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På väg mot VM i Estland
Den svenska VM-truppen i MTB-O är snart på väg till
Estland och mästerskapstävlingarna för juniorer och
seniorer. Invigningen är måndag den 26/8 och sedan
följer sprint på tisdagen, medel på onsdagen, stafett
på fredagen för att avslutas med långdistans. Efter
framgångarna på EM i Polen i juni finns
förhoppningar om ett bra mästerskap med
framskjutna placeringar.

Den svenska VM-truppen
Seniorer Herrar
Oskar Lund, Hallby SOK
Anders Frisk, Attunda OK
Marcus Hylén, OK Kåre
Linus Karlsson Mood, OK Roslagen
Seniorer Damer
Cecilia Thomasson, Fältjägarnas IF
Sanna Wallenborg, IF Thor
Helene Persson, Finspångs SOK
Juniorer Herrar
Anton Persson, OK Pan-Kristianstad
Marcus Niemi, Skogslöparna
Filip Bergström, Kvarnsveden GOIF OK
Oskar Sandberg, Säterbygdens OK
Pontus Kullin Alfredsson, OK Tyr
Sebastian Svärd, Haninge SOK
Reserv: Martin Bergström, Kvarnsveden GOIF OK
Juniorer Damer
Agnes Elfving, IFK Mora OK
Kajsa Engström, OK Kåre
Katarina Hammas, Väsby OK
Ledare
Maria Frisk (seniorer), Attunda OK
Mikael Kullin (juniorer), OK Tyr

Osäker form för Cecilia
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Cecilia Thomasson, som hade stora framgångar på EM i
Polen med ett silver på medeldistansen och ett guld på
långdistansen, råkade under ett träningspass tidigare i
sommar ut för en krasch.
Sviterna av den, bland annat värk i nackmusklerna, har
inneburit en del störningar i förberedelserna. "Jag har inga
större problem då jag cyklar utan problemet med värk
kommer efter ett cykelpass, säger Cecilia. Jag vet också
att jag har en bra träningsgrund så även om jag vilat mer
än vad jag hade planerat så borde jag kunna vara i bra form
även om jag just nu känner mig lite osäker på den. Och jag
är sjukt taggad!"

Förhoppningar men också hård
konkurrens
Efter alla fina framgångar på EM så höjs självklart
förväntningarna inför VM-tävlingarna. Förbundskapten
Magnus Wallenborg förvarnar dock om att konkurrensen på
VM kommer att vara hårdare då fler duktiga åkare deltar
och många har just VM som årets mest prioriterade
tävling.Förberedelserna för årets VM har dock varit bra
enligt Magnus. Dels var flera av de aktuella åkarna på
världscuptävlingar i Estland förra året för att känna på
terrängen, dels har vi relevant terräng (öppen
tallhedsterräng) i Dalarna. Bland annat genomfördes för
några veckor sedan ett VM-läger med träningar i Rättvik,
Mora och Leksand.
Årets VM-trupp kan kort beskrivas på detta sätt:
- Många juniorer där vi vill satsa för framtiden.
- En herrseniortrupp som är väldigt jämn.
- En mindre damtrupp, och då med Cecilia som spets.
VM-arrangörens hemsida hittar du här.
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