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Dubbla svenska silver i VM-stafetten
Både det svenska dam- och herrlaget tog silver i VMstafetten i skidorientering efter Ryssland. – Vi hade
hoppats på guld, men alla i laget har gjort bra lopp.
De ryska åkarna var lite starkare helt enkelt, säger
Tove Alexandersson.
Anastasia Kravchenko inledde starkt och Ryssland tog
kommandot direkt i damstafetten. Magdalena Olsson,
Josefine Engström och Tove Alexandersson gjorde alla
stabila lopp, men mot Ryssland fanns inget att göra.
– Vi gjorde en bra laginsats och det är alltid skönt att ta
medalj, säger Josefine Engström.
Det var mer rafflande i herrstafetten, där Ryssland var först
efter två sträckor men bara sekunder före Finland och
Sverige, där Johan Granath och Martin Hammarberg inlett
på bästa sätt.
– Vi hade helt olika i början av sträckan. Jag gick klockrent
och trodde kanske att jag var först, säger Peter Arnesson.
Ryssland var dock snäppet före och Peter Arnesson kom
ihop med Staffan Tunis, Finland. Mot Ryssland fanns inget
att göra och kampen om silvret avgjordes först på
upploppet.
– Jag och Tunis har åkt tillsammans på slutet. Jag
funderade på att försöka ta ett annat vägval för att kunna
avgöra.
Men Tunis tog de bästa vägvalen med Peter Arnesson i
rygg.

– Jag låg precis bakom honom vid sista kontrollen, men
kände att jag var starkare. När det blev två målfållor var det
bara att vika ut och ge järnet, säger Arnesson.
Det blev jämnt och först efter fotogranskning stod det klart
att Sverige tagit silver.
I morgon avslutas VM med långdistans.
Resultat stafett:
Damer:
1. Ryssland (Kravchenko, Tarasenko, Kozlova) 01:33:08
2. Sverige (Olsson, Engström, Alexandersson) 01:35:36
3. Finland (Leppasalmi, Turunen, Pesu) 01:38:25
Herrar:
1. Ryssland (Grigoriev, Veselov, Lamov) 01:26:29
2. Sverige (Granath, Hammarberg, Arnesson) 01:26:54
3. Finland (Saarela, Pukema, Tunis) 01:26:55
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