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JUBILEUMSLOPPET
Så har det kungliga historiska 80: e vasaloppet också gått över till historien. Med hela 15 562
åkare till start och med mer än 14 600 i mål raderades tidigare rekordnoteringar ut. Likaså det
sammanlagda antalet starter, över 47 000, under Vasaloppsveckan i världens största
skidarrangemang.
160 IFK:are i mål under Vasaloppsveckan
För IFK Helsingborg kämpade exakt 100 åkare in under den klassiska målportalen denna
vackra marssöndag efter en mycket jobbig resa över de 9 milen. Därutöver hade redan 60
IFK: are triumferat under veckans övriga tävlingar. Sålunda för IFK-skidor också ett historiskt
rekordår.
Norsk seger med cykeltaktik
Norrmannen Anders Aukland blev jubileumsloppets segerherre och går därför till hävderna i
Vasaloppshistorien, vederbörligt entusiastiskt hyllad av den sportsliga dalapubliken, men
också starkt kritiserad på hemmaplan för att ha vunnit med ”cykeltaktik” i skidspåret. Något
som inte ses med blida ögon inom skidsporten.
”Gå ut hårt och öka….”
Inom IFK-skidor finns inget cykeltaktiskt resonemang. Här lever den gamla Coubertinska
olympiska andan – att segra är inte det viktigaste, utan att deltaga ! Dock rycks man lätt med i
IFK-parollen: ”Gå ut hårt och öka…”, som vi skämtsamt lyckönskar våra åkare med före
start, men den tanken är efter startrakan ett minne blott. Problemet är ju självklart den trånga
passagen i Bergabacken, där alla sådana ambitioner försvinner, och tur är väl det. Det är bara
att rätta in sig i ledet (spåren), spara på krafterna och väl uppe på myrarna försöka finna sitt
eget tempo.
Försnacket om föret
Försnacket hade som vanligt uteslutande handlat om söndagsföret. Skulle det hålla sig kallt,
hur mycket skulle solen värma upp snön, minusgrader i Mora, omvallning utmed spåret,
klister rent av? Ja, frågetecknen är många och vilka tankar korsas inte i en vasaloppsåkares
skalle ju närmare starten kommer. Prognoserna talade ett lugnande språk. Sjutton minus vid
starten och någon kallgrad vid målgången, både sol och moln. Allt tydde på en skön resa i
kallföre, där ordet omvallning inte existerade.
Genom ett vackert vinterlandskap
Men ack, Du glade Vasaloppsåkare! Under Vasaloppsnatten händer det ofta både märkliga
och oväntade ting. Vid uppvaknandet var det ”bara” tio minus i det vanligtvis så kalla Berga,
och Du anade föga, att den sköna solen, som satte en konstnärlig prydnad på landskapet, när
du kom upp på myrarna och njutbart stakade dig framåt, redan då hade börjat värma upp snön
så pass, att i Risbergsbacken upp från ”köldhålet” Tennäng, där solen bränner bra på i den
långa sega solbacken, kändes de första släppen, samtidigt som spårkonturerna började bli
mindre och mindre. De första negativa tankarna börjar träda fram, när armarna får dra det
största lasset i solbackarna, men det ju inget fel på glidet…, så varför tänka på bättre fäste?
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Solen blir motståndaren….
– Men, Svenne Persson, Du hade det bara gott i solgasset på hedersplats i Risberg, friskt
hejande på de fyrtio första stjärnprydda blåvita IFK-arna som passerade.
– Ja, visst hade jag det, men… Den korta ordväxlingen med åkarna antydde dock en ängslan
om, att fästvallan inte skulle räcka hela vägen.
Jag försöker fram till vår kontroll efter Evertsberg, var det samstämmiga svar jag fick av de
flesta på frågan, om jag skulle bättra på fästet.
Därför med tanke på de alltid långa och krävande uppförskilometrarna fram till Evertsberg,
som suger musten ur åkare med bakhala skidor, övergav jag Risberg och lät Volvon rulla med
i bilkön mot vår kontroll i Vasslan. Det behövdes säkert ett extra handtag till hjälp hos våra
pålitliga funktionärer i kontrollen, Birgit och Bengt.
I bilradion prisade en radioreporter lyriskt det finfina vintervädret och de utmärkta spåren.
TV-publiken gav honom säkerligen också rätt, men detta helt ovetandes om, hur det såg ut
längre bak i spåren, där tiotusentals åkare så smått började fundera över, om Spår-Kalle kunde
få godkänt för sitt arbete. Men solen, den gassiga, hade krävt sin tribut.
När Anders Aukland, (03.34.40), spurtbesegrade en tidigare vinnare, estländaren Raul Olle,
och klockan ännu inte slagit tolv, hade huvudparten av IFK-åkarna fyra, fem, ja sex timmar
kvar, slitsamma sådana, innan dagsverket skulle vara över. Tala om rättvisa förhållanden…
Klistret på….i Vasslan
En febril aktivitet rådde vid IFK-kontrollen, då jag kom dit. Kön till omvallningen var lång,
och den skulle bara växa. Då ”skidtåget”, åkare från åttonde, nionde och tionde leden,
anlände, kunde man stundtals räkna till åtta-tio par skidor, som väntade och ropade efter
klister. Rodes Universal och Rossaklister i kombination hade strykande åtgång. Flinka fingrar
och nävar hos Sälenpolisen Stig Einarsson. med son fick en svettig eftermiddag och såg till att
alla fick ett acceptabelt nytt fäste under skidorna, vilket glädjande nog hjälpte samtliga, som
ganska uppgivna tog sig fram till IFK-kontrollen, ända in i mål.
– Va f-n liknar det här? Var Kenneth Lundells spontana kommentar, som gav uttryck för vad
de flesta kände, då de nådde kontrollen.
Men det rutinerade kontrollfolket fick snart lugnat ner de upprörda känslorna hos åkarna.
Efter en paus, sittande i snön på frigoliten i solvärmen, med dricka, russin och bananer som
extra njutningsmedel, hade hoppet om att nå målet i Mora återvänt och med en välgångsklapp
på axeln samt en smilande tacksam blick tillbaka anträddes de sista trettiosex kilometrarna
med stor förväntan.
Med glada tillrop mot målet
I Hökberg fick jag åter kontakt med kämparna och med ett från mig glatt tillrop, förunnades
jag ett ännu gladare smil tillbaka, och nu såg jag hur stoltheten lyste i ögonen.
Vi ska klara av ´et! Så var även situationen vid Läde några kilometer före mål, där jag gjorde
ett kort uppehåll, innan jag fortsatte till Mora för att applådera och lyckönska alla åkarna.
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En obeskrivlig målgångskänsla
Av erfarenhet känner jag vibrationerna i kroppen som infinner sig under den korta tiden på
upploppet fram till den välsignade målportalen, och som vid själva målgången ger en
översvallande känsla av belåten glädje. – Jag har klarat det eller jag har klarat det igen !
22 debutanter – 2 medaljörer – en ny veteran
Klarade det med guldkant gjorde förvisso alla årets 22 debutanter. Bästa IFK-are i årets
Vasalopp blev Håkan Pärsson, (5,21,20), näst bästa IFK-tiden någonsin, och Andreas
Bengtsson (5,34,26), som klarade Vasaloppsmedaljen, segrartiden +50% (5,43,03). Men äras
den som också äras bör: Nils-Göran Rångeby, som i år fullföljde sitt 30:e Vasalopp med
bravur och samtidigt tog stavtaget in i den ärofyllda Veteranklubben. I framtiden får han bära
epitetet, Vasaloppsveteran. Heders, allesammans!
Grattis !
Ett stort grattis till alla 100 eller 101! Den glade kanadicken Christian Harkness, är ju också
IFK-are, även om han denna gång i sin skiddebut ville ge en extra gloria åt sitt hemland med
en liten kanadensisk flagga hängande ned från midjan och uppmärksammad för Kanada vid
varje kontroll. Han kommer säkert igen ett annat år – för IFK Helsingborg.
Värt att notera från Vasaloppet 2004
Det rekordstora antalet debutanter i Öppet Spår och Vasaloppet uppgick till 35, varav 4 tjejer.
Jubilarerna var många:
30 år: Nils-Göran Rångeby
20 år: Håkan Pärsson, Bertil Persson och Bengt Selmén
15 år: Bengt Ekdahl, Ernst Andersen och Tobias Itzigehl
10 år: Jan Blomgren, Henrik Jensen, Peter Nilsson och Lars-Erik Spett
Håkan Pärsson tog sin 12:e Vasaloppsmedalj.
Dubblerade (Öppet Spår – Vasaloppet) gjorde Jan Blomgren, Håkan Pärsson, Lars-Erik Spett,
Tommy Törnkvist och Olof Weister.
Jan Blomgren blev som vanligt IFK: s meste åkare under Vasaloppsveckan med både
Kortvasa, Halvvasa, Öppet Spår (det 10: e) och Vasaloppet, men han gladde sig allra mest
över att sonen Johan (19) överträffade honom med tio minuter i deras första start i
Vasaloppet.
Fam. Gyllenspetz blev mesta IFK-familj, även i år. Mamma Gunilla körde sin femte raka
Tjejvasa, medan pappa Ulf tänker tioårsjubilera 2005, och sönerna Jonas (6:e) och Johan (3:e)
tänker göra likadant om ett antal år.
I resultatlistorna noterar vi nya familjenamn, i både första och andra generation, som Husak,
Vaclav och Sabina (Öppet Spår), Blomstrand, Anders och Gertrud (Kortvasan), Leire, Gunilla
och Karin (Tjejvasan), dessutom i Vasaloppet Boegård, Torsten och Christian (5,57,19!) samt
Rångeby, Nils-Göran och Göran. Familjetraditionen inom IFK-Skidor fortskrider!
Till sist, Sten Andersson. Grattis inte bara till Ditt fjärde Vasalopp/Öppet spår, utan även till
målsättningen att fullfölja det 80:e Vasaloppet under Ditt 70:e levnadsår!

