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Peter Öberg satsar på medalj på natt-SM
Han har tagit medalj i tre raka världsmästerskap. På
torsdag kväll drar Peter Öbergs tävlingssäsong igång
på allvar med natt-SM: – Det ska bli jättekul, säger
den 33-årige Hällen-löparen.
I söndags drog årets SM-tävlande igång med den
ultralånga distansen. Mästare då blev Tove Alexandersson
och Johan Runesson. På torsdag kväll är det dags för
nästa SM-medaljjakt då nattdistansen avgörs i Floda strax
utanför Göteborg. En av de som har ambition att vara med
och slåss om medaljerna är sörmlänningen Peter Öberg:
– Det har varit en lite speciell säsong med tanke på att det
varit väldigt mycket snö på hemmaplan. Förra året
skadade jag mig när jag sprang i snö och därför har jag valt
ett annat upplägg i år och inte sprungit i skogen när det
varit snö. Och det har fungerat bra, jag känner mig i bra
form löpmässigt, säger Peter Öberg.
– Natt-SM är en rolig tävling och det är speciellt att springa
natt. Det är svårare tekniskt, men det är en väldigt bra
grund teknikmässigt inför sommarens tävlingar, säger
Öberg som tog medalj på medeldistansen i VM både 2010
och 2011.
Förra året var han med i det svenska stafettlag som tog
brons i VM. Och det är de två distanserna han siktar mot
även på sommarens VM i Finland. Med tanke på VM har
Öberg redan nu beslutat att avstå Nordic Tour.
– Förra året var jag väldigt sliten några veckor efter NORT.
Nu när NORT går innan VM vill jag inte riskera något med
tanke på årets stora mål som är medeldistansen och
stafetten i VM, säger Öberg.
Men först ställs han och konkurrenterna för en
trettonkilometersutmaning i Floda.
För damerna är det 9 km som väntar och där får Tove
Alexandersson finna sig i favoritskapet. I helgen avgörs
ytterligare en SM-distans, detta då det är sprint i centrala
Göteborg. Kvalet avgörs på lördag och finalen på söndag.
För mer information: www.sm2013.se

Jättebra med individuell start på nattSM men är det rimligt med fri anmälan och start till 01,30? Är
det kanske så att att man på detta viset vill tvinga fram masstart? Jag undrar om det kan bli en
rättvis tävling med årets upplägg.
Sk revs av Håk an 2013-04-18 k l 12:31
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Det var brons som stafettlaget lyckades ta i Vm förra året.
Sk revs av Steget 2013-04-17 k l 10:24

Anmäl

www.orientering.se/Nyheter/PeterObergsatsarpamedaljpanatt-SM/

1/1

