Traillöpningens
galna lillasyster
TEXT VIKTOR WINTERGLÖD
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Sjuttio lastbilar naturmaterial. Så mycket krävdes det för att bygga upp
böljande, skumpig löparterräng inne i tyska idrottsarenan Westfalenhalle.
Att sedan kalla det för indoor trail får säkert en och annan stigpuritan
att skaka på huvudet. För närsynta asfaltsnötare, däremot, kan tävlingen
Ecco Indoor Trail mycket väl vara en inspirerande väg ut till spenaten.
Det känns som att tyskarna bäddade för indoor
trail genom att göra granen till inomhusrekvisita,
ett halvt millenium bakåt i tiden. Kanske är det
en smula långsökt att dra paralleller mellan ett av
julfirandets viktigaste tillbehör och jordhögarna
som häver sig över golvet framför mig, men mitt
huvud famlar efter samband och sammanhang. Jag kliver kluven
in i Dortmunds Westfalenhalle, en fredagseftermiddag i mars.
En del av mig söker med blicken efter blå himmel och öppna
landskap, men det jag möter är takets ovala ljusrigg och läktarnas
tomma stolsrader. Min andra halva omfamnar nyfiket förvildningen av den betonggjutna idrottsarenan och känner suget
efter en udda löpupplevelse. Vimlet av produktstånd, sponsflaggor och reklambanners är färgglatt iögonfallande, något som ger
min julgransliknelse näring.
Men bortom de kommersiella
utsmyckningarna lurar en 1,4
kilometer kompakt bana som
under tre dagar ska välkomna
både stora och små löpare; 3
413 stycken för att vara exakt.
Bilden av ett lattjo arrangemang klarnar, allt medan
jorddammet väntar på att få
vispas upp av våra steg.

upp mot läktarna via en mycket brant träramp (och härifrån
är det i huvudsak betongunderlag), för att sedan hitta ut till
publikgångar och trapphus. Den nästlar sig vidare in i en annexhall, ut i den friska bakgårdsluften – där höbalar bildar hinder
– vidare ner i kulvertar, innan den slutligen hittar tillbaka till
strålkastarljuset över jordmassorna.
Blivande vinnaren i herrklassen Florian Reichert, som även
vunnit Ecco Indoor Trails två första upplagor, står intill mig.
Jag fiskar efter stalltips och han säger att banan är tuffare i år,
men att man inte ska låta sig avskräckas av det.
– Det bästa är att försöka hitta sin egen rytm och att njuta
under tiden, peppar han.
”VIKTOR WINTERGLÖD ist in der Führerposition”, eldar
speakern på, och trots mina
obefintliga tyskkunskaper
greppar jag att jag lubbar med
den äran. Tio varv har jag,
Martin från Danmark, Alex
från England och Nico från
Tyskland delat upp mellan oss.
Vi är mitt uppe i det första av
de många lopp som ska avlösa
varandra under helgen, en
after work-präglad stafett där
fjorton företagslag ger järnet för möjligheten att få höja en segerback alkoholfritt öl mot taket. Jag skulle ju ta det lugnt, tänker
jag, medan tävlingsdjävulen borrar sin treudd djupt in i mig
och får mig att storma upp för rampen som leder mot läktarna.
Längs varvets mer anonyma partier, där fåfängan får vila,
sansar jag mig och hämtar andan. Ibland känns det som om
jag deltar i en utrymningsövning och när en uppställd nödutgång leder mig utomhus känner jag befrielse och lättnad.
En svalkande luftström mot mitt ansikte, en förnimmelse av

”Ibland känns det som att jag deltar i
en utrymningsövning och när en uppställd nödutgång leder mig utomhus
känner jag befrielse och lättnad.”

BANBYGGAREN JOSCHA Forstreuter bjuder på en rundtur
någon timme innan det är dags för mig och tre andra journalister att bilda lag till en stafett. Joscha har sina rötter inom
dirtcykling och det vi joggar runt på är en dirtbana för löpare.
Det vill säga hårt packad jord och lera, formad till kullar, sänkor
och farthöjande rakor – strösslad med stenbumlingar, stubbar,
stockar och granar. Tre dagar har det tagit att få allt på plats.
Efter en S-formad inledning i arenans mitt, fortsätter banan
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traillöparens rätta element, och sen in igen, ner till källarnivå
där en utdragen matta av löv visar vägen åter mot växlingsområdet. Vi tar hem backen med öl.
DAGEN EFTER ÄR jag tillbaka som åskådare. Stämningen är
livad. Horder av barn och ungdomar strömmar till, skolklasser
och idrottslag som slussas mot starten. Jag sätter mig högt upp
på läktaren och ser en myrstack väckas till liv. Går efter ett tag
ner och ställer mig vid sidan av myllret. Barnens upprymdhet
går det inte att ta miste på. Medan de vuxna löpare, som jag
lite senare ska heja fram, bär ett större allvar i sina ansikten,
springer barnen med ofiltrerad glädje. Helt i linje med den jultes som ligger och pyr i mitt huvud – barnens högtid.
Det är lite otippat att arrangören bakom det här loppet, som

på många sätt liknar en
äventyrlig lekplats för
barn, är samma som
står bakom Gore-Tex
Transalpine-Run. Etapptävlingen som via 293
kilometer länkar samman
Tyskland, Österrike och Italien i en hyllning till luftiga
vyer och upptäckarlust. Om
traillöpningen har en själ så trivs
den garanterat bäst i sådana öppna
landskap. Men har den en lätt galen och
idérik lillasyster, så bor hon i Dortmund.

”Har traillöpningen en lätt galen och idérik lillasyster, så bor hon i Dortmund.”
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