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Svenskt silver i sprintstafetten
– Jag fick bevis på att jag verkligen har farten som
krävs för att hänga med i världstoppen. Så summerar
Peter Arnesson dagens sprintstafett, där han och
Josefine Engström tog EM-silver.
Josefine Engström och Peter Arnesson firar sitt EM-silver i
sprintstafett. Foto: Erik Borg
Det blev svensk medalj redan under den första dagen av
EM i skidorientering i lettiska Gaizinkains.
Peter Arnesson och Josefine Engström tog silver, och för
Arnesson var det vinterns hittills största dag. Formen har
inte varit så bra sedan världscupavslutningen i mars förra
året.
– Jag har haft en twarinfektion som förstört stora delar av
sommarträningen och jag har i princip fått vila från maj till
slutet av augusti. Det har varit ganska tufft, framförallt
innan jag fick svar på vad som var fel i kroppen, säger
Arnesson.
Det snöade under stora delar av tävlingen och det var svårt
att se spåren. Lägg därtill klurig orientering med många
spår.
– Det var inte så överraskande att rutinerade Peter och
Josefine lyckades bra idag. Även om alla våra tre lag har
presterat bra, säger förbundskapten Pär Norén.
Ryssland var helt överlägset i snövädret. Redan på den
första kontrollen på den första av de sex sträckorna hade
de skaffat sig ett försprång.
– Det var ett spår jag inte såg i snövädret och jag tappade
över en minut på det misstaget. Jag blev först förtvivlad,
men insåg snabbt att det var många som hade missat like
mycket, säger Engström.
Det var bara ryska Anastasiia Kravchenko på startsträckan
som noterade att det var ett spår som hade snöat igen.
Ryssland höll sedan undan och kunde vinna med en och
en halv minut före Sverige.
Alla nationer fick starta med tre lag, men det var bara det
bästa laget från varje land som räknas i den officiella
resultatlistan. De övriga svenska lagen Tove
Alexandersson/Andreas Holmberg åkte i mål som sexa
och Kajsa Richardsson/Martin Hammarberg nia.
I morgon fortsätter EM med medeldistans.
Resultat:
1) Ryssland (Anastasiia Kravchenko/Kiril Veselov), 59,21,
2) Sverige (Josefine Engström/Peter Arnesson), +1,31, 3)
Norge (Audhild Bakken Rognstad/Hans Jörgen Kvåle),
+2,04.
Utom tävlan: Tove Alexandersson/Andreas Holmberg,
+3,08, Kajsa Richardsson/Martin Hammarberg, +4,45.

www.orientering.se/Arbetsrum-ovriga/Skidorientering/Nyheter/Svensktsilverisprintstafetten/

1/1

