
 

Race report Kalmar Ironman 2015 

I februari 2012 satt jag på en föreläsning av Pasi Salonen (trött, fet och 40) och uttalade för första 

gången – ”Jag vill också. Jag vill också bli en Ironman.”. (Tror förläsningen handlande om drömmar 

och mål och att det var viktigt att uttala dem.). Ibland tar det längre än för andra, men 3,5 år senare 

blev drömmen förverkligad. Och vad gör man då? Jo, man go bananas. Trodde jag skulle gråta när 

jag gick i mål, men glädjen var så enorm och kände inget annat än ren glädje. Fick glädjefnatt.   

Grät, det gjorde jag vid starten. Gick ner på morgonen för att kolla läget och då kom det en skvätt. Fan, 

vad jag hade längtat, att få stå på startlinjen. Allt var perfekt. Jag var i mitt livs form. Ett år av 

fokuserad träning, skadefri, ingen förkylning, perfekta förhållanden. ALLT VAR PERFEKT. Precis 

som jag hade tänkt mig att det skulle vara. 

Tillbaka några dygn. Jag var ganska stressad dagarna innan. Av alla 

detaljer som skulle klaffa. Däckbyten, transporter, takställningar, 

skor som var slitna, förkylningen som inte gav med sig etc. Jag, 

Emma och Stefan åkte ner, tre blåbär, uppspelta och spralliga. Jag 

bodde med min bror Petter, vars mål var att vinna lilla syrran, ville 

ha lite revansch från tidigare tävlingar (ett maraton och en 

halvdistans). Petters erfarenhet av två tidigare IM tävlingar delade 

han dock med sig och jag fick många goda råd på vägen. 

Torsdag – incheckning, registrering och lätt cykeltur runt löparbanan. Check 1 avklarad. 

Fredag – morgonsim. Test av förhållanden: salthalt, temperatur, vågor, navigering, landmärken, 

maneter, vattendjup, solens läge, memorering av banan. Simmade lugnt 2 km. Var orolig för den 

långa sträckan söder-norr gående och ville komma längst bort för att se navigeringen. Märkte att 

axlarna var slitna och gav dem omsorg med Hot and Cold och Zoon. Check 2 avklarad. 

Efter frukost åkte vi bil över Ölandsbron, ner till Aid Station 1 samt cykelbanan norr om Kalmar. 

Därefter var jag helt slut. Kände mig fysiskt helt slut men det var nog mer mentalt. Så många intryck. 

Cykelbanan avcheckad.  



Cykel och påsarna checkades in. Kläderna för morgondagen lades i påklädningsordning. Vet att 

hjärnan inte riktigt fungerar kl. 04:45. 

Vid den gemensamman middag, när inget längre gick att påverka inför morgondagen, märkte jag att 

den ihängande, 3 veckors varande förkylningen, var borta. Jäkla psykosomatiska spatt.  

Den natten sov jag bättre än på länge.  

 

       

Väckning, frukost, däckpumpning, check av påsar, småjoggning 

till start – och skvätten tårar vid kajen. Lite yoga solhälsningar och 

andning. Läget under kontroll. 

Vi bodde på Stadshotellet så rummet lämnade vi vid 06:30 iklädda 

våtdräkt. Ställde mig med önskad måltid vid 1:05, hällde 

kallvatten i nacken och i ansikte, 2 min innan start och visste allt 

allting var PERFEKT (noterade vågorna men gjorde ingen sak av 

dem). Starten gick och jag tog mig ner i vattnet. Här var det vågor! 

Mega vågor – Skit vart ska jag?  Hitta fötter – hitta fötter. Och 

följde fötter. Följde fötter. Fokus fötter. Fram till första sväng 

andades jag bara till höger, det gör jag när det går fort och nervöst. 

Vid varje boj var det trångt och det blev fotbyten. Nya fötter, följa 

fötter, följa fötter. Sightade i stort sätt inte en gång. Litade totalt 

på fötterna framför mig. Märkte att det var större ansträngning att 

sighta än att simma lite längre efter ett par duktiga fötter. Banan hade jag memorerat, behövde inte 

titta upp. Fan – vad bra det här går. När jag kom fram till kajkanten då den tuffa sträckan var över 

hade jag simmat endast någon hundra meter utan fötter, andats åt vänster när vågorna kom från höger 

och vise versa. Gick över till tretaktsandning och lugnade bensparken. Gled med längs kajen, simmare 

trångt på båda sidorna, ingen sightning, bara följa strömmen. ”Det här går ju bra Minna.” peppning. 

De flertaliga simpassen i Ålands hav där vågorna vunnit över mig, hade gett resultat. 

Upp ur vattnet, in i tältet – som var tomt! Fördelen att vara tjej. Startade min Garmin 910 som var 

fastspänd på styret, lång löpning med cykeln. Off we go. Yes, nu är man på väg. Fylla på med vätska. 

Ge energi till kroppen. Checka pulsen, visade 160, vilken behövde sänkas. Hade tänkt ligga runt 140, 

trodde att det var en lämplig nivå. Lade mig till höger och höll min fart/puls. Det jämna flödet med 

omkörande cyklister var det som skulle bli min vardag kommande 6 timmarna. Vid 40 km kom min 

bror svischande förbi, höll koll på omkörarna och kollade in ARTare som kom, tjejerna och läste 

namnen och länderna som svischade förbi. Blev aldrig störd av läget, visste att det skulle vara så. 



Många kontrollanter på motorcyklar så det var inte mycket drafting runt mig. Höll mitt avstånd men 

var förstås så nära jag vågade men säkrade att jag inte skulle få penalty. Atletiska män på megafina 

tempohojar med diskhjul – hundratals, åkte förbi, i timmar. ”Hej – hallo – kanske ni borde simträna 

lite mer?” Hade jag roligt för mig själv. Blev det tråkigt – är sockernivån för låg, enligt Colting, så då 

tryckte jag i mig en gel och livet blev skoj igen. Totalt blev det 8 gel och ca 6 powerbars och några 

bananhalvor. Sidovinden var dock mycket, mycket jobbig. Annat kan inte sägas. Vågade tyvärr inte 

ligga nere i aerobaren så mycket jag önskade, tyckte byvindarna drog och slet i cykeln. Spände mig 

för mycket och försökte slappna av men onödig energi gick till att spänna kroppen. Med Thomas 

lånade högprofilhjul kände jag mig ändå ganska hip. Hade de tagit Thomas till Kona tar de mig runt 

Öland. Och tur att jag inte hade ”värre” hjul. Diskhjul hade slängt mig av vägen. 

Jag drack och fyllde på energi, mycket och konstant för jag är sämre på det när jag springer. Hade 

dock druckit lite för mycket i början och behövde kissa. Tyckte att det var för tidsödande att stanna 

och försökte göra ála Stoll och kissa på cykeln. Slappna av, slappna av… fan inte funkade det. Hur 

gör man? Nåja, det gick liksom om. 

Jag började räkna hur många jag cyklade om och när jag kom tillbaka över Ölandsbron hade jag 

kommit upp i 6 st . Men cyklingen förlöpte dock på bra. Tiden gick fort och när det var dryga milen 

kvar kom jag i kapp Stefan som blev nummer 28. Glada hejarop till Stefan, så som alla ARTare gett 

mig som cyklat om. Hade önskat att få en cykeltid på 6 h men märkte tidigt att det skulle bli några 

minuter mer. Inget att göra åt det. Gick igenom i huvudet hur T2 skulle gå för att inte missa något. 

Klockan skulle flyttas till arm, hjälm kvar vid cykel, skor på, välja hårband eller skärm. Skärmen 

valdes bort, för att få det svalare om huvudet. 

Ut på löpning. Sänka farten, sänka farten. Det går lååååångsamt när man 

försöker anpassa farten från 29 km/h till 5 min/km. Höll koll på tempot. 

Lade mig på 5:15 enligt plan. Drog ner tridräkten för att få det så svalt som 

möjligt. ”Fan vad bra cyklingen gick”. ”Gick simningen bra och cyklingen 

bra, klart löpningen kommer att gå bra.”  Såg bror vid mötet efter 6 km 

och vi båda meddelade att läge var stabilt. Jag var mätt efter cyklingen och 

satsade på att bara dricka vid alla Aid stations. Två vattenmuggar över 

kroppen, en mugg sportdryck, en cola. I stort sätt samma vid alla stationer. 

Stabil och jämn löpning, var målet. Även genom alla Aid Stations. Aldrig 

stanna, aldrig gå. Jämt, jämt. Det tyckte också Erik om. Det lade sig en 

man med namnet Erik vid min sida (alla hejade på Minna och Erik, så jag 

förstod att han hette så). Han behövde hjälp att hålla jämn fart. Vid 

depåerna tog han mer tid på sig men var tillbaka vid min axel efter varje stopp. Hängde kvar vid min 

axel i 20 km! Vi blev ett team. Tyckte det var ganska trevligt. Jag kunde väl hjälpa Erik att hålla 

takten, all hjälp jag fått av fötter vid simningen. Löpningen kändes lätt. Sprang utan ansträngning 

första milen. Och andra. Men sprang mycket koncentrerat och med konstant rädsla (Rädslan, som för 

övrigt hade funnits konstant senaste månaden, året? Att någon/något skulle snuva mig min medalj. 

Min chans att få gå i mål.) Snart kommer någon och slår mig i huvudet. Snart kommer bakslaget. 

Kände in ansträngningsnivån och känslan. Koncentrerade mig. Fokus. Vid 20 km kom första smärtan. 

Vristerna började kännas slitna. Men överkomligt. Mötte Petter vid samma ställe 2 gånger till. Visste 

att vi båda höll en jämn fart. Checkade av läget. Ok för båda. Vid 25 km meddelade jag Erik (som jag 

nästan började tycka om vid det här laget, men som hade svårare att hänga med), att det blir bajamaja 

stopp, 20 s vid nästa depå. Snabbt in, tog nog 30 s men var snabbt på benen igen. Erik såg jag gående 

framför mig och meddelade att nu är vi på gång igen och han hängde på. Tyvärr tappade Erik bort mig 

vid 28 km, men det var även ganska skönt att ta sista varvet själv. Vid 30 km ökade smärtan, men jag 



försökte hålla samma tempo. Översköljde mig med vatten vid alla 

slangar. Kylde ner kroppen. Höll min takt. Härliga, härliga 

supportteam såg jag fram emot att få träffa vid varje varv. De gav mig 

energi och kraft med sina positiva hejarop. All annan publik bar en 

fram. Sista 5 km, sista 3 km. Försökte öka men benen domnade bort. 

Var fortfarande rädd att bli snuvad min medalj. Rättade till kläderna 

inför upploppet. Ökade farten. Tunnelseende var så smalt så det var 

ingen tunnel utan ett sugrör. Hörde er heja på mig men orkade inte ens 

svänga på huvudet. All energi gick att ta mig framåt (Sorry, nästa gång 

skall alla supporter få mer uppmärksamhet, jag lovar! Tack för ert stöd. 

Det uppskattades mycket mer än vad det verkade.) Det var först vid röda mattan jag lät havet av 

människor nå mig. Sög in allt. Nu kunde inget gå fel längre. Glädjen var obeskrivlig. Minna – YOU 

ARE AN IRONMAN! Jag blev hög. Berusad. Christer och Stollen vid mål gav mig fin-fina grattis 

kramar. Fick glädjefnatt och hoppade och dansade. Rusade fram genom atlethes garden för att hitta 

Petter. We made it! 

Mål 1: Att bli en Ironman. - Yes! 

Mål 2: 11 h vore väl möjligt? – Godkänt! 

Mål 3: Kunna dricka öl och njuta vid heros hour. (Tyckte det 

där sjukhustältet och illamående inte lockade.) - Yes! 

Petters mål: Ja, du är familjens IM vinnare! Ordningen är 

återställd. Storebror är bättre än lilla syster. Det är du värd. 

Att vi tävlar på samma villkor utan kvinnliga handikapp 

poäng är mig värdigt.  

I stort sätt inget ont i kroppen samma kväll, nästa dag eller näst kommande dag. Måndag eftermiddag 

började vristerna värka. Berodde inte på att kroppen inte var sliten och trött utan på att jag fortfarande 

var hög och berusad av glädje. 

Det finns många som betytt väldigt mycket för mig, coachat, stöttat och lärt mig en massa på vägen. 

Jag hoppas ni förstår hur värdefullt det varit. Ingen nämn, ingen glömd. 

Mina PB (såklart  - det var ju första IM): 

Swim 1:09:11  Div rank 3 Gender rank 23 Pace 1:47/100 m 

Bike 6:08:46  Div rank 16  Gender rank 63 Pace 29:29 km/h 

Run 3:44:57  Div rank 13 Gender rank 39  Pace 5:19 min/km 

T1: Swim-to-bike 2:19 

T2: Bike-to-run 2:33 

Overall 11:07:46  


