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Tove vann - tre svenskar på pallen
Den svenska succén i världscupen i orientering
fortsätter. I dag blev det tre nya pallplaceringar vid
världscupsprinten i Wellington. - Jag trodde att det
var kört efter en ganska stor miss halvvägs, säger
segrarinnan Tove Alexandersson.
Orientering på Nya Zeeland verkar passa det svenska
landslaget optimalt.
I damernas sprint blev det en svensk dubbelseger. Tove
Alexandersson kunde efter en mycket stark avslutning
passera Annika Billstam och vinna med tre sekunders
marginal:
- På slutet gick det väldigt bra. Då fick jag verkligen till
orienteringen. Men jag gjorde ett ganska stort misstag på
en långsträcka efter halva banan. Jag läste fel och trodde
att det var en öppning i ett staket, men det var det inte. Där
gick det mycket tid, säger Tove Alexandersson som vann
sin första världscupsprint i karriären.
- Jag är jätteglad, det känns väldigt roligt att lyckas vinna
trots ett så pass stort misstag, men det visar på att det var
en tekniskt utmanande bana. Jag har känt att formen har
varit bra, men det är väldigt skönt att få en sån här
bekräftelse på det, säger Alexandersson.
Annika Billstam ledde alltså under stora delar av banan:
- Det var en riktigt bra sprint. Banläggaren hade verkligen
lyckats göra det klurigt. Jag är nöjd med mitt lopp, säger
Billstam.
Noterbart är att hemmalöparen Lizzie Ingham slutade på
tredje plats.
I herrklassen vann förra årets världsmästare på distansen
Matthias Kyburz 35 sekunder före Jerker Lysell som
därmed var på pallen för andra loppet i rad:
- Jag har genomfört min taktik på ett bra sätt. Det var lite
bushigare än vad jag hade förväntat mig, men en riktigt bra
sprint. En av de bästa sprintbanor jag sprungit, säger
Lysell.
På söndag fortsätter världscuptävlingarna på Nya Zeeland
med en prolog och jaktstart i Napier.
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).
Damer: 1) Tove Alexandersson, 19,32, 2) Annika Billstam,
19,35, 3) Lizzie Ingham, Nya Zeeland, 19,44.
Övriga svenska placeringar: 10) Helena Jansson, 20,51,
12) Frida Sandberg, 21,03, 13) Lena Eliasson, 21,28, 20)
Lilian Forsgren, 22,20, 24) Lina Strand, 23,29.
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