Langgarverne.dk’s korrespondent i Mora:
Heino Wohlert

Vasaløbet Öppet Spår” 2013.
En langgarver-resultatliste af den lidt anderledes slags …
Hvert år slutningen af februar ser hele Mora, med forventning, længsel og spænding frem til årets første
højtid: nemlig ”Vasalopps-veckan” … som den så smukt hedder … Denne uge (godt og vel) hvor hele
samfundet omkring den, på mange måder, legendariske svenske by Mora i Dalarna kun drejer sig om en
ting … nemlig: langrend … og i parentes nok også lidt om business.
Siden 1922 har Vasaløbet kørt, vist på nær et år eller 2 pga. mangel på sne. Hvem har ikke hørt om ”Mora
Nisse” Karlsson eller om Sixten Jernberg ? … okay, måske klinger det ikke helt så bekendt i danske ører,
men det er på niveau med Poul Elvstrøm og Michael Laudrup … blot i en anden ”branche”.
Vasaloppet er et legendarisk skiløb – langrend – i Sverige på 90 km fra Sälen til Mora.
Gennem hele ugen, som kulminerer i Vasaloppet, afholdes forskellige skikonkurrencer bl.a. en mere
motionistvenlig variant af Vasaloppet, som benævnes ”Öppet Spår”. Samme 90 km som Vasaloppet,
samme bakker, samme depoter … men ingen tv dækning, ingen konkurrence … altså anden end den
almindlige venskabelige kappestrid … og så lige den mod elementerne og én selv under devisen: ”I fäders
spår för framtids segrar”.
For os danskere, der ikke er opvokset med ski på, og som ikke kan træne 4 x per uge 15-20 uger om året,
er ”Åbent Spor” et langt mere interessant alternativ end deltagelse i det ”rigtige” og ret beset, mere
prestigiøse Vasalopp.

I 2013 var vi 5 langgarvere til ”Öppet Spår”.
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» Grimm, Ella (DEN)
D65 09:15:39
» Brinch, Jørgen (DEN)
H65 10:35:42
» Demsitz, Benjamin (DEN)H65 10:27:11
» Rasmussen, Bjarne (DEN) H55
» Wohlert, Heino (DEN)
H45

Det vil sige, Jørgen og Benjamin udgjorde fortroppen og deltog i Søndagens udgave, hvilket betød at de
måtte slås med høje temperaturer og dårligt ”fæste”. (Det betyder, at det er svært at smøre skiene så de
kører optimalt).
Ella, Bjarne og Heino udgjorde bagtroppen … på flere måder, idet vi deltog i mandagens udgave.
Dvs. Heino ikke stillede til start pga. sygdom, og kan dermed agere Deres udsendte medarbejder … Jeg
havde engang været så … jeg kan ligeså godt sige det selv: Dum, at love Ella, at når hun en dag ville løbe
Vasaloppet (Öppet Spår) så ku’ vi ”bare” løbe det sammen … jeg er åbenbart ikke klogere .
Efter en uges træningslejr i uge 7 stod det krystalklart, at Ella løb rigtig godt - og min psykosomatiske
reaktion udeblev heller ikke … Jeg blev syg 2 dage før raceday og undgik dermed behændigt at indkassere
en læsterlig dragt prygl !!!

Ella (i midten) på opløbet efter 89,5 km …

Bjarne måtte desværre udgå med maskinskade efter at have slået hånden og brystkassen temmelig slemt
i et massestyrt.

Til alt ”held” skete der ikke yderligere skade. … Der er al mulig risiko for at det går alvorligt galt, når
adskillige ”langrendere” ligger og tumler rundt i mellem hinanden på nedkørslerne … i et sandt inferno af
lemmer og ski og stave og diverse løse effekter.
Bjarne kunne trække sig af løbet uden større skade end nogle temmelig forslåede lemmer … og en stor
skuffelse i bagagen. Han var RIGTIG godt kørende og leverede nogle særdeles lovende splittider indtil han
udgik halvvejs i løbet – men den gik ikke denne gang – op på hesten igen !.
Derfor var det igen op til det stærke køn  at holde fanen højt … og jeg siger ikke for meget, når jeg
bestemt påstår, at der var smil fra øre til øre på en stolt Ella, da hun krydsede mållinien … i fäders spår…
i den fine tid 9.15.39.

Smil fra øre til øre … efter 9 timer 15 minutter og 39 sekunder i arbejdstøjet.
Efterskrift: Det skulle senere vise sig, at Ella opdagede nogle helt nyde steder hun kunne blive øm …

