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Svenska hopp styr mot VM i Ungern
Till veckan arrangeras VM och JVM i
mountainbikeorientering i Veszprém, Ungern. Med
flera framskjutna placeringar i världscupen under
året samt med fina framgångar under O-Ringens
MTB-O ser nu landslaget fram mot VM-tävlingarna.
Bilden: Cecilia Thomasson, Sveriges största medaljhopp
Foto: Magnus Wallenborg
Ungern bjuder på fina arrangemang
Tävlingarna i Ungern väntas vara välorganiserade och
utslagsgivande. Med varierande stigrika områden för de
olika distanserna. Tävlingarna utlovas gå i en blandning av
öppna områden med delvis tät vegetation och bebyggelse.
Typiskt för regionen är de karstbildningar (eroderade
bergsformationer) som är typiskt för området runt
Veszprém.
Cecilia Thomasson ett starkt kort
Med en fin andraplats i O-ringens MTB-O, i tuff
internationell konkurrens, visade Cecilia Thomasson,
Fältjägarnas IF (Östersund)att hon kommer att vara att
räkna med individuellt under VM. ”Det vore sjukt kul att ta
medalj på någon av distanserna” säger Thomasson.
Tillsammans med övriga damer gör Cecilia en mycket
intressant start i stafetten där de cykelstarka svenska
damerna har fina möjligheter till en framskjuten placering.
Linus Karlsson-Mood största herrhoppet
På herrseniorsidan har Linus Karlsson-Mood, OK
Roslagen (Norrtälje) bra resultat med sig från Världscupen
och flera segrar i Svenska Cupen i MTB-O i bagaget till
VM. Linus siktar på en topp 15 placering i någon av
distanserna. Tillsammans med övriga mycket cykelstarka
svenskar har han fina utsikter till en framskjuten placering i
VM-stafetten.
Övriga uttagna seniorer
Övriga seniorer som är uttagna och kör VM är på
damsidan Sanna Wallenborg, IF Thor (Uppsala) och
Fredrika Alvarsson, Mållila OK(Hultsfred) och på herrsidan
Oskar lund, IF Hallby SOK (Jönköping) Peter Alvarsson,
Målilla OK (Hultsfred).
Även juniorer och masters tävlar
I junior VM som avgörs parallellt med senior VM har den i
sammanhanget stora truppen med sex herrjuniorer fina
utsikter till många framskjutna placeringar. Dessutom
avgörs master för veteraner samtidigt.
VM-programmet
Programmet för MTB-O VM ser ut enligt följande,
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Måndag 25/8, Kvalifikation till lördagens långdistans.
Tisdag 26/8, Sprint
Onsdag 27/8, Medeldistans
Fredag 24/8, Stafett
Lördag 25/8, Långdistansfinal

Mer information hittar hos arrangörerna hittar du här
Kontakt på plats: Magnus Wallenborg 072-2314422

Cissi vann sitt kvalheat. De flesta svenskarna/svenskorna till final. +35 C i skuggan.
Sk revs av Maffe Frost 2012-08-20 k l 19:35
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