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Marit Wiksell - IOF:s november månadens orienterare
En av de svenska precisionsorienterarna av
världsklass har av IOF utsetts till månaden orienterare
– Marit Wiksell från Stora Tuna OK där hon började
med orienteringslöpning.
Marit har sedan flera år tampats med betydligt äldre och
erfarnare medtävlare och har successivt närmat sig
Sverigetoppen där hon sedan några år är etablerad.
Redan för fyra år sedan, då endast 17 år, gjorde hon
landslagdebut i den Nordiska landskampen och har sedan
dess varit given i landslaget. Storinternationell debut gjorde
hon vid EM 2010 då hon blev bästa svensk i öppna klassen
med en andra placering.
I år kom så det stora genombrottet internationellt. Hon
började med att knappt men klart vinna EM i Falun efter två
felfria dagar – Guld på EM. I VM gjorde hon en fantastisk
insats på World TempO Trophy där hon segrade efter en
helt makalös serie på de 24 kontrollerna. TempO är
precisionsorienterarnas sprintvariant med endast
tidkontroller och blir fr.o.m. 2013 en VM-klass. Det är
ingen tvekan om att i Finland kommer Marit vara en av
huvudfavoriterna i VM.
På SM gjorde hon sedan något som ingen annan lyckats
med tidigare nämligen att ta två av tre möjliga titlar. En
strålande säsong som väl motiverar IOF:s utmärkelse.
Marit kombinerar sitt orienterande med studier på heltid vid
Uppsala Universitet med civilingenjörstudier för andra året.
Ung – smart – modig, hon kommer att ligga i topp många
år.
Klicka på denna länk för att komma till artikeln på IOF:s
hemsida.
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