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Juniorlandslaget startar säsongen i Älvsbyn

Nu i helgen inleder juniorlandslaget i Skidorientering
satsningen mot säsongen 2012 och det med ett läger i
Älvsbyn.
Målet för juniorlandslaget under 2012 är självklart JuniorVM i Ukraina i februari. Det blir också första stora
internationella tävlingen för juniorerna nästa år.
- Det ska bli spännande att se. Det gick väldigt bra senast
för juniorerna och vi har en bra trupp nu också så jag tror
på fina framgångar, men vi har ännu inte satt upp några
direkta medaljmål, säger förbundskapten Håkan Holmberg.
Under lägret i helgen, där åtta av elva juniorlandslagslöpare
deltar, blir det hårdkörning med både löpning och
rullskidåkning i och runt Älvsbyn. Det Älvsbyborna kommer
att märka av mest är två pass Rullskid-orientering inne i
samhället på torsdag eftermiddag och lördag förmiddag.
Men även klassiska orienteringspass väntar för löparna.

Holmberg som är förbundskapten har på lägret stor hjälp av
Daniel Nordebo och Elin Vedin som båda är tränare på
Skid- och Orienteringsgymnasiet i Älvsbyn.
- Det här är första gången på många år som vi har ett
juniorläger och en juniorsatsning att tala om. Så under det
här lägret tycker jag att det ska bli väldigt spännande att
lära känna gruppen och försöka skapa de rätta redskapen
för hur vi förbereder oss på bästa sätt inför Junior-VM,
säger Holmberg.
Med på lägret som avslutas på söndag är också Tove
Alexandersson. Juniortjejen som i år segrade i seniorernas
elitklass på O-Ringen och som sen tog brons i VMstafetten för att avrunda orienteringssäsongen med en
världscupseger. Men hon är även regerande världsmästare
i skidorientering.
- Det är klart att det är roligt att ha med Tove i truppen och
det betyder väldigt mycket eftersom hon kan bidra med
sina erfarenheter från allt som hon redan upplevt och
presterat. Samtidigt är det stort av henne tycker jag att
vara med även här på juniorlägret och se det som en viktig
del i hennes satsning på skidorienteringen nu när hon
avslutat säsongen med vanlig orientering, avslutar
Holmberg
Med på lägret från juniorlandslaget är:
Emma Bergström
Frida Sandberg
Lisa Lindgren
Ulrik Nordberg
Andreas Holmberg
Markus Lundholm
Jonas Larsson
Tove Alexandersson
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