Oppebylöpet i snabbfakta
1982 Första loppet gick söndagen den 16 maj.
"Motion för hela familjen" var parollen.
Banan var 7,5 km och sträckte sig genom Krikonbacken
Hagalund, (Högvägen) Harg och Oppeby. Endast en
klass med 33 deltagare.
Kennet Koinberg vann på tiden 24,44.
1983 Sträckan ändrades till 14065 meter, 1/3 maraton
Nio klasser totalt. Klasser för både motionärer och ungdom.
Tävlingen gick av stapeln Kristi himmelfärds dag 12 maj.
Segrare i herr klassen Hargs egen Hasse Liljeroth men som då

sprang för Grönborgs!
1984 Nu började det satsas mera från Hargs Runners.
Programblad med annonsörer gjordes i ordning.
16 klasser. 157 deltagare i mål.
Tävling skedde en söndag (20/5).
Segrade gjorde Hasse Jonsson och Solweig Harryson.
1985 Tillbaka till Kr. Himmelfärdsdagen torsd. 16 maj.
Ny bana detta år, som mätte 5 km som sprangs 2 varv
av dem bästa. Sträckan Oppebyskolan-"tältplatsen"Eskilstunav.-Spindelplan-Bönstav.-Krikon.
317 deltagare i mål. Elitmässigt mycket bra. Jan Ekström
och Solweig Harryson vann.
(Detta år arrangerades Midnattstrippen för första gången
med feststämning på stan.)

1986 Förnämligt! blev recensionen i en löpartidning.
Speakern Åke "Puck-Åke" Andersson skötte "pep talk"
proffsigt.
Pär Wallin och Lena Wahlqvist sprang (snabbast) tillsammans
med 292 andra löpare. Publiken uppskattades till 1500.
1987 Nyköpings Kommun firade 800 års jubileum och
skänkte vandringspris till tävlingen.
Jan Ekström fick sin första inteckning i priset.
Vädret var kyligt, + 12 grader detta år, 28 maj.
229 deltagare i mål.
1988 Första gången deltagarantalet gick över trehundra,
323 st. närmare bestämt.
Tävlingen ingår i Näckrosloppen ett samarbete med
Sméhalvan (Eskilstuna) och Oxelöloppet.
1989 Banrekord av Kari Niemelä Västerås,
30.13,7. Göran Rimmervik vann den utlottade
cykeln 477 deltagare i mål.
1990 Jubileum 10:e gången
544 st. i mål. Segrade gjorde Göran Högberg Enhörna.
Våran egen Hasse Nilsson blev trea.
Vi hade datahaveri, detta år, så resultatlistan fick göras
manuellt, i efterhand.
201 motionärer i herrklassen detta år!
1991 Fortsatt bra fart på tävlingen.
Bjarne Thysell, Anne Martikainen segrade.
Anne på första sidan i Södermanlands Nyheter
490 st. i mål

1992 471 st. i mål men snabbast Jan Ekström som tog sin andra
seger i Oppebylöpet. Solweig Harryson gör comeback efter
skada och barnafödande och blir trea efter segrande Jutta
Pedersen Enhörna.
1993 Tropisk hetta skriver SN-sporten (+25 grader)
Loppet går den 20 maj. Håkan Börjesson vinner.
Våran 80-åring Tage Westling springer 10 km på
64,11 !
Ungdomarna är många. 247 st. anmälda, är under 14 år!
1994 Bjarne Thysell tar den tredje inteckningen i vandringspriset
och får behålla detta för alltid.
Anne Martikainen vinner damklassen på 34,25
322 st. springer igenom loppet.
1995 Loppet görs om till terränglopp med 8 klasser.
Enklare arrangemang men ändå perfekt tävling- är målet
Endast 181 st. i mål.
Löparna varnas för låg passage vid motorvägsbron.
1996-1997-1998-19992000
Loppet är vilande
2001 "Nya" Oppebylöpet gör comeback
Banan görs om och springs över ån via stora bron-Oppeby k:a-

Oppebygård- Rondellen-Eskilstunav. Linnév.- Skogsv.Smålandsv.-Krikon.
Hasse Nilsson segrar före sin son Linus. Pia Martikainen
vinner damklassen. Anton Forsberg, Hanna Kaiser,
Benjamin Moradi, Josefin Forsberg, Markus Karlsson och
Emilie Lundqvist heter de andra klass-segrarna

2002 Var finns alla vuxna löparna?
Glädjande finns det ungdomar som kämpade i värmen.
Anton Forsberg, Hanna Kaiser och Josefin Forsberg
försvarade sina segrar i år.
Linus Nilsson och Kristine Kulppi-Svanborg segrade på
10 km banan.
2003 Dubbel hemmaseger genom Hossein Fazeli och Katarina
Eriksson. Antalet deltagare ökar detta år, 187 st. i mål,
en ökning med 83%.
Medaljerna räcker inte och får skickas i efterhand. Ett
roligt "problem"
2004 Julius Nilsson vinner, damklassen vinns av Gunilla Broman
fd. (Hargare). Båda vinner överlägset.
Totalt 160 st. i mål.
2005 Loppets deltagare sjunker till 137 st. fördelat på 10 klasser
Alexandra Forss Sköldinge IF imponerar stort.
Hon vinner sin klass och springer 1,7 km på 5,49
endast 6 sekunder efter jämnårige Anton Forsberg
som vann sin klass., P13-14
2006 Antalet löpare ökar igen. Henrik Östling Enhörna samt
Anne Martikainen SLK Oxelösund vinner huvudklasserna.
2007 Dubbelseger för Enhörna IF genom Fredrik Berglund och
Hanna Jonsson i ett ganska kylslaget väder.
2008 Kristi Himmelsfärds dag och första maj sammanfaller på
samma dag detta år. Lite mindre deltagare.
Segrarna på 10km heter Lars Agelii och Anne Martikainen

2009 En orienterare vinner genom Magnus Jansson OK Hällen och
suveräna Anne Martikainen vinner damklassen.
Ett soligt och varmt väder som de 207 löparna sprang i mål i.
2010 Ett regnigt väder trots det rekord i anmälda. 293 st anmälda
och 264 i mål.
Patrik Jansson och Anne Martikainen vinner huvudklasserna.
2011 Kristi himmelfärdsdag ligger sent detta år, 2 juni.
Segrare i herrklassen boende i Nyköping Stefan Olars
dock tävlande för Kumla SF och
etta i damklassen Gunilla Ekholm IK Akele
2012 Årets nyhet: start/målområde flyttar till Släbroskolan
med lyckat resultat. SLK Oxelösund satte färg på tävlingen
genom Marcus Carlsson 32.50 på 10 km och Andreas
Jansson 15.29 på 5 km.
2013 Soligt väder, 17 grader. Antalet deltagare ökar mot förra
året. Andreas Jansson, Hässelby SK och Marie Sandberg
Sköldinge SK vinner båda 10 km.
2014 Ny bana detta år för att få bättre trafiksituation.
Banan gick genom Hållet och tillbaka till Oppeby
med start och mål som tidigare vid Släbroskolan.
Segrade gjorde Andreas Jansson Hässelby SK och
Hanna Widestam Enhörna IF.
Knattarna fick en egen "hare" med en flodhäst som vägvisare.

2015 Växlande molnighet och 12 grader. Patrik Sällstedt Enhörna
och Marie Sandberg Sköldinge vann 10 km klasserna.
De största "vinnarna" är alla knattar som kämpar sig runt och
får sin väl förtjänta pokal i målet.
2016 Vilket fantastiskt väder vi fick. 17gradet och soligt. Det
var många som kom och sprang. Segrade på 10 km gjorde
Christian Dahlmann Rånäs 4H 35,27 och Hanna Widestam
Oxelösund 39,03. Det var många knattar och ungdomar som
deltog vilket är väldigt roligt. Det blev många
efteranmälningar vilket gjorde att inte alla pokaler räckte
men det fixade vi i efterhand.
2017 Löparna fick uppleva ett Oppebylöpet i varmt och soligt
väder. Segrade på 10 km gjorde Andreas Jansson Hässelby
på fina tiden 32,52 samt Hanna Windestam Oxelösund
39,55.
2018

