
TSOK Multi Sport Race 2002 
 
Äntligen dags igen, 21 förväntansfulla lag på startlinjen, ett kanonväder och ca 10 mil att 
forcera. ÄNTLIGEN TSOK Multi Sport Race. 
 
 
1a sträckan, Orientering.  
Det är bara att konstatera, Cederberg är oslagbar i detta, men annars ett skapligt samlat fält 
bakom så kvar är spänningen. Bara en klunga som missa sista kontrollen grovt.  
 

 
 



2a sträckan, Kanot.  
10 km paddling i strålande sol och vindstilla vatten bara att njuta av turen. I täten knappar 
armstarka lag in på ledarna. Starkast av alla går skideliten, Ulf o Janne Johansson.  
 

 
 



3e sträckan, MTB.  
Nytt för i år var att lagen skulle följa linjen som markerats på kartan. Någonstans längs linjen 
satt totalt 4a kontroller. En härlig tur till att börja med men som sedan ungefär halvvägs tuffar 
till sig ganska rejält. Samtidigt gäller det att hänga med på kartan så att rätt väg cyklas, tyvärr 
missade några lag vägen där kontroll 2 satt. En miss som skulle kosta dessa lag 30 minuters 
tidstillägg. Snabbast på hoj var Cederberg & Johansson. 
 

 
 
 



4e sträckan, Långa terränglöpningen.  
Nu var det ingen lek längre, luften stod i princip och dallrade ute i skogen. Det blev 
tillockmed svettigt för supporten och arrangörerna. Men tillslut började de första lagen krypa 
ut ur skogen bleka, medtagna men fullt beslutna om att ösa vidare. Strax därefter kom 
räddningen för många, en rejäl åskskur som rensade luften och kylde av de tävlande. Segast 
och snabbast genom terrängen var Cederberg & Johansson. 
 

 
 



5e sträckan, MTB-OL 
Här hade arrangörerna lyckats att kombinera teknisk orientering med hård cykling. Och tack 
vare Öresjös omkrets blev den totala sträckan som cyklades ca. 5 mil. Denna sträcka visade 
sig bli den sträcka som drog isär fältet ordentligt. Här var det Team Banger ( Friberg & 
Vedberg ) som gick stenhårt. 
 

 
 



6e sträckan, Korta terränglöpningen. 
Kort men kuperad, terrängen i Björndalen är tuff om den utnyttjas på rätt sätt vilket 
arrangörerna hade sattsat på i år. Här hade nog de flesta tävlande krampkänning i varierande 
omfattning, de många branta backarna tog ut sin rätt och här fick lagen plocka fram det sista 
krafterna och en massa jävlaranamma. Åter visade Team Banger att man hade krafter kvar 
och var sträcksnabbast. 
 

 
 



Först i mål var Team Banger men då laget hade 30 minuters tidstilläg kunde Danilo di Luca 
knipa segern i årets tävling. Grattis !! 3a blev Team Herkules Grattis också till TV-88 
Tjejerna som segrade i damklassen före Ada & Beda. Mycket bra även av Herkules Mixed 
som segrade i mixedklassen. 
 

 
 
Grattis självklart till samtliga lag, som under extrem värme klarade det tuffaste Racet 
hitintills. 
 
Vi hoppas att ni står på startlinjen igen 2003. 
 
Arrangörerna 


