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LÖPNING VM-orienteraren Susen Lösch från Tyskland
blev först att vinna Tjejhalvan.
– Det var roligt, banan var så fin, tyckte Susen efter
loppet.

Grabbhalvan fick för första gången sällskap av tjejerna på banan och först tillbaka
av de 241 tjejerna var Susen Lösch.

Hon var i täten från starten till målet i Stadium Arena och vann på 19.09.

– Bra tempoträning för orienteringen. Det är lättare när man kan springa på rakt
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(1/5) Tyskan Susen Lösch vann första Tjejhalvan. | Bild: Joakim Blomqvist
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Christer Andersson

22-åriga Susen bor och jobbar i Finspång, där hon gör sin praktik och exjobb på
Siemens. Att hon pratar flytande svenska beror på att hon jobbade som au pair i
Eskilstuna för några år sedan. Det är också därför hon tävlar för Ärla IF.

Tioåriga Alice tvåa
Susen fick kämpa för att hålla undan för tvåan, som var blott tioåriga Alice Magnell-
Millán, från Tjalve, bara fem sekunder efter i mål.

– Jag kände mig pressad hela tiden. Efteråt frågade jag hur gammal hon var, jag
trodde hon var minst 13, berättade Susen imponerat.

Var du inte sugen på att ta med dig backpriset i må l?

– Jag glömde det och sprang förbi backen, svarade Susen.

Backen plockades istället upp av Sussanne Reiman, IK Akele.

För Susen väntar en svettig helg. Hon ska springa i både dam- och herrlaget i
Tiomila. Sedan blir det fortsatt laddning inför sommarens VM-orientering i Strömstad.

Äntligen skadefri
Även i herrklassen blev det en orienteringsseger. Tjalves och OK Denselns Olle
Kalered gick loss vid Riksbron och höll säkert undan till seger på fina 15.24.

– Jag var trea hela vägen dit. Det var kanske lite fegt att ligga bakom, tyckte Olle
som passerade klubbkompisen Ludvig Danielsson och Akeles Stefan Wass.

– Jag har aldrig tagit stryk av dem tidigare och ville inte göra det nu heller, sa han
med ett skratt.

Det var Olles första Grabbhalva sedan 2013. Sedan dess har han besvärats av
olika skador. Den senaste var en skärskada i foten efter att ha trampat ned mellan
två stenar i skogen.

– Bara att kunna vara med och tävla är en seger. Formen börjar komma nu, tyckte
den 26-årige segraren.

På söndagsmorgonen har han ett viktigt uppdrag i dalaskogarna när han ska springa
Denselns åttonde sträcka i Tiomila.

Tredje backen för August
Olle var sugen på att sno backpriset, men avstod. Den stora backen plockade
istället Tjalves August Mollén upp.

– Min tredje back. De andra tog jag när jag var tio och tolv år, berättade loppets fyra
som kom tyckte att löpningen fungerade bättre med än utan back den här kvällen.

Totalt kom 1 216 tjejhalvor och grabbhalvor till målet i den första gemensamma
tävlingen.
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