Klæbo på førsteplass, Aune på andreplass og Skinstad på tredjeplass under årets Coop Trysil Rulleskisprint. Foto: Jonas Sjögren
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Johannes Høsflot Klæbo vant
rulleskisprint i Trysil
Tirsdag kveld var en rekke langrennstopper samlet til dyst under årets Coop
Trysil Rulleskisprint. Det ble en overlegen seier til Johannes Høsflot Klæbo
over tidligere vinner Pål Trøan Aune.
Det ble rulleskisprint i Trysil i år også for niende år på rad, men uten den
store publikumsfesten som arrangementet er kjent for. Sprinten ble i år
avholdt på Trysilfjell Arena, med en sprintstrekning på 300 meter.
Som vanlig stod de beste langrennsløperne i Norge på startstreken. Johannes

Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Stian Berg og
Pål Trøan Aune var alle mulige vinnerkandidater. Det var til slutt Aune og
Klæbo som stod igjen på finalestreken, og Klæbo gikk først i mål med god
margin.

- Det var veldig fint å være her i Trysil i dag og så bra at de fikk arrangert
denne rulleskisprinten, sa en fornøyd Johannes Høsflot Klæbo etter målgang.
– Det er alltid gøy å konkurrere mot Pål. Han er sterk.
Pål Trøan Aune stivnet i finaleheatet
Aune stivnet i finalen og hadde ingen ting å stille opp med mot en knallsterk
Klæbo.
- Det ble for hardt i dag. Men det var fint å gå her på arenaen, til tross for at
det ble sprint uten publikum. Det er jo et mye jevnere og bedre underlag her
enn nede i sentrum, sa Pål Trøan Aune. –
Arrangør Svein Skarpmo i Hallo Trysil var godt fornøyd med arrangementet,
til tross for at han måtte kjøre arrangementet uten publikum.

- Dette er jo et veldig publikumsvennlig arrangement, men når situasjonen er
slik den er så får vi gjøre det beste ut av det, sier Skarpmo. - Neste år er det
tiårsjubileum, og da håper jeg at vi kan fylle sentrum med folk igjen og kjøre
den beste rulleskisprinten vi har gjort.
Klæbo på snø i Trysil
Trysil hadde for anledning hentet frem litt lagret snø fra i fjor, som utøverne
fikk kjenne på. Denne snøen skal snart legges på arenaen og 24. oktober er
det duket for åpning på årets langrennssesong i Trysil. Klæbo var tydelig på
at denne type satsing er viktig for langrennssporten.

- Jeg har stor sans for tidligsnø. Jeg tror det er viktig både for oss utøvere å få
noen timer på snø før første renn for sesongen, og ikke minst for
rekrutteringen i skisporten, sa Klæbo i forkant av rulleskisprinten i Trysil.
Resultater for Coop Trysil Rulleskisprint 22. september 2020:
1. Johannes Høsflot Klæbo
2. Pål Trøan Aune
3. Morten Skinstad

4. Simen Hegstad Krüger
5. Kristoffer Kvarstad
6. Stian Berg
7. Torstein Vestli
8. Johan Tjelle
9. Erik Aabrekk
10. Alvar Myhlback
11. Hans Christer Holund
12. Phillip Johansen
For mer informasjon, ta kontakt med:
Svein Skarpmo, rennleder Coop Trysil Rulleskisprint, telefon 928 83045 eller
e-post: svein@hallotrysil.no.

Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for næringsvirksomhet i Trysil,
eid av over 200 virksomheter i Trysil.
Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 885 000 gjestedøgn,
28 500 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 255 millioner NOK i
skipassomsetning, 68 bakker, 31 heiser, over 500 km med langrennsløyper. Over
61 000 sykkeldager, 100 km med naturlig sykkelstier, sykkelparker, over 50 km
tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. 80 % av
de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil
reiselivsstrategi 2020 viser retningen for en offensiv satsning på å videreutvikle
Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.
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