Det var ett mycket intressant startfält som på onsdagskvällen hade samlats i Åre för att springa
helt nya Peak Performance Vertical K, 1000 höjdmeter från Åre torg till Åreskutans topp. Det blev
precis lika maffigt som det låter. Snabbast upp av herrarna var italienaren Luca Cagnati. Brittiskan
Emmie Collinge vann damklassen.
Ödesmättad musik fyllde Åre Torg kvart över sex i eftermiddag. Blickarna hos de runt 70 löparna
i startfållan var fokuserade, stämningen var tät. Inte så konstigt. 1000 höjdmeter på 5 kilometer,
som Peak Performance Vertical K innebär, är en rejäl utmaning även för de mest vältränade.
Anders Kleist, IK Akele, var den som drog iväg snabbast. Det var inte helt oväntat. Han tillhörde
favoriterna. Att Emmie Collinge skulle vara först av damerna var heller ingen högoddsare. På torget kunde publiken följa rapporteringen längs banan väl. Kleist höll i taktpinnen fram till runt 700
höjdmeter. Då började italienaren Luca Cagnati, Team Dynafit, pressa Kleist rejält.
- Det gick bra i början. Sen blev jag lite stum i det branta partiet där repen satt och sen i trapporna efter 500 höjdmeter blev jag tung i benen. När Luca sen kom och tryckte på kunde jag
inte svara, sa Anders Kleist. Han bevakade sedan sin andraplats. Åt Luca Cagnati fanns inget att
göra.
- Jag var osäker på formen och på loppet. Under första halvan, den branta delen, var jag lite trött.
Andra halvan gick mycket bättre och jag är glad att mitt ryck höll hela vägen, sa Luca som verkligen gillade banan och tävlingen.
- Det var en teknisk och vacker bana med bra variation både på banprofil och underlag.
Emmie Collinge, Vegetarian Cycling & Athletics, vann Fjällmaratons Halvmaratontävling i lördags.
Nu vann hon igen.
- Det var riktigt hårt. Jag har testat banan i veckan, men bara upp till Kabinbanans topp. Nu skulle
vi ju längre. Första halvan gick bra, men under andra halvan fick jag slita. Fast samtidigt var det
ett underbart coolt race.

