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PreO-landslaget laddar i Italien inför VM
I midsommarhelgen reser en bred trupp till Italien för
att delta i Italienska mästerskapen. Detta är den
möjlighet som ges för att träna PreO i alpin miljö.
Italienska mästerskapen går i den inte helt okända
skidorten Cavalese och VM kommer i augusti att
avgöras i Chambery i Frankrike.
Svensk PreO har en mycket stark ställning internationellt.
Eller vad sägs om att man tog alla tre guldmedaljerna vid
VM i Trondheim och därtill också ett silver. Vid EM i
Bollnäs blev det tre av fyra möjliga guld och till det också
två silvermedaljer. Enda guldet som missades vid EM var
det i öppna klassen som togs av Finland. Finland lade
dessutom beslag på segern i den nordiska landskampen
som Sverige efter 10 års oavbruten svit fick lämna ifrån sig.
Det finns således två tuffa uppdrag för PreO-landslaget i år
nämligen att dels försvara sina titlar vid VM men sedan
också att ta tillbaka Nordiska vandringspriset.
UK har därför tagit ut en kandidattrupp till två träningsläger
– dels ett läger som genomfördes i maj i samband med
PreO i Väst dels i samband med Italienska mästerskapen
in Val di Fiemme i midsommarhelgen.
I öppna klassen är konkurrensen hård och kommer säkert
att bli ännu hårdare innan slutgiltiga uttagningen sker. Det
kanske också att bli även andra utanför den nu uttagna
truppen som kommer att blanda sig i resonemanget.
Det är bara två som är säkra på att få åka med till VM
nämligen Stig Gerdtman Vingåkers OK och Ola Jansson
Björklinge SOK som båda i kraft av regerande
världsmästare i resp. öppna och paralympiska klassen har
friplatser till årets VM.
Lagledare för PreO landslaget i år är en ”gammal”
europamästare från 2008, Anna Råberg OK Rodhen.
De övriga uttagna till den första truppen är:
I den Öppna Klassen:
Martin Fredholm OK Linné
Erik Stålnacke IFK Göteborg
Marit Wiksell Stora Tuna OK
Lennart Wahlgren Rehns BK
Jens Andersson OK Roslagen
Erik Lundkvist HJS-Vansbro OK
William Rex OK Landehof
I den Paralympisk a Klassen:
Michael Johansson Vänersborgs SK
Rolf Karlsson Hallstahammars OK
Inga Gunnarsson OK Pan-Kristianstad
Bland de uttagna är de flesta erfarna i internationella
sammanhang. Stig Gerdtman och Martin Fredholm står nu
inför sitt åttonde VM i rad. De liksom Ola Jansson och
Lennart Wahlgren har dessutom ett flertal VM medaljer av
ädel valör i hyllorna. Debutanter är Jens Andersson OK
Roslagen och William Rex OK Landehof vilka båda genom
utmärkta resultat de senaste åren slagit sig in i
Sverigeeliten. Den ende som inte deltar på Italienresan är
nämnde Lennart Wahlgren som har fullt upp med
förberedelserna hemma i Bollnäs där han är banläggare för
alla fem etapperna på O-Ringen.
Den slutgiltiga truppen till VM kommer att nomineras direkt
efter tävlingarna i Sälen, 3+3, i början av juli.
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