18 MITT I SÖDERORT FARSTA. TISDAG 23 JUNI 2009

sport

Thomas Gjutarenäfve och Pontus Kylberg ser årets Fotrally som en testtävling inför den riktiga premiären 2010.
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De ska gå i fyra dygn
Monstermarschen Fotrally ska visa vad människan klarar av.
Sugen på en rask promenad till Kalmar – fyra
dygn utan att stanna?
Jaså inte. Det är inte
heller alla de som hoppat av gångtävlingen
Fotrally. Nu blir årets
upplaga en provomgång,
men 2010 är det allvar.

beﬁnna sig mellan cyklarna.
– När vi satte i gång att marknadsföra tävlingen anmälde sig
många. Men när de insåg att
det verkligen var ”utan rast” har
många backat ur, säger Thomas
Gjutarenäfve som är initiativtagare och tävlingsledare tillsammans
med Pontus Kylberg.
– Vi har varit snälla och återbetalat anmälningsavgifterna. Eventuell otydlighet får vi ta lärdom av,
fortsätter han.

Att utan rast gå de 39 milen till
Kalmar är ingen lek. I synnerhet
som deltagarna måste hålla hastigheten fem kilometer i timmen.
Längst fram håller en cyklist farten. Några hundra meter bakom
håller en annan cyklist samma
fart. De tävlande måste hela tiden

I romanen Maratonmarschen
av Stephen King går varje år 100
pojkar så långt som möjligt utan
avbrott. De som misslyckas blir
avrättade. Den pojke som orkar gå
längst får allt han önskar sig resten av livet.
I Fotrally skulle segerpriset ha

i korthet
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varit moderatare – 50 000 kronor.
Och de som misslyckades skulle
ha erbjudits ett torskpris – tältsömn längs Sverigeleden.
– Det ﬁnns inget exakt mål, säger Pontus Kylberg. Vi har skaffat
alla myndighetstillstånd till Torsås, söder om Kalmar. Skulle ﬂer än
en fortfarande vara med så långt
kan loppet fortsätta till Ystad.
Fyra och ett halvt dygn tar
sträckan Botkyrka–Torsås om man
håller en fart på fem kilometer i
timmen. Ingen läkare som duon
talat med kan säkert säga att människan klarar att gå i 108 timmar
utan rast. Flera har gissat att maxgränsen ligger på cirka två dygn.
Å andra sidan påstås det att
extrema ultralöpare kan springa
sovande.
– Då borde de logiskt sett vingla.

Och vi ska av säkerhetsskäl diska
dem som vinglar, säger Pontus
Kylberg.
Förhoppningen var att 250 personer skulle starta. Startavgiften
var 1 900 kronor och utöver segerpriset låg en del av omkostnaderna bland annat i medföljande
sjukvårdare.
– Mat får varje deltagare ordna
själva. Ju bättre langning, desto
mindre slipper de kånka. Vi servar
bara med vatten, säger Thomas
Gjutarenäfve.
Toalettbesök?
– Rullande bajamajor mellan
cyklarna. Varje deltagare ges 25
minuter per dygn för toalettbesök,
säger Thomas Gjutarnäfve som
skulle ha varit tidskontrollant.
– Vi är övertygade om att mångas tävling slutar där. På toa. Man

somnar helt enkelt, säger Pontus
Kylberg.
Varför ett Fotrally?
– Vilken utmaning! Två tre kvar
efter många många timmar. Ingen
vill ge sig då en tar hela segerpriset. Vad är människan kapabel
till? säger Thomas Gjutarenäfve.
Klockan 12 den 25 juni startar
Fotrally i Grödinge, Botkyrka. I
värsta fall står Thomas Gjutarenäfve och Pontus Kylberg ensamma vid startlinjen.
– Nej. Vi blir minst 10–15 deltagare, säger Pontus och lovar att
det blir tävling på allvar 2010.
● Jonny Andersson
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Ingos seger ställs ut på museum

Sommarspelen börjar med fotboll

BOXNING På fredag är det 50-årig jubileumsdag för en klassisk svensk
sporttriumf. Den 26 juni 1959 blev Ingemar ”Ingo” Johansson världsmästare i tungvikt när han besegrade Floyd Patterson på Yankee Stadium
i New York. Med anledning av detta jubileum har Riksidrottsmuseet
producerat minnesutställningen ”Med krut i nävarna” som öppnar på
fredag. Bland det som visas ﬁnns samtida tidningslöpsedlar och pressbilder, Ingos rock, sydd av mamma Ebba, som han använde hela karriären, Ingo-läsken, och mycket annat.

ALLMÄNT Stockholm Summer Games, den stora sportfesten för ungdomar, drar i gång den 1 juli med fotboll på Hammarby IP. Det tävlas i
simning i Eriksdalsbadet den 2–5 juli, och brottningen avgörs i Enskedehallen den 3–5 juli. I fjol hade spelen 1 500 deltagare. I år hoppas man på
betydligt ﬂer eftersom programmet utökats med brottning.
– Stockholm som huvudstad bör ha internationella ungdomsarrangemang, säger Gunnar Svensson, vd för spelens ledningsgrupp.
I dag ﬁnns bara vi och handbollsturneringen Eken Cup.

