SM i Terränglöpning 2021,
en lysande tillställning
under regnhot!
SM i Terränglöpning 2021 genomfördes
under helgen den 22 till den 24 oktober
På Höganäs flygplats och Höganäs
Golfklubb. Detta var första gången på
över 30 år som en sådan tävling var
förlagd till skånsk mark!
Efter ett effektivt lobbande mot riksorganisationen av idrottsklubbarna IS Göta
från Helsingborg och Höganäs Friidrott gick budet till Höganäs Kommun. Efter
en förfrågan från Ulf Mohlin, kommunalråd i Höganäs, till Nordvästra Skånes
Flygklubb och Höganäs Golfklubb var vi överens om att ställa upp för bygden
och så var terrängfrågan klar!
Terräng i det här fallet betyder en ganska platt gräsyta utan våldsamma
höjdskillnader, men Kalle, greenkeeper på Golfklubben, anlade en häftig
vattengrav på golfbanan och efter en justering av flygplatsens ”bullervall” så
fanns också en ganska knepig backe att trängas på.
Men vädrets makter var inte nådiga! Dagarna innan preparationen av banorna
skulle börja regnade det kraftigt (50 mm+) och man kunde befara att gräset
skulle trampas till lervälling. Men banorna på ESMH är av ett särskilt slag och på
fredagsmorgonen hade regnet dränerat bort. Gräset höll, utan skador, för de
över 600 löparna som sedan i 3 dagar kämpade runt banan.
På torsdagskvällen blåste det 40 knop i byarna och stakningsbanden på banan
blåste bort och prydde hela fältet. Om igen för idrottsföreningarnas folk på
fredagsmorgonen!
Lördagen började dock med en strålande soluppgång och alla loppen kunde
genomföras i gott väder. Tävlingarna invigdes av landshövding Anneli Hultén,
själv en framgångsrik idrottare för några år sedan. Ulf Mohlin, också han en
tidigare Maratonlöpare, tjänstgjorde som prisutdelare.
Klubben ville göra en uppvisning av klubbens tysta flygplan i en roteflygning i
samband med invigningen. Därför hade vi planerat att basera maskinerna i
Landskrona, men helt oflygbart väder när vi skulle flytta ner dem, gjorde att de
fick stanna hemma.

Då ryckte Mats ”Malle” Andersson och Ove Bengtsson in och gjorde en
fantastisk roteflygning över fältet, från sin basering i Ängelholm. Uppskattat!
Tävlingarna blev mycket lyckade och alla tävlande och funktionärer blev
förärade en unik gåva från Höganäs Kommun: ett saltglaserat saltkar från
Höganäs Saltglaserade som upprätthåller de fina traditionerna från
Höganäsbolagets storhetstid, när bolaget försåg de svenska hushållen med
allehanda bruksföremål.
Efter den sista prisutdelningen klockan 14.00 under söndagen, ryckte loppens
funktionärer ut och började demontera alla faciliteter. Klockan 16.00 var
banorna rensade!
Full Cred till dessa noggranna och snabba funktionärer!
Cred också till Ann-Sofie Toremo Gemhardt, Höganäs Kommun, som höll i all
information till omvärlden om vad kommunen hade att erbjuda deltagarna och
hur de kunde förhålla sig till kommunens resurser.
Dagen på klubben fortsatte med mörkerskolning, hög effektivitet även här!
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Läs mer om tävlingarna på: Terräng-SM 2021 / SM i friidrott (smfriidrott.com)

