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Kontroll på tekniken ska ta Olsson till tio i topp
På tisdag nästa vecka startar VM i skidorientering.
Magdalena Olsson är en av två åkare från IFK Mora
som reser till Kazakstan. För Olsson bir det karriärens
andra VM.
Magdalena Olsson gjorde VM-premiär när mästerskapet
genomfördes på hemmaplan 2011. Då körde hon in på 20
plats på långdistansen. I år är målen högre.
- Topp tio är målsättningen. Vi körde nyss EM i Lettland
och där fick jag inte riktigt till det som jag ville. Missade en
del i tekniken. Men jag hoppas rätta till det nu på VM,
säger Magdalena Olsson.
I Kazakstan väntar nya utmaningar för åkarna. Om det i
Lettland var platt och mycket bredspår väntar det nu en
betydligt mer kuperad terräng där det kommer bli mycket
smalspårskörning.
- Det kommer bli tuffare jämfört med EM. Det bli mer
stakning i smalspår. Men jag har tränat en del på det på
sista tiden, fortsätter Olsson som har både sprint och
långdistans som favoritdistanser.
Olsson som efter mästerskapet i Lettland varit sjuk var en
av de åkare som fick lämna återbud när SM kördes i
helgen. Men att det skulle vara negativt inför stundande
mästerskap är inget som Magdalena tänker på, snarare
tvärtom.
- Jag är igång bra nu med träningen igen och jag tror att
det kanske till och med var bra för mig att få lite vila inför
VM, avslutar Magdalena Olsson.

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.
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