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Midnight Run Helsinki –Resultat! 
 
Idag kl. 21.15 smällde startskottet för den första gruppen löpare på det redan traditionella Midnight Run Helsinki –loppet! 
Eftersom Midnight Run Helsinki också är ett officiellt tävlingslopp bestod den första gruppen av elit-löpare i dam och herrklasser. 
Årets vinnare i damklassen var Emily Rotich, med tiden 35:13 och i herrklassen vann Justus Kiprono med tiden 30:15.  
 
Midnight Run Helsinki tävlingsklassernas podiumplatser gick till följande personer: 
 
Damklassen:  

1. Emily Rotich (KEN) på tiden 35:13 
2. Henni Tofferi på tiden 37:11 
3. Johanna Lindholm på tiden 37:24 

 
Herrklassen: 

1. Justus Kiprono (KEN) på tiden 30:15 
2. Ezekiel Cherop (KEN) på tiden 30:22  
3. Jussi Utriainen på tiden 30:32 

 
Årets segrare i Midnattsloppet Stockholm på herrsidan var Kenyas William Morwabe, på tiden 30:30 medan Finlands Mårten 
Boström kom på tredje plats med tiden 31:07. På damsidan vann Kenyas Jacinta Wanjohi, på tiden 34:42. 
 
Sammanlagt deltog 10.899 löpare från 56 länder i Midnight Run Helsinki –loppet, vilket gör det till det tredje största 
evenemanget i sitt slag i Finland! De största utländska grupperna kommer från Sverige, Stor Britannien, Estland, Ryssland, 
Indien, Tyskland, USA, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Italien och Irland.  
 
Ungefär mitt i löparskaran hittar vi en grupp glada och färggranna löpare. Det är förstås frågan om maskeradlöparna! Denna 
glada grupp har verkligen satsat på sin utstyrsel och domarna hade ett digert arbete att gallra fram de bästa 
maskeradkostymerna. Före loppet, då löparna ännu värmde upp, arbetade domarna hårt med att få fram de tre bästa 
kostymhelheterna. Dessa belönades på scen under stort jubel från publiken. Vinnarna i maskeradtävlingen var:  

1. Liisa ihmemaassa – Svetlana & Co. 
2. Hunajaiset – Hanna-Mari och Toni 
3. Road Runners – Milja och Katja 
4. Teräsvillalammas – Meija  
5. Terapeia – Markku & Co.. 

Dessutom har publiken ännu möjlighet att rösta fram sin favorit bland alla maskeradlöpare på MidnightRun Helsinki-facebook 
sidorna! Vinnaren tillkännages nästa vecka på Midnight Run fb–sidorna. 
 
Midnattsloppet Nordic AB arrangerar i samarbete med lokala idrottsföreningar det 10 km långa motionsloppet 
"Midnattsloppet/Midnight Run" på den nordiska marknaden. Som arrangör i Midnight Run Helsinki fungerar 
handbollsföreningen Dicken (www.dicken.fi).   
 
Mer info om Midnight Run står att finna på www.midnightrun.fi 
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