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Dags för
succén
Österlensprinten
Förr året var Österlensprinten på Svampabanan tillbaka efter ett tvåårigt uppehåll. Succén blev
total med 67 deltagande
ekipage. Sju mer än vad
som var beräknat.

Det var bra tryck på startlinjen.
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En ren familjeaffär när
Green Run avgjordes
● ●Det blev en riktig familjehistoria när Österlen Green Run av-

gjordes. Lena Eliasson–Lööf vann damernas 9 kilometer och
krossade banrekordet med fem minuter. Maken Jakob ville inte
vara sämre och vann även han herrklassen. Arrangörerna, makarna Foussianis, var jättenöjd med tävlingsdagen.
LÖPNING. – Det var en riktig
familjesuccé. Jakob var
även han nära att slå banrekord men missade med
sju sekunder. Han sa efteråt att hade han vetat det
hade han pressat sig mer,
sa Konstantin Foussianis.
Lena Eliasson–Lööf har
haft några hektiska dagar.
Mellan måndag och onsdag var hon med i orienteringstävlingen
Österlens–3–kvällars och vann
där med över elva minuters marginal. Och det
blev en ny storstilad segerunder Österlen Green
Run. Lena sprang i mål på
tiden 34,51 och det var en
kross av det förra banrekordet med fem minuter.

vig Brisby stod som vinnare under första upplagan,
och tog därmed sin andra
Österlen Green Run–titel.

Förutom riktigt bra tider

var arrangörerna mycket
nöjda med tävingen överlag.
– Vi har fått jättepositiv
respons och det är många
som sprungit här tidigare
som kommit tillbaka. Vi
var lite färre än förra året,

men det har kommit jättemånga efteranmälningar
under dagen, sa Daniela
Foussianis, som arrangerar loppet tillsammans
med sin man.

Även Konstantin var nöjd

med dagen och hoppas att
tävlingen ska bli en återkommande klassiker.
– Förhoppningsvis kommer det bli en tradition
här på Österlen. Det var

Men det var inte bara de
vuxna som sprang över
Tomelillas golfklubb under torsdagen. Redan på
dagen avgjordes Papricaloppet, som är för barn.
– Det var ett 50–tal barn
som sprang Papricaloppet. Det var många som
kom med hela familjen,
och det är lite så vi tänkt
att det ska vara, sa Daniela
Foussianis.

Även i damernas 4 kilome-

ter blev det ett nytt banrekord. Pauline Jeppsson
vann som vann redan förra året satte då nytt rekord
på 17,17. Nu blev tiden 17,16,
och var alltså en putsning
med en hel sekund(!)
Det var en bekant vinnare även i herrklassen. Lud-

faktiskt någon som föreslå
att vi skulle ansöka om att
få anordna SM i terränglöpning, och en annan
som sa att det var det vackraste loppet han sprungit.
Det viktigaste just nu är att
upprätthålla kvalitén, sa
Konstantin.
– Daniel och Kristian
(Hägglund, klubbchef för
Tomelilla GK) har jobbat
jättehårt, och hela staben
har varit helt fantastisk.
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De fyra klasssegrarna.
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Vinnarna
Dam 9 km: Lena Eliasson–Lööf 34.51.
Herr 9 km: Jakob Lööf
32,29.
Dam 4 km: Pauline Jeppsson 17,16.
Herr 4 km: Ludvig Brisby
15,34

MOTORSPORT. Nu är det
återigen dags att bränna
gummi på Svampabanan.
Under dagen drar rallytävlingen Österlensprinten igång. Anmälningar
finns till 15 olika klasser
och sammanlagt ska 65
ekipage ställa upp.
Bland de lokala deltagarna ställer bland annat
10 förare upp från klubbarna Tomelilla MK och
Simrishamns MK. Men
även åtta kartläsare från
klubbarna Tomelilla MK,
Simrishamns MK och Sjöbo MK.
Första starten beräknas
gå kl 16, och håller på fram
till kvällen då det vankas
grillfest.

Österlensprinten 2017.

Gothiaresan
slut för YIF 2
Ystads IF 2 var det enda laget som tog sig vidare i A–
slutspelet efter att 1/64–
delsfinalerna var spelade.
Men under torsdagsmorgonen blev det respass
även för dem. Engelska FC
Phoenix blev för tuffa och
vann med 6–1.
FOTBOLL. Medan Öja FF,
Liga 96 och Ystads IF 1 fick
se drömmen om en Gothia
cup–titel spricka under
onsdagen, var YIF 2 som
sista bland de lokala lagen
kvar i 1/32–delsfinal. Där
var det tidig matchstart
mot FC Phoenix som imponerat
stort
under
gruppspelet med fyra raka
vinster. Därefter besegrades kenyanska Runda
Youth Sports Association
med 5–0.
YIF 2 tog sig vidare som
grupptvåa och vann sin
1/64–delsfinal i det nordisk derby mot norska Oppsal med 3–1.
1/32–delsfinalen skulle
dock bli en ensidig historia. Phoenix dominerade
stort och gick upp till 5–0
innan Malte Mattisson
kunde
tröstmåla
för
Ystads IF 2.
NICLAS LINDGREN

