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Fjärde guldet till Arnesson i historiskt VM
Peter Arnesson tog sitt fjärde guld när VM i
skidorientering avslutades med långdistans. Arnesson
har tagit medalj på samtliga distanser i det bästa
svenska VM genom tiderna. – Mitt mål var att ta ett
individuellt guld men det här hade jag aldrig kunnat
drömma om, säger Peter Arnesson.
Långdistansen avgjordes med masstart och först efter den
tredje av de fyra slingorna var Peter Arnesson i täten, tätt
följd av Janne Hakkinen.
– Det skiljde mycket mellan slingorna och har varit riktigt
svår orientering hela vägen, säger Peter Arnesson, som var
jublande glad när han korsade mållinjen.
Arnesson och Hakkinen var tillsammans mot den sista
kontrollen och Peter körde hårt för att få en lucka redan
där. Finländaren bet i och närmade sig bakifrån inne på
stadion.
– Jag hade hyfsad koll på honom på upploppet, säger
Peter Arnesosn och ler.
Han ler med all rätt, efter att ha tagit alla individuella
gulden på detta VM; sprint, medel och långdistans. Det
fjärde guldet tog han tillsammans med Tove Alexandersson
i mixstafett och lägg därtill ett silver i stafetten.
Även Tove Alexandersson och Josefine Engström var i allra
högsta grad med och om guldet. Tove Alexandersson hade
tillsammans med finskan Mervi Pesu ett litet försprång
men ett misstag av svenskan ett par kontroller före mål
avgjorde till finskans fördel.
– Jag hade chansen och gav allt för guld. Men när jag gör
den missen tappade jag mycket tid. Då förstod jag att
guldet hade rykt och det kändes surt.
Silvret och bronset fördelades efter en spurt mellan tre
tjejer där ryskan Kozlova var lite starkare än Tove
Alexandersson som knep bronset, en skidlängd före en
besviken Josefine Engström.
VM i Kazakstan är Sveriges bästa genom tiderna. Det
svenska laget åker hem med fem guld, två silver och två
brons.
Resultat VM långdistans:
Damer:
1. Mervi Pesu, Finland 01:28:19
2. Tatiana Kozlova, Ryssland 01:28:57
3. Tove Alexandersson, Sverige 01:28:58
4. Josefine Engström, Sverige 01:28:58
7. Magdalena Olsson, Sverige 01:30:48
22. Kajsa Rickardsson, Sverige 01:39:58
Herrar:
1. Peter Arnesson, Sverige 01:29:11
2. Janne Hakkinen, Finland 01:29:13
3. Staffan Tunis, Finland 01:29:55
8. Andreas Holmberg, Sverige 01:31:32
14. Johan Granath, Sverige 01:33:18
18. Martin Hammarberg, Sverige 01:34:12

Varför kommer inget på denna sida från VM mottagningen på Arlanda 12/3 2013. De va ju många
kameror där??? Väntar gör nog många.
Sk revs av Ola G 2013-03-15 k l 18:37

Anmäl
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Grattis till ett fantastiskt VM !!! Birgitta o. Göte Johansson Dalstorp
Sk revs av Göte Johansson 2013-03-12 k l 09:44

Anmäl

Grattis Peter! Se till å sug åt dig av allt gött nu, för detta kommer du kunna minnas som din bästa
vecka som skidorienterare i hela ditt liv. Fantastiska prestationer, stort o vinna 1 guld, fantastiskt o
ta ett till, suveränt att knipa ett tredje guld. Magnifikt, strålande att oxå ta ett fjärde GULD. Otroligt
av dig att kunna ladda om o prestera dag efter dag. GRATTIS OCH NJUT ORDENLIGT!!!! Tomas
Pettersson Hjelmkvist IF Hallby SOK
Sk revs av Tomas Pettersson Hjelmk vist 2013-03-11 k l 09:53

Anmäl

Tack Peter och alla andra fantastiska åkare och ledare för en fantastisk VM-vecka i Kazakstan. Det
har varit oerhört spännande att få följa er på tracking och webbtv.
Sk revs av Hans Lingfors, IF Hallby SOK 2013-03-10 k l 22:38

Anmäl

Grattis Peter till fyra VM-guld och ett VM-silver!
Sk revs av Smålands Orienteringsförbund 2013-03-10 k l 17:03

Anmäl

Mycket intressant att följa dessa hjältar. Era insatser har gjort att vi fått ett nytt intresse. Stort
grattis till er alla. Välkomna hem! Ulf och Solveig
Sk revs av Ulf Arvidsson 2013-03-10 k l 16:08

Anmäl

Inlägg anmält
Ett avslutningsvis Stort Grattis till hela landslaget för fantastiska prestationer.
Sk revs av Sk ogssportens Gynnare 2013-03-10 k l 14:06

Anmäl

Grattis Peter till ett helt otroligt VM. Martinssons i Ölsremma.
Sk revs av Kjell Martinsson 2013-03-10 k l 12:56

Anmäl

Imponerande! Peter "guldet" Arnesson. Grattis till hela laget för otroliga prestationer!
Sk revs av Lena 2013-03-10 k l 12:21

Anmäl

Grattis Peter till dina 4 VM Guld och VM silvret! Alla i laget ett stort Grattis för era fantastiska
prestationer denna vecka! Tack även till alla ledare!
Sk revs av Ola Granath 2013-03-10 k l 11:22

Anmäl

Ett stort grattis till världens bästa landslag. Orienteringen uppfyller sina mål.
Sk revs av Göran Johansson 2013-03-10 k l 11:17

Anmäl

Grattis till hela VM-truppen i skidorientering för jättefina insatser i stenhård konkurrens!
Idrottsprestationer i toppklass! Värda all uppskattning och beundran! Särskilt imponerade av
fyrfaldiga guldmedaljören Peter Arnesson utan att på något sätt glömma bort övriga. Olle och Ingrid
Andersson
Sk revs av Olle Andersson 2013-03-10 k l 11:00

Anmäl

Ett STORT GRATTIS till en stor idrottsman och en fantastiskt trevlig och fin människa!! Peter
Arnesson är ett föredömme för sin generation i alla avseenden. Lasse j
Sk revs av Lasse Johansson 2013-03-10 k l 10:38

Anmäl
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