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Runesson tvåa i världscuppremiären
Två på pallen och sju löpare bland de femton bästa.
Det var de svenska herrarnas facit i
världscuppremiären. - Vilket gäng, berömmer
förbundskaptenen Anneli Östberg.
I herrklassen svarade de svenska herrarna för en lysande
laginsats med sju löpare bland de 15 bästa. Bäst lyckades
Johan Runesson som tog sig upp på världscuppallen för
första gången i karriären när han slutade tvåa.
- Jag har sprungit lugnt, säkert och systematiskt. Att få ett
så här bra kvitto betyder väldigt mycket för mig inför
fortsättningen av säsongen, säger Runesson som var
knappt en minut bakom segrande schweizaren Fabian
Hertner.
Runesson har gått en riktig kamp mot klockan under de
senaste månaderna för att över huvud taget kunna tävla här
på Nya Zeeland:
- I början av november drog jag helt eller delvis av ett
ledband i foten och det skulle ta åtta till tolv veckor för att
det skulle bli bra. Men under den tiden har jag fokuserat på
andra saker. Jag har hittat en bättre balans i livet, och det
känns som att bitarna har fallit på plats.
Trea blev Jerker Lysell som därmed tog sin första pallplats
på medeldistans.
- Det var långt ifrån något perfekt lopp, så om allt hade
stämt hade jag kunnat rå på Hertner. Men jag är väldigt
nöjd med min tredjeplats. Målet är att jag ska vara på
pallen i den totala världscupen den här säsongen, säger
Lysell.
Noterbart är att i herrklassen var det bara svenskar och
schweizare bland de åtta bästa. Norrmannen Olav
Lundanes hade snabbaste tid när han passerade mållinjen
men diskades på grund av en felstämpling. William Lind
slutade femma, Gustav Bergman åtta, Jonas Leandersson
trettonde och Erik Rost femtonde i en mycket start svensk
laginsats.
Under måndagen fortsätter världscupen på Nya Zeeland
med sprintkval i Wellington. Och dagen därpå avgörs
finalen på samma distans.
Resultat, herrar: 1) Fabian Hertner, Schweiz, 32,58, 2)
Johan Runesson, Sverige 33,55, 3) Jerker Lysell, do,
34.31.
Övriga svenska placeringar: 5) William Lind, 35,01, 8)
Gustav Bergman, 35,44, 11) Peter Öberg, 37,02, 13) Jonas
Leandersson, 37,30, 15) Erik Rost, 37,49, 25) Anders
Holmberg, 39,27

Grattis Johan ! Visste hela tiden att "fotskadan" bara var maskhållning...
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