Skridskomarathon SM
och Tavelsjörännet 2020

Arrangerat i Tavelsjö av Tavelsjö AIK 15:e feb
Säsongen 2020 hade börjat svårt för Tavelsjö isbana då snön kom tidigt och vi då inte kunde
gå ut med fordon och ploga på den tunna isen. Det varma vädret svepte dock in över Sverige
och snön här uppe i Tavelsjö smälte och frös i omgångar vilket gjorde att vi fick nyis flera gånger
om och inför tävlingen som vi planerade den 15:e februari hade isbanan blivit spegelblank.
I slutet av Januari såg vi av en händelse att Sigtunarännet och även Skridskomarathon SM skulle äga
rum samma dag som vår tävling men skulle få ställa
in då det var för varmt i södra Sverige.
Vi tog då ett snabbt beslut att försöka rädda
Skridskomarathon SM och tillsammans med hjälp av
Svenska skridskoförbundet kunde vi snabbplanera
att marathon SM kunde få vara 52 km i år och vara
samtidigt som Tavelsjörännet.
Tavelsjö isbana ligger på den vackert belägna Tavelsjön,
25 km nordväst om Umeå. Sedan fyra år tillbaka drar
den ideella föreningen Tavelsjö AIK upp en bana på sjön.
Banan är öppen från slutet av december till början av
april och sträckningen brukar variera lite från år till år.
Som längst har den varit 20 km och årets bana är 13 km.
Trots den snabba planeringen anmälde sig ändå 13 åkare
till Marathon SM och 45 st till Tavelsjörännet. Joep Meens
från Svenska skridskoförbundet åkte upp och hjälpte till
med reglerna och bedömningen av åkarna. Vi är väldigt
tacksamma över den hjälp vi fått från Svenska
skridskoförbundet.
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Tavelsjö isbana 2020, 13 km

Joep Meens och förare Sven-Olof Jakobsson

Ett flertal lokala åkare ställde upp i Marathon SM men det var den rutinerade Fredik Nylen (Trollhättan
skridskoklubb) och Torbjörn Hägglund (Hagaströms SK) som knep guldet i Senior resp Veteran 55+
klassen. I veteran 45-54 vann däremot Per Edlund som tävlade för Tavelsjö AIK.

Starten för Skridskomarathon SM 2020

Veteran 55+:
1. Torbjörn Hägglund
2. Torsten Jonsson
Senior herrar:
1. Fredrik Nylén
2. Johnny Sundström
3. Kristoffer Kollberg
Veteran 45-54:
1. Per Edlund
2. Jonas Westling

Guld, silver och brons medaljörer i Skridskomarathon SM 2020

I Tavelsjörännet som har mer fokus på motionslopp fanns det ett
flertal klasser, 13, 26, 52 och 104 km. Många som aldrig åkt skridskor
och bara ville prova på åkte 13 km och det visade sig vara väldigt
tufft för många men en efter en tog de sig i mål. De som åkt en del
tidigare tog sig an 26 km och de som ville ha en lite tuffare utmaning
åkte i 52 km klassen som för övrigt var samma sträcka som Marathon
SM klassen. I 52 km fann vi även elittränade Eva Lagrange
(Sundsvall speedskaters) som gjorde den snabbast tiden av alla på
52 km och gick i mål på tiden 1:50.55, en minut före Fredrik Nylen.
I 104 km klassen dominerade länge Jean-Luc Ostyn (LBSG Gent,
Belgien). Med sin fina åkteknik ökade han på sin ledning varv efter
varv men olyckan var framme inför sista varvet och han fick
bryta. Istället segrade Niek Bravenboer (Nederländerna) i herrklassen
och i damklassen segrade Katrien Buyse (LBSG Gent, Belgien).

Eva Lagrange, snabbaste åkaren
den 15:e Februari

Ett stort grattis till alla
som var med och tack
till alla åkare,
publik och funktionärer!
Vi ses nästa år på
Tavelsjö isbana

