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Leandersson laddad för sprint-SM trots trasslig vår
Den regerande Europamästaren i sprint Jonas
Leandersson skulle ha varit en av favoriterna när SM
i sprint avgörs i Göteborg i helgen. Men en trasslig
vår för värmlänningen som tävlar för SödertäljeNykvarn har grusat en hel del av förberedelserna.
- Klart att jag vill slåss om segern när jag väl springer, men
i år har jag en annan bakgrund med mig in till säsongen,
säger Jonas Leandersson.
Jonas Leandersson klev fram på riktigt förra året. I sitt
första seniormästerskap tog han guld i sprinten på EM i
Falun. Därefter plockade han en delseger i världscupen där
han också blev bästa svensk med en total fjärdeplats. Men
fjolårssäsongen slet på kroppen och under vintern har
Leandersson dragits med en skadad fot. Han sprang årets
första världscuptävlingar på Nya Zeeland som avgjordes
dagarna efter nyårsafton, men resultaten där blev inte som
han tänkt. Den långa våren har mest handlat om vila och
alternativ träning. Helgens sprintmästerskap blir årspremiär
på hemmaplan för Leandersson.
- Vi vet inte exakt vad för skada det har varit. Jag har haft
smärtor i foten på utsidan, men i dagsläget känns det bra
och träningen har fungerat bra de sista veckorna, så jag
ser fram emot att få springa i helgen, och framför allt vill jag
ha ett positivt besked på att foten håller för riktig
tävlingsfart, fortsätter Leandersson.
Det är på sprinten som framgångarna har kommit
snabbast. Årets huvudmål är VM i Finland i juli och
framförallt sprintdistansen som avgörs den åttonde juli i
Sotkamo.
- Jag hade en bra avslutning på säsongen förra året och
sprang bra på skogsdistanserna i världscupavslutningen,
så inför året var det flera distanser som jag siktade på att
få springa i Finland. Men med den vår jag har haft och med
programuppläget på VM så blir det sprinten som blir mitt
huvudmål på VM, avslutar Leandersson.
Men vägen till VM i Finland går först via Göteborg.
Söndagens sprintfinal avgörs på Chalmers
universitetsområde med första finalstart klockan 11:10.
Mer information finns på arrangörens hemsida.
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