
10MILA 2012 – Min berättelse 

 
Dags för 10-mila igen, en av säsongen stora mål för mig (det andra är Lidingöloppet). Tyvärr blev jag 

skadad i början av april med Plantar Fascit (”hälsporre”), så har inte kunnat löpträna ordentligt. Osäker på 

formen, med andra ord. 

Stefan, Hillevi och jag stack ner redan på fredag kväll, vi ville känna på natterängen på en av 10-mila-

träningarna. Vi fick bo hos min bekant Håkan strax utanför Ljungsbro, där vi blev rejält servad med mat 

och dusch, till det facila priset av en flaska god whiskey och lite hembakade chokladscones. Väldigt 

trevligt hade vi också. Kartan vi sprang på var inte riktigt reviderad enligt Stefan. Själv är jag för grön i 

sporten för att veta när det är jag och när det är kartan som är ”fel”! Fin skog var det i alla fall! 

På tävlingsdagen skulle Hillevi föst springa sistasträckan i damkavlen, så vi åkte ganska tidigt till TC. 

Efter lite strul med tältplatstilldelningen löste vi det hela genom att sätta upp tältet utanför alla marke-

ringar. Själva TC var väldigt kompakt, med en stor skärm där man hela tiden kunde följa tävlingen, både 

med GPS-tracking på valda delar, och med kameror ute i skogen. Jäkligt kul att se att även eliten kan 

bomma rejält! 

På kvällen innan start körde vi den klassiska pastasalladen som uppladdning, genom Björns försorg. 

Vid starten kom nu Håkan och hälsade på, han tyckte det var maffigt att se och blev lite inspirerad att 

börja orientera. Vi hade tänkt springa Fjällorienteringen ihop han och jag, men vi får se hur det blir. I vår 

ålder är det skador för hela slanten. 

Fick ta sträcka 2, den nästa kortaste på 8,2 km (varav ganska mycket terränglöpning). Nattorientering 

gillar jag, och det var nog tur att jag fick en kort sträcka, med tanke på den ringa löpträningen månaden 

innan. Erik växlade in efter första sträckan något besviken på sig själv, men mina nerver hade lugnat ner 

sig betydligt, jag hade oroat mig över att behöva gå ut med eliten och bli nersprungen i klungan! Vid 

startpunkten blev jag omsprungen av två löpare, men istället för att försöka följa så länge jag orkade, lät 

jag dem springa. Den ena skulle visa sig vara 6 minuter snabbare, den andra 40 sekunder. 

Orienteringen flöt på hyfsat, en grov tabbe gjorde jag på en långsträcka där jag böärjade på et vägval som 

skulle ta mig tvärs över en opasserbar bäck. Fick vända och byta vägval, tappade 45-60 sekunder på detta. 

Såg senare att någon elitlöpare hade passerat bäcken ändå, så kanske var jag lite feg... 

Geomgående ganska lätta kontroller. Någon lite svårare följdes av löpning längs färdiggjorda stigar. Efter 

kanske 2 minuters total bomtid, så kunde jag trycka på lite på upploppet. Trodde jag, det gick nog rätt 

långsamt i själva verket! Nöjd ändå över min sträcka, slog min gissade tid med 7 minuter, växlade jag 

över till en (nästan) startberedd Stefan. 

Duscharna var skapligt anordnade, med ombyte inomhus i en verkstad, och en vedeldad bastu om man så 

ville. Det ville man! I med några mackor, och sedan krypa till kojs. Svårt att sova, det var kallt i tältet! 

På morgonen vaknade jag upp efter några timmars sömn och käkade lite gröt i markan. Ganska mycket 

gröt faktiskt. Tyckte jag hade förtjänat det! 

Tack till de övriga nio lagkamraterna som gjorde så att jag fick springa 10MILA för tredje året i rad. 

Hoppas på att komma med i laget om ett år igen. Redan nu har Brett börjat prata om Jukola om en dryg 

månad, och till hösten är det Smålandskavlen och sen hoppas jag få ihop några glada Orintomedlemmar 

till 25-manna. Du hänger väl på?! 

Magnus Homann, H40 

 



Preliminära resultat 

 

Sträcktiderna kan vara lite luriga att hitta för de gafflade sträckorna, här kommer länkarna för de 

relevanta gafflingarna. 

 

Erik Classon (AEG): 

http://obasen.nu/winsplits/online/sv/default.asp?page=table&databaseId=20779&categoryId=132 

 

Magnus Homann (BH): 

http://obasen.nu/winsplits/online/sv/default.asp?page=table&databaseId=20779&categoryId=148 

 

Stefan Lund(CDF): 

http://obasen.nu/winsplits/online/sv/default.asp?page=table&databaseId=20779&categoryId=152 

 

Niklas Andersson (rak): 

http://obasen.nu/winsplits/online/sv/default.asp?page=table&databaseId=20779&categoryId=162 

 

Per Andersson (QKN): 

http://obasen.nu/winsplits/online/sv/default.asp?page=table&databaseId=20779&categoryId=168 

 

Carl-Henry Andersson (ILM): 

http://obasen.nu/winsplits/online/sv/default.asp?page=table&databaseId=20779&categoryId=165 

 

Brett Weihart (rak): 

http://obasen.nu/winsplits/online/sv/default.asp?page=table&databaseId=20779&categoryId=171 

 

Johan Andersson (OXZ): 

http://obasen.nu/winsplits/online/sv/default.asp?page=table&databaseId=20779&categoryId=181 

 

Elin Classon (PV): 

http://obasen.nu/winsplits/online/sv/default.asp?page=table&databaseId=20779&categoryId=185 

 

Björn Karlsson (JT): 

http://obasen.nu/winsplits/online/sv/default.asp?page=table&databaseId=20779&categoryId=198 

 

Slutligen har jag lagt upp mitt GPS-spår på: 

http://www.homann.se/doma  

Str Längd Tävlande Str tid min/km Str pl Väx pl Väx +/- Totaltid Tid+ Tid+ per Str

1 14,4 Erik Classon 01:48:06 07:30 248 248 0 01:48:06 00:27:25 27:25

2 8,2 Magnus Homann 00:59:10 07:13 191 232 -16 02:47:16 00:41:20 13:55

3 13,9 Stefan Lund 01:47:54 07:46 197 212 -20 04:35:10 01:12:58 31:38

4 17,5 Niklas Andersson 02:23:07 08:11 174 182 -30 06:58:17 01:49:58 37:00

5 9,8 Per Andersson 01:14:18 07:35 197 187 5 08:12:35 02:08:44 18:46

6 9,8 C-H Andersson 01:17:33 07:55 218 187 0 09:30:08 02:35:47 27:03

7 6,9 Brett  Weihart 00:50:29 07:19 150 177 -10 10:20:37 02:50:50 15:03

8 13,3 Johan Andersson 01:56:04 08:44 252 179 2 12:16:41 03:39:08 48:18

9 9 Elin Classon 01:22:40 09:11 220 181 2 13:39:21 04:18:59 39:51

10 13,3 Björn Karlsson 01:32:56 06:59 205 159 -11 14:32:56 04:22:16  Omstart

Totalt 170 15:12:17 04:22:16   
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