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Truppen till skidorienterings-VM i Kazakstan
Om en vecka startar VM i skidorientering.
Förbundskapten Pär Norén har stora förhoppningar
på den trupp han tagit ut till mästerskapet i
Kazakstan.
Fem damer och fyra herrar reser på torsdag till VM för att
representera Sverige när tävlingarna genomförs i
Kazakstan.
- Vi får åka med fyra åkare på varje distans, utom i
damernas sprint där vi har fem platser eftersom Tove
Alexandersson har en friplats där, säger Pär Norén.
Det blir en man kort i den tänkta herrtruppen efter det att
EM-fyran Erik Rost tackat nej till VM. Men förbundskapten
Norén har valt att inte ersätta Rost.
- Nej, men trots Eriks frånvaro har vi en slagfärdig trupp. Vi
vet att alla i laget kan ta medalj om de har en bra dag och
vi får hoppas att vi kommer att ha flera bra dagar i
Kazakstan, fortsätter Norén.
Sverige tog sju medaljer på EM och senast VM avgjordes
var i svenska Tänndalen och även då tog de svenska
åkarna sju medaljer. Så det finns gott om förhoppningar i
den svenska truppen och inte minst från förbundskapten
Norén.
- Vi vet hur tight det kan vara i ett mästerskap. Just nu är
det dessutom många som varit sjuka och fick stå över
helgens SM. Men när det gäller målsättningen så ser jag
inte att vi ska vara mer försiktig nu om man ser till
prestationerna på EM och senaste VM, avslutar Pär Norén
Truppen till VM
Damer
Tove Alexandersson, Alfta-Ösa OK
Josefine Engström, Alfta-Ösa OK
Magdalena Olsson, IFK Mora OK
Kajsa Richardsson, IF Hallby SOK
Elin Vedin, Sundsvalls OK
Herrar
Peter Arnesson, IF Hallby SOK
Johan Granath, IF Hallby SOK
Martin Hammarberg, Sundsvalls OK
Andreas Holmberg, IFK Mora OK
För mer information om VM, se arrangörens bulletin 3.

Var med PWT i Kazakstan förra våren. Blir säkert bra tävlingar. Vi hoppas på medaljer! Lycka till!
Sk revs av Ystads OK 2013-02-28 k l 23:12

Anmäl

Lycka till i Kazakstan! Vi här hemma håller tummarna för er!
Sk revs av Ola Granath 2013-02-28 k l 07:07

Anmäl
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