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Tove vann sprintkvalet
Tretton svenskar tog sig vidare till morgondagens
final i världscupsprinten i Wellington, Nya Zeeland.
Tove Alexandersson vann damernas kval: - Jag är lite
ovan att springa sprint den här tiden på året. Men det
var ett bra lopp, säger Alexandersson.
I söndagens medeldistans tog det svenska landslaget tre
pallplatser. Och det finns goda förhoppningar om
topplaceringar även i morgondagens sprintfinal . Under
måndagseftermiddagen genomfördes kvaltävlingen med
start och mål vid parlamentsbyggnaden i den nya
zeeländska huvudstaden Wellington.
På damsidan var det tre svenskor bland de fyra främsta.
Snabbast av alla var Tove Alexandersson som var
sekunden bättre än gårdagsvinnaren Helena Jansson. Lena
Eliasson var fyra.
- Det var en väldigt rolig sprint, men lurig tekniskt. Jag är
nöjd med mitt lopp, säger Alexandersson.
Har du sprungit för fullt?
- Det var så pass tekniskt att det verkligen gällde att
anpassa farten för att inte göra misstag. Men jag tycker att
jag lyckades med det på ett bra sätt trots att det är
ganska ovant att springa sprint den här tiden på året, säger
Alexandersson.
Samtliga sju svenskor som startade tog sig vidare till
finalen (en förkyld Josefine Engström kom inte till start).
På herrsidan var söndagens vinnare Fabian Hertner,
Schweiz snabbast igen. Han var 20 sekunder före Jonas
Leandersson:
- Jag var nära att göra bort mig och stämplade på fel
kontroll. Men jag räddade upp situationen direkt. Totalt sett
var det ett bra lopp. Farten i benen fanns inte riktigt, jag
tror dock att det var många som upplevde samma sak efter
att ha sprungit i sanden i gårdagens lopp. Men detta var ett
bra test inför morgondagen, säger Leandersson som var en
sex svenska herrar som tog sig till final.
Gårdagens tvåa Johan Runesson och Erik Rost tog sig
inte vidare till final i det tajta kvalet, de var fyra respektive
sex sekunder från en finalplats. Finalen avgörs under
tisdagsförmiddagen lokal tid.
Världscupen orientering:
Resultat kval, damer: 1) Tove Alexandersson, 14,15, 2)
Helena Jansson, 14,16, 3) Sara Lüscher, Schweiz, 14,36,
4) Lena Eliasson, 14,48. Övriga svenska placeringar: 6)
Annika Billstam, 14,51, 13) Lina Strand, 15,11, 19) Frida
Sandberg, 15,33, 34) Lilian Forsgren, 16,47.
Herrar: 1) Fabian Hertner, Schweiz, 13,27, 2) Jonas
Leandersson, 13,47, 3) Olav Lundanes, 13,50. Övriga
svenska placeringar: 5) Jerker Lysell, 13,58, 18) Gustav
Bergman, 14,29, 21) William Lind, 14,35, 24) Peter Öberg,
14,37, 37) Anders Holmberg, 14,52. Utslagna: 42) Johan
Runesson, 15,05, 43) Erik Rost, 15,07.
De 40 bästa i kvalet vidare till morgondagens final.

...och finalen! Den här gången var det Annika som var 1 sekund för långsam.
Sk revs av Leif Å 2013-01-08 k l 00:52
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