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EM-Guld till Cissi på långdistansen
Det blev EM-Guld idag till Cecilia Thomasson på
långdistansen vid EM i mountainbikeorientering i
Polen.
Det blev en fin sveskdag på midsommarafton i
Polska Krasnobród när långdistansen med masstart
avgjordes i över 30 graders värme. Guld till Cecilia
Thomasson i damseniorklassen och silver till Oskar
Sandberg i ungdomsklassen.
Cecilia tog idag Sveriges första EM-Guld någonsin på
seniorsidan i mountaibikeorientering och kan nu titulera sig
Europamästarinna. Hon var 48 sekunder före danskan
Camilla Sogaard och över 2 minuter före
schweiziskan Maja Rothweiler.
Det var en kuperad bana som mötte åkarna i Polen när
dagens långdistans avgjordes. Men som åkarna gissat sig
till tidigare blev det en relativ lättorienterad bana.
Thomasson som igår var femma när damernas
sprintdistans avgjorddes har under de senaste dagarna
känt sig lite småkrasslig.
- Ja, efter veckans förkylning var jag osäker på var orken
fanns och känslan var att jag inte riktigt orkade hålla farten
uppe, sa Thomasson efter målgång.
Men trots Thomassons känsla fungerade orienteringen
som den skulle och den första slingan averkades prickfritt.
- Ja, men sen på andra slingan kom danskan, Camilla
Sørgaard, ifatt och jag orkade inte riktigt hålla farten uppe.
Men orienteringen gick fortsatt bra på de avslutande
kontrollerna och på slutet kunde jag köra ifrån Camilla som
missade, sa Thomasson.
Cecilia Thomasson som sedan tidigare i veckan har ett
silver på medeldistansen kunde idag med 48 sekunders
mariginal säkra det första svenska mästerskapsguldet i
mountainbikeorientering.
- Otroligt skönt och en helt overklig känsla, avslutade en
nöjd Cecilia Thomasson efter målgången.
Helen Persson slutade på en fin 22:a plats och Fredrika
Alvarsson blev 37:a i damseniorklassen.
Både Oskar Lund och Anders Frisk körde bra idag och
placerade sig på 19:e respektive 24:e plats i
herrseniorklassen. Peter Alvarsson blev 41:a och Jacob
Westerberg 44:a.
I herrarnas juniorklass gjorde Anton Persson ett riktig bra
lopp och slutade på 7:e plats, endast 5 sekunder från 6:e
platsen på podiet. Marcus Niemi blev 15:e man och Martin
Bergström 20:e.
I damernas juniorklass körde Kajsa Engström bra och
körde i mål på en fin 4:e plats.
I herrarnas ungdomsklass tog Oskar Sandberg en ny
medalj genom att bli 2:a efter
fransmannen Antoine Vercauteren som var 1 minut och 12
sekunder före Oskar i mål. Filip Bergström gjorde också
ett mycket fint lopp och slutade på en 4:e plats. Pontus
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Kullin Alfredsson blev 18:e i den klassen.
Imorgon avslutas EM-tävlingarna med Mix-Sprintstafetten i
Krasnobród.

Mer information:
Se mer info och följ Liveresultat på EM-arrangörens
hemsida: EM MTB-O Polen 2013
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