
Först ut i vår profil-presentation är en hängiven löpare

”Skanne” Kalle, Karl Johansson, har många säkert sett på tävlingarna. Garanterat dom som sprungit

Skanneloppet, där Kalle varit verksam under alla år.

Under det senaste året har Kalle inte tävlat, utan nu är skorna lagda på hyllan. Skruvar vi tillbaka klockan till 1939,

då började Kalle sin löparkarriär som 9-åring. Det var terräng som gällde från första början, men snart tog

fotbollen vid. Som 14-åring hände en olycka, Kalle trillade ner från en ställning och skadade högerbenet. Detta

har tyvärr förföljt honom under hela livet, men hindrade honom inte att springa.

Hur tränade då Kalle för att kunna ta 18 vinster i Skånes VeteranCup?

– ” Ja, jag gick upp i tid på morgnarna, runt 4 – 5-tiden, på med kläderna , rätt klädd och alltid med tunna, lätta

skor. Det bar iväg en till två mil om dagen och ibland något extra pass på em, totalt c:a två mil om dagen ”– säger

Kalle!

Som så många andra på den tiden, så blev det långa arbetsdagar och många helger. Detta till trots blev det resor

med SJ till Öststaterna, där det tävlades i terränglöpning. Resultaten var imponerande, även om det inte räckte

till några segrar internationellt. På hemmaplan var det också tufft, men SM-guld blev det och tittar vi lite på

gamla resultatlistor, så har vi Bokskogsrundan på 40 min, Hörby marknadslopp på 42 min, milen på 32 och i sina

egna skogar (Skanneloppet), som på den tiden var lite längre, 17,5 km, så gick det någon minut under timmen.

Kalle, som var med och startade Skanneloppet i mitten på 60-talet, har själv sprungit 40 gånger.

Som skidåkare är han väl inte så känd och tekniken var det problem med, svårare att ta sig ner än upp säger väl

en del, men har man bara viljan och kämpar så går det och det blev Vasalopp på 5.53!? – Inte dåligt för en

skåning, Kalle!

Halvmarathon är en gren som är ganska så ny ur Kalles perspektiv. Förr i tiden sprang man mer 25 000 m där han

har sitt pers på 1.28, och då pratar vi fortfarande terräng.

Det vi kan få se av Kalle i fortsättningen är möjligtvis som åskådare. Vilket vi hoppas få göra många gånger till!

Kalle i 80-klassen!

Så när ni ser den här mannen stå vid sidan om på Skanneloppet, så vet ni lite mer.

Vid pennan/Bo Andersson


