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Laget till PreO-VM klart
UK har säker sagt något liknande tidigare nämligen
att – ”detta var det svåraste året att ta ut VM-laget
eftersom det är så jämt i toppen”.
I år stämmer detta uttalande bättre än någonsin under
PreO-VM:s nioåriga historia. UK hade för avsikt att
presentera såväl VM- som EM-laget i samband med
tävlingarna i Karlshamn för två veckor sedan. EM-laget blev
klart och presenterades medan diskussionen om VM-laget
krävde mer tid eftersom det är jämnare i eliten av
precisionsorienterare än någonsin. Positivt i och för sig
men svårt för UK. Dessutom hade UK ”bara” 3+3 platser till
förfogande i jämförelse med i fjol då Sverige i kraft av två
världsmästare från Trondheim hade två ”friplatser”.
Efter ytterligare några dagars diskussion kom UK fram till
ett beslut som inte bjöd på några överraskningar. UK gick
denna gång på linjen att prioritera erfarenhet från
mästerskapstävlingar när det är så jämt att respektive
orienterares prestationer är helt jämbördiga. Den sextett
som UK valde var alla med i laget i fjol i Frankrike och har
varit med även tidigare i flera mästerskap.
Varför då en laguttagning såhär tidigt direkt efter EMuttagningen? Det beror på att VM i PreO i år inte går
tillsammans med orienteringslöparnas VM i Schweiz utan
arrangeras i Skottland redan i början av juni. Det blir
således bara ett par veckor mellan EM i Falun och sedan
mer eller mindre direkt till VM.
Lagsammansättningen för PreO är ganska unik för ett
landslag oavsett sport. Två är fyrtiotalister, en femtio-, en
sextio-, en sjuttio- och en nittiotalist. Vilket annat landslag
kan uppvisa den åldersspännvidden.
Förutom den stora orienteringserfarenheten så är också
VM-erfarenheten mycket stor. Störst erfarenhet från VM
har Stig Gerdtman Vingåkers OK och Martin Fredholm OK
Linné som nu båda gör sitt nionde raka VM dvs. de har
varit med på alla VM som förekommit i PreO. En nästan
lika erfaren herre är Ola Jansson Björklinge SOK som var
med redan det första PreO-VM:et i Västerås 2004 och där
också blev historisk genom att ta den första guldmedaljen.
Sedan har Ola bara missat två VM.
Yngste lagmedlemmen, nittiotalisten Marit Wiksell, är trots
sin ungdom rutinerad. Var med i landslagssammanhang
redan för många år sedan, gör i år sitt andra EM och sitt
andra VM.
Fjolårets ende individuelle svenska medaljör, Inga
Gunnarsson OK Pan Kristianstad, som tog en bronsmedalj
i Frankrike, finns också med i årets lag och siktar säkert
mot ädlare valörer.
Det svenska laget som åker till Dundee i Skottland
den 5-10 juni är:
Paralympisk a k lassen
Inga Gunnarsson OK Pan Krsitianstad
Ola Jansson Björklinge SOK
Rolf Karlsson Hallstahammars OK
Öppna k lassen
Marit Wiksell Stora Tuna OK
Stig Gerdtman Vingåkers OK
Martin Fredholm OK Linné
Bilder på hela truppen och tidigare VM-resultat.
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