
Jesper från OK Löftan tog guld i Unionsmatchen 2016 

 

Årets Unionsmatch i orientering avgjordes vid Tangensåsen strax om Holmenkollen, Oslo, Norge.  

De bästa löparna från distrikten Akershus och Oslo, Göteborg, Østfold, Västergötland, Halland – Skåne, 

Buskerud, Bohuslän-Dal och Mjøs-O, tävlar under 2 dagar i individuell och stafett i klasserna DH14 

och DH16. 

Terrängen var typisk för Oslo området med stark kupering och tekniskt krävande.  

I den individuella tävlingen fick Halland-Skåne stora framgångar och var det enda distrikt som tog två segrar i 

de individuella klasserna H14 Jesper Johansson (Halland, OK Löftan) och H16 Simon Harden (Skåne, FK Boken). 

Jesper imponerade stort och vi fick kommentarer från flera av de Norska distrikten hur Halland-Skåne  

kunde vara så bra på Oslo terräng när det är så platt i södra Sverige:).  

 

Bild: Jesper Johansson fotograferat av Tommy Vartia 

På söndagens stafett gjorde Halland-Skåne en fantastisk insats, det blev fyra platser bland de 10 bästa, med 

platserna 6, 8, 9 och 10.  

I laget på 6 plats sprang (Irmalinn Nilsson (Skåne), Albin Persson (Halland, Halmstad OK), Tea Bökman (Skåne) 

och Adrian Vartia (Halland, OK Löftan). Adrian gjorde ett riktigt bra sista sträcka och plockade 6 placeringar och 

var bara 53 sek från den snabbaste löparen på sista sträckan. 

De två duktiga Rigor tjejerna Unni Granfors och Thilda Selden debuterade i år på Unionsmatchen och gjorde 

bra och stabila lopp under båda dagarna. 

Det sammanlagda resultatet från de båda dagarna så kom Halland-Skåne på en tredje plats efter Västergötland 

och Oslo och Akershus. 

Resultaten från årets tävling är extremt bra då Halland-Skåne gör sitt bästa resultat på de senaste 10 åren och 

kanske någonsin under tävlingens 36år. 

Nästa år är det Halland-Skåne som arrangerar Unionsmatchen den 27 – 28 maj 2017. 



 

 

 

Foto: Lucie Størmer        Fler bilder finner du här http://www.unionsmatchen.com/?page_id=59  

 

Tommy Vartia, Ordförande i Hallandsungdomskommitte i orientering 
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