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Löpare från tio olika länder,
två färska banrekord och
nytt deltagarrekord. 
Musselloppet i Lysekil

växer så det knakar. 
– Nästa år hoppas vi kun-

na spränga vallen på 1 000
deltagare, det skulle vara
en fjäder i hatten, säger
tävlingsledaren Ralph Jo-
hansson. 

Det blev lördag förmiddag och
motionssugna deltagare, liksom
anhöriga och publik vallfärda-
de till Gullmarsvallen i Lyse-
kil. Till arenan hade även det
dåliga vädret tagit sig. 

– Runt lunchtid såg det rik-
tigt mörkt ut, vädermässigt. Det
regnade, åskade och blåste by-
ar så det stod härliga till. Täl-
ten lossnade till och med och
under en stund på förmiddagen
var vi riktigt oroliga. Som tur
var sprack det upp lagom till
själva huvudtävlingen under ef-
termiddagen, säger Ralph Jo-
hansson i arrangörsföreningen
Stångenäs AIS. 

Nytt rekord - igen
Klasserna avlöste varandra

och vid 15.00 var det dags för
det ”riktiga” Musselloppet som
i år lockat löpare från Sverige,
Norge, Finland, Tyskland,

Frankrike, Spanien, Irland,
USA, Eritrea och Kenya – to-
talt tio länder. 

– På Stora Musselloppet
sprang 807 personer, en delta-
garökning för fjärde året på ra-
ken. 

Kenyan snabbast av alla
Allra snabbast runt den 10

kilometer långa banan, det var
inte helt oväntat Japhet Kipko-
rir från Kenya på det nya ban-
rekordet 30,24. Även på dam-
sidan slipades bästa-tiden efter
att Johanna Adolfsson, Solvi-
kingarna, vann på tiden 38,19. 

– Efter en minst sagt turbu-
lent sista vecka innan loppet,
är det skönt att det mesta av allt
praktiskt fungerade. Att det

kunde bli ett sådant rabalder om
prispengar hade vi inte räknat
med. I löparkretsar har de jag
mött varit förvånade, för det är
nästan bara personer utanför lö-
parkretsar som tyckt till i
frågan. 

Ralph Johansson avslutar: 
– Nu ska vi sätta oss ner och

göra en utvärdering, och för-
hoppningsvis göra ett upplägg
som vi kommer att använda oss
av i fortsättningen. Att det blir
100 procent rättvist, tror jag
knappast, så det kommer
kanske att tyckas till igen, men
då ska vi ha summor och tider
mycket fast förankrade. Att
summorna kommer att vara li-
ka för båda klasserna, är vi nog
helt klara över, men det kom-

mer nog bli en justering av vå-
ra tidskrav för prispengar.

Joel Hansson
0523 - 66 70 88
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Slutvinnaren Japhet Kiphoris (till vänster) från Kenya tog hand om ledningen direkt tillsammans med Haben Idris från Eritrea. 

Topp 10 Musselloppet 2013
1. Japhet Kiphoris Kenya 00:30:24
2. Haben Idris Eritrea 00:30:59
3. Patrik Andersson Hälle IF 00:32:45
4. Eskil Kinneberg IFK Göteborg 00:34:08
5. Johan Martinsson IFK Skövde 00:34:41
6. Anton Bengtsson Stenungsund 00:35:37
7. Martin Ivarsson ATEA Globa 00:36:22
8. Jan Svensson Trollhättans IF 00:36:36
9. Calle Englund Runday IF 00:36:55
10. Karl Levin Sävedalens AIK 00:38:25

Internationell 
touch på årets
Mussellopp
”Nästa år hoppas vi kunna spränga vallen på 
1 000 deltagare - det skulle vara en fjäder i hatten”

Andreas Bäckström från Lysekil trampar på längs grusvägen intill Dona. 
Johanna Adolfsson, slutsegrarinnan, sprang in på den nya rekordtiden
som lyder 38,19.

Tomas Pettersson från Lysekil ligger längst fram i en av klungorna in-
ne på Gullmarsvallen. 

Dan Johansson och Jörgen Nilsson springer längs Kungsgatan. 
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Motionärerna påhejades av mycket folk längs banan i Lysekil. 
Foto: Privat


