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Två av Närhälsans flitigaste deltagare i Regionklassikern heter Elm. Jennie Elm, 
HR-konsult, och Mats Elm, chefläkare, är inne på sin fjärde klassiker, men nöjer 
sig inte med det:
– Jennie utmanade mig att göra fem, det ska vi göra, säger Mats.

Det började när de tillsammans gick Linnémarschen i 
Borås för några år sedan och stannade till i VGR-tältet. 
Där stod Lennart Blank, projektledare för Regionklassi-
kern, och värvade deltagare. Jennie nappade och fick 
med dotterns självklara övertalningsförmåga med sig 
pappa Mats, och så var de igång.

De flesta lopp har de genomfört tillsammans och ofta är 
resten av familjen med som hejaklack eller deltagare.

– Det är kul, både ett sätt att röra på sig och umgås på. 
Vi gör aktiviteter som vi inte hade gjort annars och det 
har blivit en rolig grej, säger Jennie.

Båda uppskattar den goda stämningen ute på täv- 
lingarna.

– VGR-folket peppar varann, speciellt vid skidåkningen. 
Det är jättebra att regionen arrangerar det här, det finns 
något för alla, olika distanser i de olika grenarna.

Roligaste minnet?
– Roligast var när jag klådde dig på cykel runt Viaredssjön, ler Mats belåtet mot Jennie, och berät-
tar hur de hade cyklat tillsammans nästan hela vägen när Jennie plötsligt började dra ifrån i slutet.

– Men mina krafter räckte inte, medger Jennie, pappa kom ikapp och gick om i spurten.

Glömt och förlåtet? Nja, tävlingsgenen har nog gått i arv. Jennie vänligt men bestämt till Mats:

– I sommar ska vi simma 2000 meter.

– Åh, hjälp! 1000 räcker väl, gnäller Mats och tar sig för pannan, väl medveten om hur svårt det är 
att backa på en utmaning från dottern.

– Roligast var när jag klådde dig på cykel  
runt Viaredssjön, minns Mats.


