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Fysiskt utmanande världscuppremiär på Nya Zeeland
Det svenska landslaget i orientering är på Nya
Zeeland och på söndag är det dags för rekordtidig
världscuppremiär. – För att vara med och slåss i
toppen av den totala världscupen i slutet av säsongen
är det viktigt att göra bra lopp redan här, säger Tove
Alexandersson.
2013 års världscup i orientering inleds med medeldistans
på Nya Zeeland på söndag. För löparna väntar en öppen
sanddynsterräng med detaljerad kurvbild.
– Det kommer att gå fort men att springa i sand är fysiskt
krävande och det i kombination med tekniskt svår
orientering blir en utmaning, säger Anneli Östberg,
förbundskapten.
Världscuppremiär i januari mitt i den normala
vinterträningsperioden gör världscuptävlingarna på Nya
Zeeland intressanta. De svenska landslagslöparna har
olika upplägg och prioriterar kommande tre
världscuptävlingar olika.
– Löpare som har fullt fokus på VM bakar in tävlingarna i
vinterträningen medan en del satsar mer på världscupen
och kan därmed prioritera in en formtopp redan nu, säger
Anneli Östberg.
Tove Alexandersson satsar mot sommarens VM, men
även mot EM och VM i skidorientering i februari och mars.
– Det känns lite konstigt med världscup i orientering redan
nu. Men det ska bli kul och är ett skönt avbrott i
vinterträningen, säger hon.
Tre deltävlingar i världscupen avgörs på Nya Zeeland,
förutom söndagens medeldistans väntar en fysiskt
utmanande sprint och en kuperad jaktstart med prolog
nästa vecka.
– Alla världscuptävlingar är viktiga med tanke på den totala
världscupen, men i och med att dessa ligger mitt i
försäsongsträningsperioden har jag inte satsat riktigt lika
mycket på dem, säger Tove Alexandersson, som inte
riktigt vet var hon står löpmässigt.
– Jag slog i knät i slutet av oktober och kunde inte springa
alls på fem veckor. Jag har sprungit lite sedan dess men
det har mest blivit skidåkning, säger hon.
Den svenska truppen:
Annika Billstam, Helena Jansson, Lena Eliasson, Tove
Alexandersson, Lina Strand, Lilian Forsgren, Josefine
Engström, Frida Sandberg, Peter Öberg, Anders
Holmberg, Jonas Leandersson, Jerker Lysell, Gustav
Bergman, William Lind, Johan Runesson, Erik Rost
Världscupen 2013 deltävling 1-3 Nya Zeeland
6/1 Medeldistans, Waikawa
7-8/1 Sprint kval och final, Wellington
13/1 Prolog och jaktstart, Hawke´s Bay

I herrtävlingen ser Lundanes ut att gå mot en överlägsen seger när lördag är på väg att bli söndag
här i Sverige. Runesson och Lind har svarat för starka lopp som bör räcka långt.
Sk revs av TT 2013-01-06 k l 00:27

Anmäl

Helena Jansson krossade allt när världscupen startade och tog en överlägsen seger före Danmarks
Ida Bobach. Billstam och Strand också på tio i topp. Läs mer på norska förbundets hemsida.
Sk revs av TT 2013-01-05 k l 23:51

Anmäl

Förstås har även worldofo.com koll på vad som händer landslaget. Där finns också länkar till
arrangörens hemsida. Trevlig lördagkväll.
Sk revs av Ännu mera tips 2013-01-05 k l 21:06

Anmäl

Vill ni veta vad som händer i världscupen NZ som startar natten till söndag kolla på orientering.no
Sk revs av Tips 2013-01-05 k l 20:51
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