Sågmyra SK har under 2018 fyllt 40 år, undertecknad har av Sågmyra
Nyheter blivit ombedd att sammanfatta dom största och bästa prestationerna
under dessa år.
Att ha överlevt och utvecklats som klubb under 40 år är väl i och för sig en stor
prestation där många Sågmyrabor dragit sitt strå till stacken.
Givetvis vad gäller stjärnglans så är ju Calle Halfvarsson det stora affischnamnet,
landslagsman sen juniortiden, juniorvärldsmästare i sprint 2008, VM-silver i
stafett två gånger, SM-mästare i sprint i vintras plus pallplats vid världscupen i
Falun 2017 och 2018.
I ungdomen, år 2000 och 2002 tog Calle ihop med Emil Portström och Erik
Strand även flera DM-guld i stafett.
I Vasaloppssammanhang har dessa åkare från SSK tagit sig i mål bland dom 500
första genom åren, Mikael Slotte, Lennart Erixon, Christian Beck, Sven-Olov
Back, Erik Desmeules, Bernt Zetterström och Mats Hellberg.
Vårt eget Jättelopp som arrangerades från 1981 såg två gånger SSK-vinnare,
Eric Strand och Calle Halfvarsson knep varsin seger i detta sen ca:15 år nerlagda
skidlopp
I löpsammanhang har vårt Hackmora bergslopp varit ett återkommande
arrangemang, 27:e året i år, Pontus Gustavssons seger i pojkar 17 år med tiden
12.02 år 2005 kommer att bli ett svårslaget rekord i den klassen, Pontus vann
även seniorklassen 2008, övriga Hackmora-vinnare från Sågmyra SK är Mia
Hällberg i flickor 17 år 2008, Mattias Jons som vann första året 1992 och även
1993, Ellinor Andersson vann damer seniorer 1993, och så sent som ifjol vann
Ella Olsson flickor 17 år, Calle Halfvarsson har även han en seger i pojkklassen
1999, då endast 10 år gammal vann han 16-års klassen för pojkar.
Då detta skrivs återstår en vecka till Hackmorahelgen, våra SSK-hopp i år där
uppför motluten är givetvis Calle och Ella med Adam Steen och Mattias
Westman som outsiders.
Vad gäller övriga prestationer under dessa 40 SSK-år så har löpningen flera
medaljer än skidåkningen, flera har tävlat på elitnivå som löpare än som
skidåkare.
Den första SM-medaljen för SSK kom 1988 i Värnamo, Mattias Jons fick då
silver i pojkar 16 år vid terräng-SM.
Apropå terräng-SM så har klubben två lagbrons i juniorklassen i detta
sammanhang, 2004 i Ånnaboda och 2006 i Alingsås, båda gångerna genom
tvillingarna Carl och Erik Olsson plus Pontus Gustavsson, Pontus tog även brons
individuellt på Öland/Böda 2005 bland juniorerna.
Fina placeringar bland de 10 bästa i Vasastafetten hör även till vanligheterna.
Sammanfattat av Mats Hellberg, (med förhoppning om att inget blev avglömt).

