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Lysell på pallen igen
I söndags var han trea. Nu följde Jerker Lysell upp
med en andraplats i dagens sprint. - Jag är väldigt
nöjd med inledningen på världscupen, säger Lysell.
Regerande världscupmästaren och VM-guldvinnaren på
sprint Matthias Kyburz svarade för ett kanonlopp vid
dagens sprint i Wellington.
Kyburz vann 35 sekunder före Jerker Lysell som därmed är
den enda löparen som varit på pallen i årets båda
världscuplopp:
- Här på sprinten var ju det målet. Medeldistansen brukar
vara lite tuffare för mig. Men det var väldigt bra för
självförtroendet med den framgången i söndags, säger
Lysell som var nöjd med dagens sprintlopp:
- Jag har tagit de vägval jag trott på och fullföljt dom till 100
procent. Jag försökte att göra några onödiga geningar och
fastnat i den bushiga terrängen på några ställen. Jag
kände mig stark i dag, och tycker att jag hade lite otur
några gånger när jag försökte ta mig igenom bushen. Det
har varit två väldigt bra sprintar. Både kvalbanan och finalen
har hållit hög klass. Denna är en av de roligaste banor jag
sprungit, säger Rehn-löparen.
Jonas Leandersson var näst bäste svensk på elfte plats,
men faktum är att Anders Holmberg hade femte snabbaste
tid men diskades:
- Jag stämplade fel. Det känns förstås surt, men det var
ändå en bra bekräftelse på att farten finns där igen efter
mitt skadeuppehåll, säger Holmberg.
Direkt efter tävlingen drog det svenska laget vidare norrut
mot Napier på östkusten där en prolog och därpå
efterföljande jaktstart avgörs på söndag.
Resultat, herrar: 1) Matthias Kyburz, Schweiz, 17,52, 2)
Jerker Lysell, 18,27, 3) Matthias Merz, Schweiz, 18,30.
Övriga svenska placeringar: 11) Jonas Leandersson, 19,17,
16) William Lind, 19,48, 19) Peter Öberg, 19,56, 21)
Gustav Bergman, 20,04. Anders Holmberg, diskvalificerad
(felstämpling).
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