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Team Mariestad skördade 

stora framgångar på bow-
ling-SM i Vårby. I lagtävling-
en där Mariestad skickade 
en giftig kvartett som skulle 
försvara fjolårets SM-silver 
såg det länge ut att kunna bli 
ett guld.

Men hemmalaget Djur-
gårdens IF lyckades kämpa 
och knyckte förstaplatsen 
för Mariestadslaget.

– Det blev lite firande i går 
ändå, säger Erik Ahlstrand. 

I den individuella klassen 
ställde Mariestad upp med 
två spelare: Erik Ahlstrand 
i H25 och BK Gärdets Kjell-
Åke Gustavsson i oldboys. 
För Ahlstrand blev det en 
hedersam tredjeplats.

Bra start
– Jag började bra och ledde 
efter första och femte se-
rien. I början spelade jag 
bra, sen dalade jag, berättar 

Ahlstrand, som fick problem 
med en av banorna.

– Det var en bana som var 
jobbig för alla och den fick 
jag på slutet. Ingen spelade 
bra på den. 

Efter den sjätte serien bör-
jade han i stället försvara sin 
tredjeplats för att hålla BK 
Origos Sebastian Gustavs-
son bakom sig.

– Jag kunde inte göra så 
mycket för att ta in på ettan 

och tvåan, så det var bara 
hålla honom bakom sig. Det 
blev lite taktik. 

Max Ornered från Stu-
reby vann guldet. Tvåa blev 
Tegnér Daniel Nordström 
Green. 

Ahlstrand har sedan tidi-
gare ett SM-guld från 2005 
i B-klassen.

För Kjell-Åke Gustavsson 
blev det en snöplig fjärde-
plats. Gärdet-bowlaren var 

blott nio poäng bakom Leif 
Sjöberg från BK Trol.

Oldboysklassen vanns av 
Kulladals Peter Eriksson. 
Anders Hermansson från 
BK Zenit kom tvåa. 
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BOWLING. SM i Vårby

Silver till Mariestadslag på bowling-SM
Erik Ahlstrand, Robin 
Asbjörnsen, Mattias 
Tiveljung och Patrik Ahl-
strand från Team Marie-
stad lyckades försvara 
sitt silver i lag-SM från 
förra året.

– Det var riktigt roligt, 
säger Erik Ahlstrand, 
som vann brons i H25-
klassen.

Nationaldagen har blivit 
tradition för motionsloppet 
med start och mål vid Locke-
rudsskolan i Mariestad.

Från starten cyklar man 
med riktning Kinnekulle, via 
den så kallade Åsenvägen ut 
mot Björsäter.

Tre olika bansträckningar 
fanns att välja mellan och 
i den längsta, över tio mil, 
kom flest antal till start. 
Nämligen 45 personer.

Oxtrampen är ett mo-
tionslopp, men likt många 
andra lopp är det många 
deltagare som går in för att 
göra bra tider. 

Kanske var det en god idé 
att försöka ta sig snabbt i mål 
just i lördags. Vädret var inte 
riktigt på cyklisternas sida 
och just vid startögonblicket 
började regnet komma.

På den längsta distansen 
gick det undan och när det 
cyklisterna på tio mil dök upp 
på raksträckan vid Västra vä-
gen syntes Kaj Kosonen och 
Johan Larsson sida vid sida.

Båda slet och korsade 
mållinjen i stort sett samti-
digt efter 1.41 timmar. En li-
ten bit efter kom Per-Håkan 
Östman, som kostade på sig 
ett leende.

– Det var Per-Håkan som 
gjorde jobbet, konstaterar 
Kaj och Johan när de sum-
merade loppet.

Dryga timmen
Mariestadcyklistens Mika 
Lindberg gav sig tusan på 
att göra ett snabbt lopp på 
fyra mil. Det lyckades han 

med och i mål kom han på 1 
timme och 6 minuter.

Bland de startande, som 
totalt blev 85 personer, 
gjorde Team Addison debut.

Laget bestod av Mattias 
Norrman, Öyvind Höiberg 
och Peter Fransson, som har 
ett stort mål.

–  Att öka förståelsen för 
addisons sjukdom. 95 pro-
cent blir felbehandlade på 
grund av okunskap, säger 
Martin Norrman som bor på 
västkusten.

Martin Norrman är sty-
relsemedlem i den svenska 
addisonföreningen och lider 
av sjukdomen. Sjukdomen 
innebär brist på de livsvik-
tiga hormonerna kortison 
och aldosteron.

– Man drabbas av extrem 
trötthet och parerar med 
kortison, förklarar Norr-
man, som cyklade på 1.12 
timmar.

Kompisarna, som inte har 
sjukdomen, tog ”sjumila-
ren” och kom nöjda i mål.

– Ett av de bästa loppen 
jag cyklat. Då har jag varit 
med en hel del, säger Öy-
vind Höiberg från Dals Ed, 
som fick tiden 2.19.

Trion lovar att komma 
tillbaka nästa år och ha med 
sig ytterligare två deltagare.

Eive Pakkanen och Mikael 
Söderblom i arrangörsklub-
ben kunde konstatera att 
man inte kom upp i fjolårets 
startsiffra när vädret var på 
sin mörkare sida. 

Peter Gustafsson

CYKEL.

Spurtstrid gav mjölksyra i Oxtrampen

Motionsloppet Oxtrampen fick inte lika stort deltagarantal som i fjol, men de som kom till start på de natursköna vägarna verkade trivas.  FOTO: PETER GUSTAFSSON 

SPURTSTRID. Det blev facit då  
Mariestadcyklisten arrangerade sitt 
41:a motionslopp, Oxtrampen.

– Jag är helt slut, säger hemma
klubbens Kaj Kosonen efter duellen 
med kompisen Johan Larsson från 
Tibro.

Anita Adamsson, till vänster, var en som tog det lite lugnare. 

Spurtuppgörelse efter tio mil mellan Kaj Kosonen och Johan 
Larsson, till höger. 

Team Addison drar uppmärksamhet till sig genom att delta 
i olika cykellopp. Här från vänster Martin Norrman, Peter 
Fransson och Öivind Höiberg. 

Mika Lindberg från 
Mariestadcyklisten var 
snabb på fyra mil. 

Jan Larsson från Karleby 
Grannalag körde sju mil.


