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Tove och Jerker vann jaktstarten
Svenskarna var hetast i den nya zeeländska hettan.
Jerker Lysell och Tove Alexandersson vann
världscupens jaktstartslopp: - Jag har snålat med
krafterna för att ha fart kvar i benen till spurten, säger
Jerker Lysell som avgjorde med en rykande finish.
Det var ett riktigt kraftprov som orienterarna ställdes inför
när dagens dubbla lopp avgjordes i 32 gradig värme strax
väster om Napier på Nya Zeeland.
Under förmiddagen avgjordes den prolog som låg till grund
för startordningen i eftermiddagens jaktstart. Tove
Alexandersson skaffade sig ett optimalt utgångsläge
genom segern i prologen.
Hon var åtta sekunder före Minna Kauppi där och 30
bonussekunder innebar att Alexandersson startade med
38 sekunders försprång.
- Jag kom in i loppet på ett bra sätt och orienterade
noggrant. Men mot slutet när jag var riktigt trött kom två
bommar. En där jag klättrade upp på en stor höjd som jag
inte skulle upp på. Det vill man inte göra i den här värmen,
ler Tove som vann med en dryg minuts marginal till tvåan
Anne-Margrethe Hausken-Nordberg.
Segern var Toves andra raka här på Nya Zeeland. I tisdags
vann hon sprinten.
- Jag är väldigt nöjd med resultatet och hela vistelsen här.
Nu ska vi åka till sydön och träna och turista, säger
Alexandersson som laddar för en ny långtripp om knappt
två månader. Då till skidorienterings-VM i Kazakstan.
I herrklassen var det Peter Öberg som hade det bästa
utgångsläget. Öberg gick ut i spets 31 sekunder före
schweizaren Fabian Hertner. Men redan efter en fjärdedel
av banan var Öberg inhämtad av norrmannen Olav
Lundanes och Jerker Lysell som startade trea och fyra.
Sedan höll trion ihop.
- Det var Lundanes som stod för orienteringen. Jag har sett
till att hänga med och spara så mycket krafter som möjligt
till spurten, säger Lysell.
In mot den näst sista kontrollen höjde Lundanes farten,
men Lysell svarade och kunde sprinta ifrån till seger. Det
betyder att Lysell nu varit på pallen i samtliga tre lopp på
Nya Zeeland.
- Det känns otroligt skönt att ha fått en så bra start på
säsongen. Det betyder mycket för självförtroendet, säger
Lysell.
Peter Öberg svarade för en stark insats och slutade trea.
- Det är få lopp som jag sprungit tidigare som varit så tuffa
som det här. Värmen var verkligen påtaglig, säger Öberg.
Dagens tre pallplatser innebär att Sverige lagt beslag på
nio av de 18 pallplaceringarna under världscuptävlingarna
på Nya Zeeland.
NAPIER, Nya Zeeland Jaktstart, herrar: 1) Jerker Lysell,
Sverige, 40,33, 2) Olav Lundanes, Norge, +0,05, 3) Peter
Öberg, +0,41. Övriga svenska placeringar: 7) Gustav
Bergman, +3,29, 8) William Lind, +3,29, 14) Erik Rost,
+3,58, 17) Jonas Leandersson, +5,19, 35) Johan
Runesson, +9,54. Anders Holmberg startade inte i
jaktstarten.
Damer: 1) Tove Alexandersson, Sverige, 37,09, 2) AnneMargrethe Hausken-Nordberg, Norge, +1,23, 3) Minna
Kauppi, Finland, +1,43. Övriga svenska placeringar: 5)
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Lena Eliasson, +2,20, 7) Helena Jansson, +3,43, 9) Lina
Strand, +6,42, 17) Annika Billstam, +8,30, 19) Frida
Sandberg, +9,18, 21) Josefine Engström, +9,35, 24) Lilian
Forsgren, +11,48.
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Inlägg anmält
Grattis Jerker och Tove
Sk revs av Broman Alfta 2013-01-13 k l 18:11

Anmäl

Inlägg anmält
Grattis svenska landslaget för en fantastiskt bra laginsats under tävlingarna i Nya Zeeland!
Sk revs av Emma 2013-01-13 k l 12:46

Anmäl

William Lind blev delad 6a 43,59 och Gustav Bergman 10a 44,21
Sk revs av Rättaren 2013-01-13 k l 11:01

Anmäl

Inlägg anmält
Interessant lesning hvem som stod for orienteringen i herreklassen !
Sk revs av Lambertseterobserver 2013-01-13 k l 10:21

Anmäl

Härlig start på orienteringsåret! Grattis Tove och Jerker och övriga. Här i Hälsingland är det -20 och
skidorienteringen i Bollnäs blir bara en träning för de mest köldtåliga....
Sk revs av Sven Bergström, ordf i Forsa OK 2013-01-13 k l 09:26

Anmäl

Ett enormt stort grattis till Jerker & Tove! Så imponerande. Och en stor eloge till orientering.se som
(för en gångs skull) varit snabba med uppdatering (även en söndag morgon) och dessutom tagit med
alla svenska resultat. :-)
Sk revs av Sven A 2013-01-13 k l 07:55
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