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En debutant i PreO truppen till VM i Frankrike
Marit Wiksell Stora Tuna OK är VM-debutanten i
PreO-truppen till Frankrike i augusti. I övrigt mönstrar
Sverige en mycket erfaren trupp till VM.
Marit är dock långt ifrån oerfaren trots att hon är klart yngst
i truppen med sina 20 år. Vid EM i fjol blev hon bästa
svensk i den öppna klassen med en andra plats men var
ändock inte kvalificerad till VM som gick veckan efter EM.
Så hård är konkurrens till det svenska PreO landslaget.
Årets uttagning har varit minst lika tuff och UK har satts på
svåra avvägningar men fattade sina beslut nu i helgen efter
tävlingarna i Sälen.
Hela truppen innehåller hela fyra individuella världsmästare.
Mest rutinerade är Stig Gerdtman och Martin Fredholm
som deltagit i samliga PreO-VM och således nu gör sina
åttonde raka VM. De får som lagkamrater i den öppna
klassen förutom Marit även Lennart Wahlgren som därmed
gör debut i den öppna klassen eftersom han inte längre
certifieras in i den paralympiska klassen på grund av
ändrade klassificeringsregler.
I den paralymiska klassen ingår regerande världsmästaren
Ola Jansson, som liksom i fjol, har sällskap av Michael
Johansson och Rolf Karlsson samt av Inga Gunnarsson
som är tillbaka i VM-laget där hon som bäst har en fjärde
plats från VM i Finland 2006.
Lagledare för VM-laget är Anna Råberg, själv duktig PreO
utövare, som så sent som i fjol deltog i VM.
PreO-Landslaget till VM i Frankrike
Sverige har fyra platser till båda klasserna eftersom de
regerande världsmästarna Stig Gerdtman och Ola Jansson
har personliga friplatser.

Öppna Klassen
Martin Fredholm, OK Linné, 34 år
Stig Gerdtman, Vingåkers OK, 55 år
Lennart Wahlgren, Rehns BK, 50 år
Marit Wiksell, Stora Tuna OK, 20 år
Paralympiska klassen
Ola Jansson, Björklinge SOK, 45 år
Michael Johansson, Vänersborgs SK, 46 år
Rolf Karlsson, Hallstahammars OK, 64 år
Inga Gunnarsson, OK Pan-Kristianstad, 64 år
Lagledare
Anna Råberg, OK Rodhen, 33 år
Fler bilder och statistik på VM-deltagarna
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