport lag 1 och Sportson 
Skövde och kämpade om tredjeplatsen.

I mixklassen var det otroligt jämt mellan Sportson 
Skövde och SMS J&N genom hela paddlingen, det 
skiljde aldrig mer än några sekunder mellan lagen. 
Bakom dem var det också jämt mellan 
Skogstokiga och Team Gnell Spikes som både 
gjorde en mycket bra paddelsträcka.

Första lag upp till växling var Mölndal Outdoors 
damlag, 10 minuter före beräknad tid. Kort därefter 
växlade ledande mixlag in, Sportson Skövde, 
jagade av Stockholmarna i SMS J&N. I 
herrklassen lyckades Mölndal Outdoor hålla undan 
för AXA-Adidas och jagande Frosta och Sportson 
Skövde.

Sträcka 2 – Orientering

Orienteringsbanan ledde lagen längs med vattnet på fina stigar mot slussområdet, för att sedan svänga av upp i 
skogen. De som har tävlat i Trollhättan förut kände säkert igen några favoritområden med många täta 
höjdkurvor. Simmomentet på första kontrollen innebar inga större hinder. Flera lag kom snabbt på knepet att dra 
sig fram i repet som ledde ut till bojen istället för att simma ut, och plockade snabbt kontrollen.



Sportson Skövde växlade ut på orienteringen som ledande mixlag, med SMS J&N endast 15 sekunder efter. De 
två lagen jagade sedan varandra genom hela orienteringssträckan, med mindre än en minut mellan 
stämplingarna på varje kontroll. Stockholmslaget lyckades ta över ledningen i mitten av banan, men fick se sig 
passerade igen av Sportson Skövde, som till slut växlade in en dryg minut före SMS. På tredjeplatsen drog 
Skogstokiga upp tempot och sprang ifrån Gnell Spikes.

I damklassen var Mölndal Outdoor ohotade i ledning och gjorde en stark orienteringssträcka. Bakom Mölndal 
började SealTeamAnna som tvåa men blev ikapp- och omsprugna av Skogsstjärnorna mot slutet av banan. 
Både dam- och mixlagen gick låg fortfarande en bra bit före de beräknade tiderna.

Mölndal Outdoors herrlag behöll ledningen även på orienteringssträckan och drygade ut luckan till AXA-Adidas 
till fyra minuter. Frosta och Sportson Skövde fortsatte sin kamp om tredjeplatsen, med Frosta hela tiden något 
före.

Sträcka 3 – MTB-O

MTB-sträckan startade med liknande sträckning som orienteringen, söderut längs med kanalen och älven till det 
gamla slussområdet och därefter upp i terrängen norröver där lagen fick känna på en hel del höjdmeter i våra 
skogar. Här fanns flera vägval att göra: till de flesta kontroller kunde man cykla en längre omväg på grusvägar 
och vägar, eller ge sig på tekniska stigar mer rakt på kontrollerna.

Topplagen i mix och dam gick fortsatt mycket bra ute på cykelsträckan och låg fortfarande före beräknad tid. De 
snabba mixlagen låg så pass före beräknad tid att banläggaren inte hann ut med kontrollen vid gamla 
slussområdet! Kontrollen vid fontänen där hade vi valt att avvakta att placerat ut under morgonen. Gamla 
slussområdet är ett mycket populärt promenad- och picknickområde och det fanns en risk att den skulle störas. 
Kontrollen kom i alla fall på plats lagom till att första dam- och herrlag kom trampandes. Ledande mixlag hade 
då precis vart förbi och förgäves letat kontrollen. Deras kontrollstämpling justerades därför vid målgång.



Mölndal Outdoor ledde herrklassen i början av cyklingen, men en punktering gjorde att AXA-Adidas kunde 
komma ikapp och gå förbi. AXA släppte sedan inte sin ledning och låg vid slutet av cyklingen en kvart före 
Mölndal.

I damklassen körde Mölndal fortsatt på bra, men Skogsstjärnorna höll samma höga tempo och lät inte Mölndal 
öka sin ledning på sträckan. I mix startade Sportson Skövde med en knapp ledning före SMS J&N, men körde 
stenhårt och ökade sin ledning minut för minut under cykelsträckan. SMS i sin tur drog ifrån treorna 
Skogstokiga.

Sträcka 4 – Sprint-OL

När lagen kom in från MTB-sträckan fick de ut kartor till en snabb sprint-orientering som gick i området runt TC 
på skala 1:5000. Två av kontrollerna innebar ytterligare dopp i älven: en var lagd på en boj i en vik och en var 
placerad ute på en ö en kort sträcka från land. En extra utmaning var att vattnet i älven var ovanligt högt på 
tävlingsdagen, vilket gjorde att de blev lite tuffare att plocka än tänkt!



Sträcka 5 – Rogaining 

Sista sträckan i cupklassen var en rogaining, där både kontroller på land och ute på älven skulle stämplas, i 
valfri ordning. Här hade banläggaren lagt in många höjdmeter för att nå flera kontroller. Vi hoppas att de 
tävlande inte var för trötta för att njuta av utsikten vid kontroll 104, som har en fantastisk panoramavy över 
älven! 

Här valde ungefär hälften av lagen att cykla till kanotväxlingen först för att ta kontrollerna i älven och därefter ge 
sig ut på cykel och till fots i skogen, medan hälften gav sig ut på cykel upp i skogarna innan paddlingen. Även 
inbördes ordning som kontrollerna togs verkar variera en hel del.



I mixklassen drygade Sportson Skövde under andra halvan av tävlingen ut sin ledning och vann till sist med 13 
minuter ner till tvåorna SMS J&N. Lag Skogstokiga kom in på tredjeplats, 23 minuter efter Stockholmarna.

Mölndal Outdoors damlag var ohotade genom hela tävlingen och kunde till sist gå i mål 22 minuter före 
Skogsstjärnorna. Skogsstjärnorna gjorde en stark andra halva av tävlingen och drog ifrån tredjeplacerade 
SealTeamAnna.

I herrklassen var AXA-Adidas först över mållinjen, en knapp kvart före Mölndal Outdoor. Tyvärr visade det sig att 
stämplingen vid kontroll 82 på cykelsträckan inte hade tagit för AXA-Adidas. Även stämplingsenheten hämtades 
in och kontrollerades, men visade inget spår efter lagets stämpling och AXA-Adidas blev därför underkända, 
även om de kunde visa att de befunnit sig vid kontrollen. Reglerna i cupklassen är tydliga på den punkten: icke 
korrekt genomförd stämpling innebär diskvalifikation. Segrare blev istället Mölndal Outdoor, med Frosta lag 1 
som tvåa, en knapp minut efter Mölndal. Tredjeplatsen kneps av Sportson Skövdes herrlag, drygt fem minuter 
efter Frosta.

Samtliga lag i cupklassen tog sig i mål i god tid innan maxtiden på 8 timmar. Sist i mål var det danska mixlaget 
Team SMS på 7 timmar och 45 minuter, efter att ha tagit det lugnt och njutit av banan under dagen. De var 
mycket nöjda med tävlingen och de fina banorna.

Resultat cupklassen

Herr
1! 205! Mölndal Outdoor (Pär Boqvist/Jens Torild)! ! ! ! 5:01:28
2! 204! Frosta Multisport 1 (Daniel Liljedahl/Jonas Lindkvist)! ! 5:02:27
3! 201! Sportson Skövde (Karl-Fredrik Andersson/Richard Brankell)! 5:08:01

Mix
1! 237! Sportson Skövde (Jerker Martinsson/Frida Björkman)! ! 4:21:05
2! 233! SMS J & N (Josefin Wångdahl/Nils Malm)! ! ! ! 4:34:17
3! 231! Skogstokiga (Torbjörn Saetre/Lotta Saetre)!! ! ! 4:57:36

Dam
1! 254! Mölndal Outdoor IF Dam (Viktoria Wallin/Karolina Söderberg)! 4:43:47
2! 253! Skogsstjärnorna (Linn Nilsson/Helena Svensson)! ! ! 5:05:00
3! 252! SealTeamAnna (Anna Åstrand/Anna Waxegård)! ! ! 5:48:50



Mölndal Outdoor - vinnare lång herr

Sportson Skövde - vinnare lång mix



Mölndal Outdoor - vinnare lång dam

Sprintklassen

I sprintklassen, som inte ingick i cupen, hade vi framför allt många starter i soloklassen för herrar, med många 
starka namn i startfältet. Även damernas solotävling hade lockat fyra deltagare. I lagklassen tävlade 4 herrlag 
och 3 mixlag.

Sprintklassen hade en beräknad segrartid på 3 timmar, och hade samma banupplägg som cupklassen, förutom 
att fjärdesträckan sprintorientering inte var med. Alla klasser tävlade på samma bana, med en totalsträcka på 
ca. 40 km.



Herrarnas soloklass blev en tuff historia, där TSOK:s Patric Johansson till sist segrade efter att ha jobbat sig 
upp från en tredjeplats efter paddlingen till ledning på slutet av andraträckan, orientering. Han lyckades sedan 
hålla förstaplatsen genom resten av loppet, även om Mathias Carling från Sweco Adventure var nära att gå 
ikapp under den avslutande rogainingen. Marginalen i mål blev till sist fyra minuter. Bakom de två i toppen var 
det en hård kamp mellan många bra tävlande. I mål skiljde det inte mer än tio minuter mellan trean Anders 
Olsson, tävlande för Sportson Skövde, ner till åttonde placeringen. 

I damernas solotävling var Helén Persson tävlande för Team Barmark först i mål. Helén skulle egentligen ha 
tävlat i cupens mixklass tillsammans med Jacob Westerberg, men fick byta klass till solo-sprinten när en 
förkylning satte stopp för Jacob. Tvåa i mål var Ann-Christin Oberlé tävlande för TV88, som tyvärr hade missat 
en kontroll på orienteringen och därför blev underkänd. Tvåa blev istället TSOK:s Martina Dahlström Stigsson 
före Elisabeth Lovén från Linköping.

I herrarnas lagklass öppnade Åmål Multisport Vit starkt på paddlingen, men blev omkörda vid sista 
paddelkontrollen av Västra Götalands Gaseller från Mölndal Outdoor. Gasellerna höll sedan i sin ledning och 
vann klassen före Tidelaget, med Åmål på tredje plats.

I mixklassen var det omvänt scenario, med Mölndalslaget Mölndal Outdoor Bra i täten genom hela paddlingen. I 
början av orienteringen gick sedan Team Liv & Ryck från Åmål Multisport om, och höll förstaplatsen hela vägen 
till mål. Tvåa blev Monkeybar, med Mölndal Outdoor Bra som trea.



Åmål multisport Team Liv & Ryck vit - vinnare sprint mix

Västra Götalands Gaseller (Mölndal Outdoor IF) - vinnare sprint herr



Helén Persson,Team Barmark - vinnare dam solo

Patric Johansson, Trollhättans SOK - vinnare herr solo



Prova på/ungdom

I prova på/ungdoms-klassen testade de flesta av deltagarna multisport för första gången. De vanliga tre 
momenten orientering, MTB och paddling ingick i klassen, och självklart hade vi lagt en kontroll ute i älven även 
för det här gänget. Den beräknade segertiden var 90 minuter, men banan visade sig vara lite tuffare än så och 
de flesta behövde mer än 2 timmar på sig.

Starten gick under målportalen på TC och blev spännande, där flera lag valde olika vägar till första kontrollen 
redan från start.

Först i mål efter 1 timma och 49 minuter var far/son-laget Team ET med TSOK:s Dag och Eskil Tryggö, 10 
minuter före Mölndals Outdoor/Frölunda OK’s ungdomslag Murphys lag med Gustav de Dous och Johan Lamm.  
Därefter var det tätt mellan lagen, tredje och fjärdeplacerade Debutanterna och DebutTanterna var bara en 
respektive tre minuter från silverplatsen, och efter dem var det inte många minuter till att femte och sjätte lagen, 
Debutanterna 2 och The Girlzz kom i mål. Mycket bra kört av alla!

Alla deltagarna verkade mycket nöjda med tävlingen, vi hoppas att vi får se dem på startlinjen fler gånger!

Tävlingsledningen i TSOK Multisport Race tackar alla deltagare och funktionärer för en fantastisk tävlingsdag. Vi 
har fått många positiva kommentarer efter tävlingen, framför allt de fina banorna. Det är väldigt roligt att höra, 
och vi lovar att fortsätta arrangera en riktigt bra tävling.

Välkomna tillbaka nästa år då vi kör den fjortonde upplagan av TMR!


