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Finsk dominans på medeldistansen
Idag fortsatte VM för mountainbikeorienterarna i
Ungerska Veszprém med medeldistansen. Och det
blev en blåvit uppvisning. Bästa svensk var Cecilia
Thomasson på en 28:e plats.
När VM:s andra finaldag genomfördes för
mountainbikeorienterarna så var det medeldistans som
stod på schemat. En distans som tycks vara som gjord för
Finland. Den nordiska grannen i öst hade åkare högt uppe
på pallen i både herr- och damklassen. Snabbast av alla
på den 14,4 kilometer långa banan var finländaren Samuli
Saarela. Han var nästan minuten före ryssen Anton
Foliforov när samtliga åkare passerat alla 21 kontroller.
Med Samuel Pökälä på en tredje plats kunde den finska
truppen njuta av en riktigt lyckosam medeldistansfinal.
Bästa svenske herre var Oskar Lund på en 40:e plats.
- Bästa loppet hittills. Har kanske bommat bort tre minuter,
men det är fruktansvärt varmt här nere så det sliter på
kroppen och orken. Men jag är nöjd. Hoppas på att kunna
vara topp 30 under veckan, sa Oskar Lund direkt efter
målgång
På damsidan var det precis som vid gårdagens sprint,
Schweiz i topp. Men idag var det Ursina Jäggi som
behärskade terrängen och tekniken bäst av alla damer och
åkte i mål på 46:40. Och de finska medaljframgångarna
gällde även i damklassen där Ingrid Stengard knep silvret
framför danskan Nina Hoffmann.
För Sveriges del var det Cecilia Thomasson som var bäst.
Men om det igår fanns chans att nå podiet så var det i dag
längre fram till de platserna. När Thomasson åkte i mål
efter 11,7 kilometer stannade tiden 53:35. Det räckte till en
28:e plats.
- Egentligen var det en väldigt lätt bana, så den som hade
krut i benen idag var nog också den som presterade bäst.
Själv var jag trött och märkte i några uppförsbackar att det
gick tungt. Sen bommade jag in mot 9:an. Där fick jag inte
ihop verkligheten med kartan. Det gjorde mig förbannad.
Och det var flera som bommade den kontrollen. Det
stämde helt enkelt inte. En hel del nya släpstigar fanns i
naturen som inte var utmärkta på kartan. Tyvärr, sa Cecilia
Thomasson efter målgången.
I morgon väntar vilodag för åkarna för att sen under
fredagen göra upp om stafettmedaljerna.
- Det ska bli skönt med vilodag. Det är riktigt varmt här.
Idag har det säkert varit upp mot 38 grader och hela racet
var i solen, så det ska bli skönt att vila i morgon, avslutar
Thomasson.
Resultat
Herrar
1, Samuli Saarela, Finland, 50:49
2, Anton Foliforov, Ryssland, 51:42
3, Samuel Pökälä, Finland, 51:46
Damer
1, Ursina Jäggi, Schweiz, 46:40
2, Ingrid Stengard, Finland, 47:35
3, Nina Hoffmann, Danmark, 48:42
Mer information på arrangörens hemsida.
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