
En gigant! Det får bli benämningen på vår nästa profil.

Nåja, till kroppsstorlek är han väl ingen bjässe med sina 56 kg och 170 cm i strumplästen är Gunnar

en liten nätt ”gubbe” som springer på fjäderlätta steg. Det finns många bullar i ugnen, men ingen på

magen.

Gunnar Nilsson – Heleneholms IF, där han varit trogen i många år och lagt ner hela sin

kropp o själ, ja t o m. lite till. Nu springer han sista året i M75-klassen.

Skruvar vi tillbaka klockan, så har jag många glada minnen kring mina bataljer med Gunnar, på 90-

talet var vi som jämnast med en dust på halvmaran i Kristianstad som höjdpunkt. Året var 1995, i

över 32 graders värme tampades vi och låg lika ända fram till mållinjen. Hälften av deltagarna i loppet

bröt, men vi ”gick” över mållinjen på tiden 1.27.00. Gunnar var då 63 år.

Gunnar är löparen med flest totala VeteranCups-segrar – 20st har han kommit upp i och är på god

väg till den 21:e.

Gunnar har ett förflutet som banlöpare i unga år med tider på 14.59 (5000m), 3.58 (1500m) och 1.59

på 800m. Vid 30-års ålder var det jobbet med egen butik i Malmö som tog överhand och löpningen

fick ge vika. Vid femtio års ålder hade han tagit anställning på Dagab och kunde börja jogga igen, men

inte förrän 5 - 6 år senare började satsningen på Veterancupen – och vad hände? Seger 1989!

Idag har det blivit 268 lopp där han avgått med seger - I FÖLJD!! (när ni läser detta är det förmodligen

fler, 1500m igår torsdag och Hildesborg på söndag). Väldigt många lägger av med löpningen när

krämporna kommer, även Gunnar fick problem – 2002 strulade rygg o höft, med följden av 4

månaders uppehåll, utan ett enda löpsteg. När sen kroppen gav tillstånd, blev det full träning igen, 4

– 5 dagar i veckan med sträckor kring 8 – 12 km. alltid hårdkörning i näst intill tävlingstempo. Lite

ändring har det ju blivit, för en tio år sen kunde det bli 20 X 500m, men riktigt så tufft körs det inte

nu. Då – för femton år sen var det vanligt att köra 10 varv i pildammarna, vilket resulterade i 1.22.51

på halvmaran. Det är ÖVER 90 %!!! (för er som vill veta mer… gå in på abbakoket.se/halsa.html).

En sak grämer käre Gunnar – han har ”bara” blivit tvåa på Lidingöloppet, med tiden 41.01 som bästa

tid och tvåa inte mindre än fyra gånger, längtar han till nästa år. Hur många 79-åringar längtar till

nästa år?

Efter att tagit 32 SM guld 2 EM silver, har Gunnar nu anmält sig till min resa 2013 (han var min förste

på listan) för att satsa på seger i 80-klassen. Innan dess kommer vintern med massor av tuffa

intervaller på Atletikum och förhoppningsvis många fler Veterancupssegrar.

Vi är många som håller tummarna för Dig, Gunnar!
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