Full fart framåt på flinka och starka ben! 8-årige Gabbe visar hur man snabbt får upp farten efter start. Foto: Sven Olsson.

Kraftmätningen på Lugnet avrundade inlinessäsongen
Kraftmätningen på Lugnet var Dala Active Skaters avrundningstävling för klubbens inlinesträningar sommaren 2020. Gårdagens
regn och hagelstorm dröjde sig kvar i den svarta asfalten, så starten försköts 30 min till 10.30, då det mesta av banan hade torkat
upp. Tio barn och fyra vuxna kom till start och åkte 200 m, 300 m, 500 m och 1000 m. Ordförande Ralf agerade starter, Bella
var sekreterare, Elly varvräknare, Pär eltidtagare, Isak, Mattias och Yvonne tidtagare med klockor. Andra föräldrar hjälpte till
med allt runt omkring.
Först ut var 5-åriga Sofia som körde 200 m och persade med 14 sek! Adrenalinet fick alla att tagga till och de personliga rekorden avverkades på löpande band. 12-åriga Alice klämde till med superfina 26,75 sek på 200 m, 11-årige Lukas gjorde 28,18, 10åriga Sara 30,14. 9-åringarna Klara fick 38,07 och Elis 52,30. 8-åringarna Gabrielius 33,16, Eline 37,07 och Ellinor 37,10. 6åriga Elsy åkte på fina 43,56 och 5-åriga Sofia på 1.37,39. Rekordslakten fortsatte sedan på de längre distanserna. Roligast av
allt är ändå att se hur snabbt alla barnen har tagit till sig tekniken, åkställningen och kurvtagningen. De äldre, Alice, Lukas och
Sara är utmärkta föredömen som de yngre tar efter.
Veteranerna Uffe, Stig och Sven visade att man kan åka inlines fort och stilsäkert även om man blivit pensionär. De 70-åriga
"gubbarna" kommer upp i farter nära 40 km/tim!
Efter tävlingen bjöd klubben på fika med kanelbullar, muffins och godis. Allt avslutades sedan med redovisning av alla resultat
samt prisutdelning med medaljer till alla samt utlottning av företagspriser från Falu Energi & Vatten.
10-åriga Sara, 11-årige Lukas och 12-åriga Alice åker redan inlines med mycket bra teknik. Text och foto: Sven Olsson

