Klassikerklubben 2015
Året inleddes med oerhört många plusgrader och obefintlig snö. Ur Stockholmssynpunkt en
mycket dålig skidvinter. Harsalägret blev därför väldigt välkommet och som vanligt fullsatt.
Öppet spår bjöd på hyfsade förhållanden till att börja med men det blev mildare och jobbigare
under dagen. Den som hade mest bråttom till Mora i år var Niklas Heinermark som åkte på
06.07.29. Ett större gäng än vanligt åkte det ”riktiga” loppet på söndagen, en mycket blöt och
jobbig historia. 8-9 plusgrader och halvmeterdjupt vatten på sina ställen. Det kan bara bli
bättre!

Ett bra mål att sträva mot!
Vätternrundan hade 5-6 deltagare härifrån, vi får fortsätta att jobba under 2016 för att
organisera deltagandet och resan dit på ett mer attraktivt sätt. Men organisationen runt rundan
gör det svårt att samla anmälningarna till gemensam starttid.
I Vansbrosimmet kan vi också förbättra våra insatser så att det blir mer attraktivt för våra
klubbmedlemmar att delta. Vår simtid på GIH-badet nyttjas flitigt varje vecka och det borde
vara en bra grund för rekrytering. Såvitt jag vet var Stefan Olsson enda deltagare från SR/TV
IF
I år sammanföll firandet av SR 90-årsjubileum med Vasastafetten, så tyvärr inget deltagande.
Vi kommer igen 2016!
Lidingöloppet lockade en handfull löpare från PS-bolagen och några riktigt vassa. Johan
Beronius klippte äntligen medaljtiden och gick in på 2.11.34, stort grattis! Löpintresset
fortsätter att öka och vi borde kunna ställa fler medlemmar på startlinjen.
Löpgruppen har fortsatt i samarbete med SRF Friskvården, träning varje måndag 11:30
I november gjorde vi ett första försök med gemensamt träningsläger i Idre. Tyvärr blev det
inte så stor uppslutning som vi hade hoppats men de tio som var där fick en härlig start på
säsongen tillsammans med landslag från hela världen eftersom det var det enda stället med
åkbara spår i norra Europa. Vi gör ett nytt försök 2016.
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