Jukolakavlen 2009
2009 års höjdpunkt för Bajenorienterarna var Jukolakavlen i Finland den 13-14 Juni. Allt
fokus under våren lades på denna kaveln, då 10mila i Skåne inte lockade.
Bajen mönstrade på denna kavle 2 st 7-mannalag av varierande kvalitét. Att komma till
start med 2 lag var årets stora målsättning och stämningen var därför god när 14 st
bajenorienterare steg på båten mot Helsingfors på Fredagskvällen. Båtresan ägnades
sedan åt att svetsa samman deltagarna det sista lilla inför vad som komma skulle.
Bl.a. avnjöts en bankett, där Älme som vanligt gick hårt åt räkorna. På morgonen där efter
bar det av till tävlingsorten Mikkele några timmars bussresa ifrån Helsingfors.
Startskottet small av kl 23.00 på Lördags kvällen, och det var Johan (Vebe) Björklund som
fått förtroendet att inleda för Bajen förstalag. Tillsammans med 1400 andra lag inledde han
tävlingen med ett halvt varv inne på travbanan där TC var belagt innan han försvann in i
skogen. Johan gjorde en god insats i stentuff konkurrens och växlade in på placering 350.
Stefan (Steve) Carlsson tog över på den andra nattsträckan och han hade ett par mindre
problem på vägen men inget allvarligt. Plac 213 i mål, och uppenbarligen så började
konkurrensen nu minska där Bajen låg i fältet.
Lars (LasseG) Gustavsson körde den sista och längsta nattsträckan, och han stod för ett
riktigt topplopp. Fint det! Plac 167 i mål
När Mikael (Majk) Wilhelmsson tog över stafettpinnen så hade det redan ljusnat, och det
var väl kanske synd eftersom mörkret hade behövts för att dölja den sviktande formen.
Men inga misstag blev det och plac i mål 155.
På sträcka 5 hade vi förstärkt med ett nyförvärv för året. Robert Pedersen stod för ett
stabilt lopp och växlade som 155.
På sträcka 6 hade vi en dåligt tränad Anders (Kronan) Carlsson, men han visade att man
kan komma långt med rutin och god inställning. Plac 145 vid växling efter ett fint lopp
Urban Andrè, även kallad Silver-Urban efter tidigare SM-framgångar, fick förtroendet på
ankarsträckan. Och han gjorde ingen besviken. Han plockade många placeringar i hård
konkurrens och spurtade i mål till högljutt jubel ifrån den allt nu mer välsmorda
Bajenklacken på en finfin placering av 129.
Sammanfattningsvis kan man säga att lag 1 gjorde en riktigt bra stafett som vi kan vara
väldigt nöjda med. Och detta firades förstås som sig bör på resan hemåt under
Söndagseftermiddagen och kvällen.
Av Stefan (Steve) Carlsson

