13.11.13

Rutinerad och meriterad trupp till PreO VM - PublicTemplates
Orientering.se Webbkarta

Rss Logga in

Sök

2013-05-27

Rutinerad och meriterad trupp till PreO VM
Efter helgens tävlingar togs truppen ut till årets VM i
Precisionsorientering som avgörs samtidigt som
orienteringslöparnas VM i Vuokatti i Finland. Sverige
har en oerhörd bredd i PreO även i den yttersta eliten
varför det har varit en mycket trevlig men ändå
mycket svårt beslut för UK att fatta. Inte minst i den
öppna klassen är konkurrensen stenhård och fyra
personer slogs om den fjärde och sista platsen i
laget.
I den paralympiska klassen har följande tagits ut:
Ola Jansson, Björklinge SOK
Michael Johansson Vänersborgs SK
Rolf Karlsson, Hallstahammars OK
Inga Gunnarsson, OK Pan-Kristianstad
Mest rutinerad i denna trupp är utan tvekan Ola Jansson.
Han deltog redan i det första VM:et i Västerås 2004 där
han tog guld i den öppna klassen. Han har sedan p.g.a. en
svår knäskada kommit att tävla i den paralympiska
klassen och har där tagit två guldmedaljer, den senaste i
fjol i Skottland. Övriga i denna klass har flera VM-tävlingar
bakom sig och med såväl individuella framgångar som
medaljer i lagtävlingen.
I den öppna klassen deltar följande från Sverige:
Stig Gerdtman, Vingåkers OK
Marit Wiksell, StoraTuna OK
Martin Fredholm, OK Linné
Lennart Wahlgren, Rehns BK
Bland dessa är Stig Gerdtman och Martin Fredholm de
verkliga "veteranerna", de gör nu sitt tionde raka VM och
deltog således redan premiäråret i Västerås där Stig blev
trea och Martin två efter Ola Jansson. Sedan dess har Stig
tagit två VM-guld, senast i fjol och Martin guld då PreO-VM
senast gick i Finland 2006.
Lennart Wahlgren är också en ärrad kämpe med många
VM på sin meritlista och två guldmedaljer i paralympic
klassen. Han har således gått den motsatta riktning
jämfört med Ola Jansson när det gäller klasstillhörighet.
Sist, minst och yngst i truppen är den för närvarande klart
bästa och största precisionsorienteraren i Sverige Marit
Wiksell. Trots sin ringa ålder blir detta hennes tredje VM.
Hon har ännu ingen individuell medalj från VM men en
silvermedalj i lag från i fjol. Däremot har hon en guldmedalj
från EM i fjol och en silvermedalj från EM 2010. Det skulle
vara förvånande om hon inte kommer hem med en medalj
från årets VM. Inte minst i den nya VM-grenen TempO där
hon imponerade på fjolårets VM i Skottland där man
arrangerade en testtävling.
Truppen testade finländsk terräng för ett par veckor sedan i
samband med Europacuptävlingar. Nu närmast kommer de
först att delta i ett träningsläger i Italien i
midsommarhelgen som en förberedelse inför VM nästa år.
Därefter åker man till Finland och Joensuu där man åter
igen tränar och tävlar i finländsk terräng veckan före VM.
Mer fakta om den svenska VM-truppen i PreO hittar du
här.

Grattis till det uttagna "gänget" och lycka till i Finlands djupa skogar !
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