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Junioreiden matkakohtaiset SM-kilpailut käynnistyivät Helsingin "Ogelissa" -15asteen
pakkasessa. Pakkanen vaikutti jäähän tehden siitä nihkeän ja kitkaisen. Luistin ei siis liukunut
laisinkaan niin kuin liukkaalla jäällä. Ensimmäisen päivän kilpailumatkoina olivat 500 m ja 1000
m. SU:n luistelijoiden panos oli kiitettävää tasoa.
A-poikien molemmilla matkoilla ykkönen oli Tommi Pulli. 500 m kulki aikaan 38,49 ja 1000 m
1.16,20. Kakkosena Kensun
Verneri
Kinnunen
(41,47 ja 1.24,88).
Matti Yli-Ojanperä
luisteli sijaluvulle kolme ajoilla 42,46 ja 1.28,14.
Juuso Käenmäki
otti neljännen sijan (44,28 ja 1.31,06).
A-tyttöjen puolella Elina Risku oli nopein 500 m kellon pysähtyessä numeroihin 42,94. Tonnilla
Elina kompuroi omiin jalkoihinsa, jonka seurauksena oli kaatuminen viimeisen kierroksen
takasuoralla. Kello pysähtyi aikaan 1.47,91.
Saana Hyttinen oli
500 m:llä selkeä kakkonen ajalla 43,70 ja puolta pidemmällä matkalla Saana voitti sarjan ajalla
1.29,53.
Mira Hautamäk
i luisteli terhakkaasti, ollen 500 m:llä neljäs ajalla 48,32 ja tonnilla toinen 1.39,23.
500 metrin Suomen mestaruus ratkeaa kahden matkan yhteistuloksella. Huomenna on
ohjelmassa 500 m ja 1500 m.
B-pojissa Petri Itkonen oli 500 m:llä kolmas ajalla 42,48 ja 1000 m:llä toinen 1.24,29. B-tyttöjen
puolella
Veera Anttila nappasi voiton 500 m:llä ajalla 46,23 ja 1000
m:llä tuloksena oli kolmas sija, 1.340,10. Koko syksyn loukkaantuneena ollut
Susanna Lehtiniemi
palasi killparadalle saaden tuloksen 48,54 ja sijaluvun kolme. Tonnilla Susanna paransi
sijoitustaan toiseksi ajalla 1.39,65.
Roosa Hiltunen
oli viides 500 m:llä 55,40 ja kuudes tonnilla 1.52,48.
Nuorimmassa sarjassa eli C-pojissa Aatu Hautamäki otti molemmilla matkoilla toisen sijan
HLK:n
Tuomas Rahnaston jälkeen
ajoilla 43,92 ja 1.3181. Vasta D-ikäinen
Juho-Jaakko Yli-Ilkka
"Juhku" luisteli todella hienosti ollen molemmilla matkoilla kolmas (46,03 ja 1.33,16).
Valle Viertola
täydensi C-poikien sarjaa ollen 500 m 8. 50,82 ja tonnilla myöskin 8. 1.56,21.
Veera Sarkanen C-tytöissä luisteli kakkoseksi niin 500 m:llä (50,70) kuin tuhannella metrilläkin
(1.45,85).
Pipsa Hiltunen luisteli nuorimmassa sarjassa neljänneksi ajoilla
61,77 ja 2.06,56.
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"Kapellimestareina" takasuoralla häärivät valmentajat Ari Hiltunen ja Pirjo Lehtinen. Kilpailut
jatkuvat huomenna sunnuntaina klo 12.00. Odotettavissa on hieman lauhempaa keliä.
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