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”Det har varit fantastiskt”
BRÖSARP (JP:S UT-
SÄNDE) Trea efter 
fjärde etappen och när 
den femte och sista 
avgjordes slutade det 
med en tredjeplats för 
Åsa Eskilsson.

– Det var oerhört kul, 
säger Åsa.
ORIENTERING. – Jag gick ut 
som trea och hade en 
hård kamp med en duktig 
tjej. Hon bommade och 
jag kom ifatt, men sedan 
lyckades jag inte ta henne, 
säger Åsa Eskilsson efter 
målgång i D40 Kort.

Den femte etappen av-
gjordes i Brösarp och ter-
rängen, som till stor del 
bestod av bokskog, var en-
ligt Åsa något svår.

– Där jag springer var det 
väldigt svårframkomligt 
och lite bökigt. Men mål-
området var fantastiskt 
och det var oerhört kul. 
Det blev spännande när 
man inte såg någon som 

lite senare dök upp. Och 
jag är jättenöjd.

Åsa Eskilsson har place-
rat sig i topp på O-ringen 
tidigare. Hon valde i år att 
ställa upp i D40 Kort för att 
få ihop övriga familjemed-
lemmars deltagande.

– Hela familjen är med 
och tävlar och vi är fem 
stycken. Barnen kämpar 

på i sina klasser, Isak täv-
lar i H10, Signe i U1 och Ida 
i D11. 

Vad har du för tankar 
om årets tävling då?
- Det har varit fantastiskt. 
Barnen har haft väldigt 
kul och naturen var varit 
otroligt häftig, säger Åsa.

Alice Berntsson
alice.berntsson@jonkopingsposten.se

Sonen Isak var snabbt framme för att krama om mamma 
Åsa Eskilsson efter målgång. Foto: ALICE BERNTSSON

IKHP firar med långbord
BRÖSARP (JP:S UT-
SÄNDE) En fjärde-
plats i sista etappen 
och en seger totalt. Hil-
da Holmqvist Johans-
son hade all anledning 
att fira tillsammans 
med klubben på fre-
dagskvällen.
ORIENTERING. Långbord med 
hela klubben och firande 
för samtliga topplace-
rade klubbkompisar – så 
avslutar Hilda Holmqvist 
Johansson årets O-ringen. 
Och hon har en god anled-
ning till det.

– Jag var tvåa förra året, 
men jag är jättenöjd nu. 
Fast jag hade velat ta fem-
man rätt, säger Hilda som 
vann totalt i D12.

IKHP-löparen startade 
först i sin klass, men fick 
problem med den femte 
kontrollen.

– Jag trodde en tjej skul-
le springa förbi mig, men 
när jag förstod att hon 

inte hade gjort det blev 
jag glad. Jag trodde inte 
det skulle gå så bra när 
jag gick bort mig på femte 
kontrollen.

Vad tyckte du om ter-
rängen?
– Det var jätteroligt, men 
väldigt svårt. Jag gick lite 
snett och kom på fel stig, 
men sedan fick jag be en 

i skogen om hjälp, så det 
löste sig.

Och om du skulle sam-
manfatta årets O-ringen, 
hur sammanfattas det 
då?
– Jag är jättenöjd! Det har 
varit väldigt roligt.

Alice Berntsson
alice.berntsson@jonkopingsposten.se

Hilda Holmqvist Johansson, IKHP, var väldigt nöjd med 
sin seger i D12-klassen. Foto: ALICE BERNTSSON

Ljungqvist höll hela vägen
Ludwig vann H20 Elit | ”Jag är nog bäst av de som är här”
BRÖSARP (JP:S UT-
SÄNDE) Det var sex år 
sedan sist.

Men nu kan IKHP:s 
Ludwig Ljungqvist än-
nu en gång titulera sig 
segrare av O-ringen.

– Väldigt skönt, säger 
Ludwig Ljungqvist.
ORIENTERING. O-ringen in-
leddes med halsont och 
en fjärdeplats för 20-årige 
Ludwig. Men efter flera 

bättre placeringar kunde 
han ta sin andra O-ringen-
seger.

– Skönt att det höll hela 
vägen. Jag var lite trött och 
blev nästan lite orolig när 
jag gjorde någon liten bom 
på tredje kontrollen, men 
jag kunde hålla det. Väl-
digt skönt, säger Ludwig 
Ljungqvist.

”Är nog bäst”
IKHP-löparen, nu för ti-
den bosatt i Norrköping 

på grund av studier, fick 
fira sin andra seger i O-
ringen under fredagen. En 
förstaplats som 20-åringen 
inte var särskilt förvånad 
över.

– Jag är nog bäst av de 
som är här och jag ska 
vinna den här klassen. 
Men jag var orolig när jag 
bommade och då fick jag 
trycka iväg lite.

– Det var väldigt mycket 
bokskog och mer konti-
nental terräng, lite detalj-

fattiga sluttningar och en 
stor skillnad från de andra 
dagarna.

Ludwig startade först, 
kom i mål först och vann 
till slut även hela H20 elit. 
Hur sammanfattar då Lud-
wig årets O-ringen?

– Varmt.
– Det har varit väldigt 

varmt, men kul. Jag gillar 
inte sol så mycket, så har 
försökt att hålla mig i skug-
gan så mycket som möjligt. 
Jag har inga problem att 

springa i sol, men jobbigt 
blir det, säger Ludwig.

Fokus på studier
Först och främst väntar nu 
firande av seger tillsam-
mans med familj, vänner 
och klubbkompisar. Och 
såklart den stora, klassiska, 
avslutningsfesten. Men se-
dan är det fokus på studi-
erna ett tag.

– Jag har tyckt att det 
har varit svårt att kombi-
nera så mycket träning och 

skola, så jag har lite att göra 
nu. Men det ska nog gå. Det 
krävs ju en del träning på 
den här nivån, vilket kan 
bli lite jobbigt.

– Sedan är det väl SM i 
höst som är nästa tävling. 
Så det är bara att ladda om 
dit.

När Ludwig Ljungqvist kom ner för den avslutande backen och in i målfållan sträckte han snabbt upp båda händerna i 
luften. 

”Men jag var orolig när jag bommade”, säger Ludwig 
Ljungqvist om den femte etappen. 

Den 50:e upplagan av O-ringen är slut, nästa år är det 
Borås som arrangerar den populära orienteringstävlingen. 
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