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Att springa en halvmara, det vill säga över 2,1 mil i motvind där underlaget under en 
längre tid består av sand, kan avskräcka vem som helst. Därför är det fantastiskt att 
konstatera att alla startande utom en kom i mål och alla klart under den maxtid på tre 
timmar som satts av arrangörerna. 
 
Premiären av Sydkustloppet drog inte mindre än 80 deltagare till startlinjen ute på Skansarna. 
Visserligen så sken solen men den hårda ostliga motvinden var inte direkt nådig mot 
löpardeltagarna och redan på östra stranden, med mindre än hälften av loppet avverkat, såg en 
hel del av dem ganska plågade ut. Men smärta är väl något som hör till långlopp.  
För oss som huserade i målet kom rapporter om att en av löparna gått ifrån i ett tidigt stadie 
men inte att det hade gått så enormt fort som det skulle visa sig. Efter endast 1,19 dök 33-
årige Marcus Petersson från Båstad helt plötsligt upp och rundade Köpmansmagasinet i en 
enorm fart. 1,20 blev en fin sluttid, inte minst med tanke på att han sprungit i ensamt majestät 
under nästan hela loppet.  
Tio minuter senare var även tvåan i mål och det var Gislövssonen Olav Norheim. Därefter 
trillade de övriga 77 löparna in i jämna mellanrum, de flesta ganska tagna men vid gott 
humör.  
På damsidan segrade Annelie Nilsson, även hon från Båstad, på tiden 1,41. Hon tyckte att det 
hade varit jobbigt att springa i sanden men att det var ett trevligt lopp. 26 andra damer deltog i 
loppet och två av dem var Oldladiespingvinerna Lisa Kaptein och Britt Ahlström som 
tillsammans sprang in på tiden 2,32.  
Riffets Peter Frank och Jan Nilsson sprang in på 1,59 respektive 1,54, då hade redan 
kompisen Bosse Söderberg passerat mållinjen på 1,51. Både Bosse och Jan tog loppet som en 
uppvärmning inför Göteborgsvarvet som går av stapeln om två veckor. Peter som tidigare 
sprungit bland annat New York Maraton hade dock bestämt sig för att inte följa med.  
Tre Lyktors krögare Bengt Rosenkvist klarade även han en tid under två timmar där 1,53 blev 
det fina resultatet. 
En annan kändis som vi träffade på i målfållan var TFF:s assisterande tränare Alf Westerberg 
som imponerade med tiden 2,03. Han såg till och med mindre trött ut efter loppet än efter 
matchen mot Örgryte dagen innan! Men det hade sina förklaringar ansåg han.  
När det gällde gamla fotbollsspelare så var det gott om sådana. Anders Hedin som tidigare 
spelat i Höllviken och Ö.Torp sprang in på 1,51. De båda IFK:arna Alf Arnshed och Tom 
Arnshed på 2,06 och 2,08 samt Pelle Mårtensson som representerat både IFK och Gylle på 
2,12. 
Loppets huvudansvarige Christer Hallgren hade som sig bör startnummer 1 och tog sig i mål 
på 2,19. Han var oerhört nöjd med både arrangemanget och deltagarantalet där samtliga 
löpare efter endast 2,37 var i mål. Maxtiden som var satt till tre timmar behövdes alltså inte 
användas.  
Prisutdelningen hölls i målfållan från ett digert prisbord där arrangörerna lyckats knyta till sig 
en hel del sponsorer trots konjunkturnedgången.  
 
Fotnot. 
Att redan under första året kunna arrangera ett lopp utan större blessyrer och problem är 
mycket imponerande! Jag tror inte att vi behöver vara speciellt oroliga, Sydkustloppet med 
Christer Hallgren, Patrik Riis, Patrik Edvardsson & Co kommer säkert tillbaka nästa år och 
då kommer deltagarantalet att fördubblas, minst! Det är en blivande klassiker vi fått bevittna 



den 2 maj 2009. Men det som imponerade mest var faktiskt åldern på löparna som i många 
fall låg runt 50 bast! Frågan är väl bara hur många av dem som kunde gå dagen efter… 
 
 
Peter Kronström 


