
En tävlingsdag som innehöll det mesta 

När UNTcupen, Storvretaloppet och AVISstafetten skulle gå av stapeln på samma dag, 

den 23 januari 2010, blev det en innehållsrik dag. Det var lugnt, det var stressigt, det var 

kallt, det var varmt, det var rätt, det var fel. Frågan är vad innehöll den inte?  

 

8:00 började min dag på skogsvallen, 

redan då var aktiviteterna i full gång. 

Flaggor skulle fram, skyltar skulle 

placeras ut och kiosken skulle riggas 

upp. Var man än gick syntes en 

morgontrött funktionär som lugnt och 

metodiskt arbetade. Än så länge var allt 

under kontroll. Stämnigen var mycket 

god och alla väntade sig en toppendag. Åtta blev till nio och nu började även de tävlande 

anlända till Skogsvallen.  

 

Nästan först av alla kom Walter Steiner, en pigg H50 gubbe från Falun. Hans starttid var inte 

förrän långt senare på eftermiddagen. Fast det är inte därför jag nämner honom, det var fler 

saker som var speciellt med denna tillsynes helt vanliga Walter Steiner. Efter att ha strukit 

runt på arenan ett tag och kollat läget går han stolt fram till Sofia Åsberg. Han tar fram ett 

vykort med en glad Schweizisk backhoppare på, backhopparen har tydligen vunnit VM-guld, 

Walter säger stolt med tysk brytning: 

”Det är jag!” och pekar på kortet. 

Tydligen var det inte vem som helst som bestämt sig för att besöka lilla Storvreta. På Walter 

Steiners meritlista finns två VM-guld, ett VM-silver och ett OS-silver. Han visade senare på 

dagen att det inte bara var backhoppning han var bra på. På eftermiddagen tog han storseger i 

sin klass och var bland de snabbaste på hela tävlingen. Imponerande för en som snart fyller 60 

år tycker jag. 

 

Förutom Walter Steiner så började även prova på åkarna komma och nu böts det 

morgontrötta lugnet på stadion ut mot en mer kaosartad känsla. Anmälningsbord skulle fram, 

nummerlappar sorteras, de sista skyltarna fram dessutom fungerade inte högtalarna som de 

skulle. Överallt sprang det ivriga barn, även 

några som inte var fullt så ivriga, mer åt det 

ledsna hållet. Vad kan var mer läskigt än en 

skidtävling? Trots den kaotiska stämningen 

så löste sig ”det mesta” och invigningen 

kunde börja. Tråkigt nog så var högtalarna 

inte med ibland ”de mesta” och i alla fall jag 

hörde inte ett dugg vad som sades på 

invigningen. Endast slutorden när de klippte 

banden snappades upp: 

”Här med förklarar jag Träffpunkt 

Skogsvallen invigd.”  

 

Schemat för tävlingsdagen på skogsvallen: 

9:45 Invigning av Träffpunkt Skogsvallen 

10:00 UNTcupen prova på klasser 

11:00 UNTcupen tävlingsklasser 

Direkt följt av Storvretaloppet 

16:00 AVISstafetten 

 



 

Nästan direkt efter bandet var klippt, gick starten i prova på klassen. Helena Norgren hade 

ställt upp två modiga löpare som skulle få den stora äran att starta först. När Helena ger 

klartecken för start, blir det kaos i ledet bakom, nästan alla 100 startande tänkte dra iväg: 

”Var det inte masstart?”  

Helena stoppar de flesta, en liten kille hinner förbi och parstarten blev en trippelstart. Snart är 

hela banan fylld med barn som åker för glatta livet, ramlar, ställer sig upp och åker glatt igen. 

Stämningen är riktigt härlig på stadion, en riktig folkfest. I Thomas Landbergs ögon kan man 

se att han njuter liksom många andra på 

stadion. Fast alla kände inte den här härliga 

känslan, innanför speakertornets väggar pågår 

en stressad kamp mot tiden om tiden. 

Tidtagningssystemet vill inte starta. Klockan 

närmar sig tävlingsstart och Arne Eriksson 

från Tierps IF, en specialist på ämnet kallas in 

Inte han heller får igång det och beslutet tas 

att köra på ”back up” systemet. Snabbt startas 

även en ”backup” till ”back up-en” och så vitt 

jag vet var det aldrig någon som klagade på 

tävlingstiderna.  

 

När alla prova på åkare åkt, förflyttas folkmassa från spåren ner mot kafeterian för att börja 

köandet, dels för att få gå upp på prispallen och bli fotad och dels för att få en välförtjänt korv 

i kafeterian. Efterhand tunnas köerna ut och prova på åkarna beger sig hemåt.  På Skogsvallen 

är det inte lugnt än på ett tag. Nu har arenan fyllts med förväntans fulla tävlingsåkare. 

 

UNTcupens tävlingsklasser var inte något 

jätte revolutionerande arrangemang, mest likt 

en helt vanlig Upplandstävling med det lilla 

extra. För helt vanlig var den inte. Hur många 

tävlingar har ”riktiga” västnummerlappar? 

Hur många har 5 meter brett hela banan runt? 

Hur många tävlingar har ett VIP-tält? Hur 

många har gratis korv till alla deltagare? 

UNTcupen/Storvretaloppet var tävlingen med 

det lilla extra.  

 

Det gladde oss arrangörer att det var fler finfrämmade än Walter Steiner på plats. Tävlade 

gjorde också Erik Rost från Hudiksvalls IF som har vunnit den totala världscupen i 

skidorientering. Han har även tre guld, två silver och ett brons från JVM i skidorienterig. Ett 

brons från JVM i ”vanlig” orienterig står också på meritlistan. Även damklassen hade 

landslagsåkaren Åsa Zetterberg-Eriksson från Karlskoga. Hon är också är med i svenska 

landslaget i skidorientering. Både Åsa och Erik vann sina klasser i överlägset. 

 



Tävlingen fortlöpte utan minsta trassel och 

snart var även tävlingsåkarna på väg hem. 

Kvar var de tappra funktionärerna. Inför 

dagens sista punkt AVISstafetten behövdes det 

göras lite ändringar, det skull dras nya spår då 

tävlingen avgjordes i klassisk stil, det skulle 

sättas upp lampor och facklor för mörkret var i 

antågande. Allt gick smidigt och nu fanns det 

tid att vila lite. Lite välförtjänt soppa, korv och 

mackor intogs av funktionärerna.  

 

Tiden flöt förbi och klockan närmade sig start. Den här tävlingen skulle startas pampigt, så 

ett 20-tal rislyktor släpptes upp. Det var en väldigt fin start på detta mysiga arrangemang. För 

det var just det, mysigt. De tävlande gick runt 

på stadion och lyssnade på den högkvalitativa 

musiken som ljöd i högtalarna om och om 

igen. Av någon anledning ville bara 

högtalaranläggningen spela upp Peters 

dansbandsskiva, så de fick bli den. Någon gång 

ibland gick Thomas in med en uppdatering av 

vad som hände i tävlingen. De tävlande hejade 

fram sina lagmedlemmar och allt var väldigt 

trevligt. Synd bara att det inte var flera lag med 

i tävlingen. Då hade det kunnat bli ännu 

mysigare, vi får satsa på det till nästa år. I 

övrigt var alla tävlande var nöjda och glada.  

 

Snart försvann även de tävlande i AVISstafetten från Skogsvallen. Kvar var nu bara de allra 

tappraste funktionärerna. Vi var trötta efter en härlig dag. Alla var nöjda med utgången och 

många längtade hem till en mjuk soffa. Allt eftersom droppade folk av och jag gick in på min 

12 arbetstimme.  Det blev inte så mycket mer än det, efter ca 12 timmar och 15 minuter bar 

det av hem även för mig. Fast de sista jag skulle göra var att kolla om det fanns några fakturor 

till mamma som är kassör i klubben. Det fanns en: 

”Bra, då tar jag med den”, tänkte jag. 

 På vägen ut ser jag en lapp där det står: 

”SPÅREN AVSTÄNGDA 23/1” ”Den gäller inte längre, den tar jag ner. Oh, där är en till.” 

Jag plockade ner lapparna och slängde dem i en soptunna… tillsammans med fakturan. Det 

kom jag inte på att jag gjort förrän långt senare. Ganska pinsamt tycker jag men nu vet ni vad 

ni ska göra med alla fakturor ni inte vill ha. Släng dem i soptunnan! 

Ni behöver inte vara oroliga, jag har pratat med OK Borgen och de lovade att skicka en ny 

faktura. Så vi slapp inte undan den här gången heller, tusan också… 

 

/Robert Pettersson 

Foto: Per Häggström 


