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Andra raka VM-guldet för Arnesson
Peter Arnesson tog sitt andra raka VM-guld på
medeldistansen i Kazakstan. – Jag hade som mål att
göra mitt bästa lopp någonsin. Nu har jag gjort två
perfekta lopp, säger Peter Arnesson, som var hela två
minuter före ryssen Andrei Lamov. Josefine Engström
tog brons i tävlingen som avgjordes i extrema
väderförhållanden.
Peter Arnesson har prickat formen och framför allt lyckats
med den tekniskt svåra orienteringen i Kazakstan.
– Jag har gjort ett helt perfekt lopp idag igen. Det kan inte
bli bättre, säger Peter Arnesson.

Väderförhållandena var extrema och kraftigt regn och stark
blåst ställde till det.
– Det var speciellt att köra idag och det hade blåst ner träd
över spåren, berättar Arnesson.
Extrema förhållande verkar passa Josefine Engström som
tog brons, slagen med knappt två minuter av ryskan
Anastasia Kravchenko.
– Många viker ner sig i sådana här förhållande och det är
inte ofta man tränar när det regnar och blåser på det här
sättet. Det passar mig som är tjurskallig, säger Josefine
Engström.
Banan var utmanande med mycket spår och mycket
vägval.

– Det var riktigt klurigt och jag har gjorde några
vägvalsmissar i början. Sista delen gick dock riktigt bra,
berättar Josefine Engström.
Det var rysk-svensk dominans i damklassen med fyra
ryskor och två svenskor topp-6. Gårdagens segrarinna
Tove Alexandersson blev sexa efter en oturlig start.
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– Min karta var blöt och gick i sönder när jag satte den i
kartfodralet. Tyvärr var det svårt att läsa i början av banan
och jag missade en av kontrollerna, säger Tove
Alexandersson.
Näst bästa svensk i herrklassen var Johan Granath på
tionde plats.
I morgon fortsätter VM i Ridder, Kazakstan med
mixstafett. Sveriges lag består av de nyblivna
världsmästarna Peter Arnesson och Tove Alexandersson.
Resultat VM medeldistans:
Herrar:
1. Peter Arnesson, Sverige 56:51
2. Andrei Lamov, Ryssland 58:52
3. Kiril Veselov, Ryssland 59:06
10. Johan Granath, Sverige 01:00:57
12. Martin Hammarberg, Sverige 01:01:08
13. Andreas Holmberg, Sverige 01:01:16
Damer:
1. Anastasia Kravchenko, Ryssland 53:37
2. Tatiana Kozlova, Ryssland 54:57
3. Josefine Engström, Sverige 55:25
6. Tove Alexandersson, Sverige 56:51
13. Magdalena Olsson, Sverige 59:35
18. Kajsa Rickardsson, Sverige 01:02:49
Fullständiga resultat: www.orienteering.lik.kz/wsoc

Påsen for President!!
Sk revs av Joak im 2013-03-06 k l 19:33

Anmäl

Grattis Tove, Peter och Josefine för de fina medaljerna. Vi hinner inte riktigt med i svängarna. Lycka
till i fortsättningen.
Sk revs av Sk ogssportens Gynnare 2013-03-06 k l 13:30

Anmäl

Grattis Peter 1:a och Josefine 3:a.
Sk revs av Broman, Alfta 2013-03-06 k l 11:45

Anmäl

Grattis Peter! Kan det givna BRAGDGULDET vara rubbat nu? 2 första VM dagarna och 2 VM GULD!
Sk revs av Ola G 2013-03-06 k l 11:13
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