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Dags för cupfinal i Idre Fjäll
På fredag och lördag den 6-7 september avgörs
Svenska MTB-O Cupen 2013 med de två sista
deltävlingarna i Idre Fjäll. Inför avslutningen är det
öppet om segern i alla klasser förutom i
damjuniorklassen där Kajsa Engström, OK Kåre redan
har säkrat totalsegern. Finalhelgen inleds med
sprintdistans på fredag eftermiddag och avslutas på
lördagen med en medeldistans.
Kamp mellan Ingrid och Cecilia i damklassen
I damseniorklassen blir det en kamp om segern mellan
Ingrid Stengård IF Sibbo-Vargarna, Finland och Cecilia
Thomasson Fältjägarnas IF. Ingrid leder just nu med 60
poäng före Cecilia som dock har möjlighet att räkna med
en ytterligare tävling i totalen. En vinst ger just 60 poäng
och Cecilia har därmed chansen att utjämna inför den
avslutande deltävlingen på lördagen. Kampen om
pallplatserna kommer att för övrigt stå mellan Helén
Persson Finspångs SOK, Sanna Wallenborg IF Thor och
Emily Benham Kvarnsvedens GoIF OK.
Flera slåss om segern i herrklassen
I herrarnas seniorklass kommer det att bli spänning in i det
sista där Marcus Hylén OK Kåre, Anders Frisk Attunda
OK, Oskar Lund IF Hallby SOK och Hans Jørgen Kvåle
Kvarnsvedens GoIF OK jagar Markus Martinelle SödersTyresö som leder cupen inför finalhelgen. Alla fem skulle
ha chansen att ta hem totalsegern men eftersom varken
Markus Martinelle eller Oskar Lund kommer till start i Idre
så blir det Marcus Hylén, Anders Frisk och Hans Jørgen
Kvåle som har störst chans att avancera i resultatlistan.
Ovisst även i herrjuniorklassen
I herrjuniorklassen är det också öppet vem som kommer
att stå som slutsegrare på lördag. Filip Bergström
Kvarnsvedens GOIF OK leder cupen inför de sista
deltävlingarna med 46 poäng före Anton Persson OK PanKristianstad som tyvärr inte kommer att vara med på de
sista deltävlingarna. Marcus Niemi Skogslöparna som
ligger på sjätte plats i cupen har dock möjlighet att räkna
med poäng för två deltävlingar till i cupen vilket innebär att
han har chans att avancera i resultatlistan, till och med
även ta en totalseger. Både Pontus Kullin Alfredsson OK
Tyr och Sebastian Svärd Haninge SOK har också chansen
att ta en pallplats i totalsammandraget av cupen.
Kajsa segrare i damjuniorklassen
Bland damjuniorerna är det redan klart att Kajsa Engström,
OK Kåre som även vann förra året kommer att ta hem
årets cupseger. Katarina Hammas Väsby OK, Agnes
Elfving, IFK Moras OK och Rebecka Hylander Nyköpings
OK kommer att fightas om de andra pallplatserna.
Mer information
Poängställning Svenska MTB-O Cupen 2013, se denna
länk
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