Skottish 6-days 2017
Efter ett par års planerande var det så dags för Skottlands 6-dagars i orientering. Vi var 14 deltagare
som på egen hand tog oss till vårt gemensamma boende i Balnaboth. Halva gänget flög till
Aberdeen och övriga till Edinburgh. Vi hade otur med dubbelbokning av vårt logi, så istället för att
bo väldigt nära centralorten så hade vi i snitt ca 2 timmars restid enkel väg varje dag till tävlingarna.
Vi bodde söder om höglandet och tävlingarna gick precis norr om detsamma. Det blev många långa
bilfärder på ofta krokiga, smala och backiga vägar. Dessutom är det ju vänstertrafik som gäller, så
våra bilförare hade det svettigt även utanför tävlingsbanorna.
Trots att vårt boende var en aning ocentralt så bjöd det på många fantastiska upplevelser.
Byggnaderna var drygt 300 år gamla och vi hade gott om plats. Internetanslutning och
mobiltäckning var det dock ont om ...men det var väl inte något man prioriterade på 1700-talet. Den
som verkligen höjde kvalitén på vårt boende var i stället vår lokala ciceron Aisla, som skämde bort
oss med att fixa såväl frukost som middag till hela gänget varje dag. Till maten blev vi också
introducerade i skotska traditioner och matkultur, mycket intressant. Bland tidigare hyresgäster i
huset kan nämnas Sir William Scott som törberedde sig inför sin expedition till Sydpolen.
Tävlingen är imponerande med både många och i vissa fall stora klasser. Totalt deltog ca 3000 i
tävlingen. För att räknas i den totala resultatlistan krävs resultat i fyra av de sex etapperna. Halva
klubbgänget deltog i alla sex etapperna medan vi övriga valde att åka hem efter de fyra första.
Terrängen var omväxlande men sällan riktigt löpvänlig. På hedarna växte riktigt vresig och
tungsprungen ljung. Meterhöga ormbunkar som var svåra att forcera var också ofta förekommande.
Totalresultat där de fyra bästa tävlingarna räknas:
Theia 7 av 20 (W10 A)
Titan 29 av 43 (M12 A)
Nova 13 av 37 (W14 A)
Stina 10 av 46 (W21 S)
Elin 11 av 46 (W21 S)
Iza 10 av 19 (W35 S)
Inger 6 av 45 (W55 S)
Jörgen 7 av 98 (M60 L)
Björn S 3 av 49 (M65 S)
Ann-Mari 1 av 18 (W75 L)
Johanna, Britt-Marie och Majlis sprang öppna banor där det inte gav något totalresultat och Björn O
var tyvärr förkyld och sprang därför ingen tävling.
/Inger

Björn Svedin 3:a i H65

Anne-Marie Byström segrare i D75

