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Nu siktar PreO-Landslaget mot toppresultat vid VM i
Skottland
Stämningen är naturligtvis på topp efter resultaten i
Falun. Dessutom visade truppen att de hade
konserverat formen förra veckoslutet vid tävlingarna
på västkusten.
Marit Wiksell som segrade på VM reste över redan i
fredags för några dagars semester före VM eftersom hon
haft en tuff tentamensperiod i sin civilingenjörsutbildning
efter EM och inte kunde delta i tävlingarna på västkusten.
Inga Gunnarsson från Skåne reser över på måndagen till
Edinburgh och på tisdagen reste resten av truppen från
Arlanda.
Redan på onsdag är det tävlingarna i TempO Trophy där
Sig Gerdtman segrade i Falun och siktar naturligtvis mot
en ny seger i Dundee. Denna gång blir det annan terräng
än i Falun eftersom tävlingarna går i ett parkområde. Det är
många som är ute efter revansch på Stig. Det har visat sig
att som regel är de yngre tävlande snabbare på
tidkontrollerna och har en fördel mot de gamla rävarna dit
Stig räknas. Det var därför en stor prestigeseger för Stig i
Falun. Närmast får vi räkna med en hård attack från
finnarna Lauri Kontkanen och Antti Rusanen, från
Norrmännen Martin Jullum och Lars-Jacob Waaler. Sedan
skall vi inte glömma Stigs lagkamrater Marit Wiksell och
Martin Fredholm. De kan bli minst lika svåra.
På torsdag har vi sedan den sk. Modellbanan, dvs. en
träningsbana som skall visa på aktuell terräng.
På fredagen kommer så den första tävlingsdagen och på
lördagen den andra dagen. Tävlingsterrängen båda dagarna
är ett flackt kustområde ut mot Nordsjön med tallhedar och
sanddyner. Detta är en terräng som mycket liknar
terrängen i Åhus där vi alltid har säsongsupptakt varje år
med lagmedlemmen Inga Gunnarsson som banläggare.
Detta var även den terräng som vi hade ett träningsläger på
under Brittiska Mästerskapen i Wales tidigare i år. Det
svenska laget har således stor vana vid denna typ av
terräng och alla gillar den. Därför bör det kunna bli
framgångar även på VM men vi skall ju inte förvänta oss
samma succé som i Falun.
I den öppna klassen har vi tre fullpoängare från Falun Marit
1:a, Stig 4:a och Martin 6:a. Alla tre kommer att bland sig i
toppstriden. Främsta konkurrenter är desamma som i
TempO men jag vill också sätta upp ett varningen finger för
hemmasonen John Kewley och italienaren Guido
Michelotti. Ett stort varningen finger för Anti Rusanen.
Någon gång skall det räcka hela vägen för honom.
I den paralympiska klassen är Ola Jansson storfavorit. En
stark mästerskapstävlande är Sören Saxtorp Danmark
som tagit brons och silver på de senaste
världsmästerskapen. Skall den gamle mästerorienteraren
slå till med ett guld. Alltid lika farlig är också Pekka
Seppä. Sedan skall vi absolut inte glömma Olas
lagkamrater Rolf Karlsson 3:a på EM och Inga Gunnarsson
3:a på VM i fjol före Ola och nu senast 4:a på EM. Denna
gång kan det inte bli en kvadruppel utan ”bara” en trippel.
Lagtävlingen är ett kapitel för sig. Där den största
svårigheten är att ta ut laget. Laget skall bestå av tre
förhandsnominerade lagmedlemmar vara minst två skall
komma från den ena klassen och en från den andra
klassen. Den ende som är nästan säker på en plats är Ola
men vilka två skall vi välja från den öppna klassen? Många
blev litet förvånade över laguttagningen vid EM men den
blev ju optimal.
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