
Utmaningen – rena folkfesten i Nora 
Triathlonloppet Utmaningen drog i år 70 tävlande och publiken svek inte. Med kyrkvallen 
proppfull är Utmaningen en riktig folkfest där åskådare fick se Oskar Larsson och Anna Kero 
gå i mål som segrare. 

 
Första kvinnan ur vattnet var också den mest långväga, Daria Chiarella från Florida, 
som här får en lyckoklapp av Ulrika Persson. 
Bild: Thomas Eriksson 
För Anna Kero var det första gången som hon ställer upp på Utmaningen.  

– Simningen gick inte så bra, men cyklingen och löpningen gick bättre. Det var ett trevligt 
lopp och fint arrangemang, säger hon. 



 
Segrare i herrklassen Oskar Larsson, ursprungligen från Striberg men bor i Örebro. 
Bild: Thomas Eriksson 

 
Segrade i damklassen gjorde Anna Kero från Örebro. 
Bild: Thomas Eriksson 
Oskar Larsson är ursprungligen från Striberg men bor numera i Örebro. Han låg två efter 
simningen, men gick ikapp i cyklingen och höll ända in i mål. 



– Det kändes bra och kontrollerat hela vägen. Jag cyklade om den som ledde i Hitorpsbacken, 
där tog jag ledningen sen var det bara cruise control hela vägen in i mål.  

 
Bob Impola var också med, han tillhör eliten inom skidåkningen och är bland 
världens bästa längdåkare. 
Bild: Thomas Eriksson 
Det var hans fjärde Utmaningen. Dessutom deltog Bob Impola i år, en av världens bästa 
skidåkare, och sprang in som tvåa. 

Utmaningen är ett lopp med 150 meter simning, åtta kilometer cykling och två kilometer 
löpning med målgång på torget. 

– Det här är 33:e året i rad förutom ett år då det ställdes in, berättar Åke Mossberg, 
konferenciär. 



 
Åke Mossberg var konferenciär. 
Bild: Thomas Eriksson 
Och loppets utan tvekan mest långväga tävlingen var från Florida, Nicholas Dworet som 
tillsammans med flickvännen Daria Chiarella besökte släktingar i Nora. Han är barnbarn till 
Nisse Persson som i många hade OK-macken i Nora visar det sig. Och Utmaningen gillar 
både Daria och Nicholas skarpt. 

– Amazing race, so good (fantastisk tävling, så bra), säger han. 

Förra året vann Andreas Yngström och Therese Carlsson. Arrangör är IFK Nora långlöpning 
och allt om Utmaningen hittar du på föreningens hemsida här. 



 
Utmaningen drar alltid mängder med publik. 
Bild: Thomas Eriksson 
Thomas Eriksson 
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