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Jansson och Bergman vann SM-sprinten
- Det gör ont att springa sprint. Det gör ont från första
steget till sista. Men det är bara att acceptera. Så
summerade guldvinnaren Helena Jansson som tog
sitt fjärde raka guld på distansen. I herrklassen gick
guldet till Gustav Bergman efter en sekundduell.
Årets SM-sprint avgjordes vid Chalmers
Universitetsområde i Göteborg. Löparna ställdes för en
både fysisk och teknisk utmaning.
- Jag började med att ta det mest kuperade vägvalet jag
kunde hitta till den tredje kontrollen och fick rejält med
mjölksyra direkt. Efter det fick jag kämpa för att komma in
i löpningen, säger Leksands Helena Jansson som vunnit
sprinten på SM de tre senaste åren.
Nu var det länge tveksamt om hon skulle komma till start.
Hon har varit förkyld under veckan och lördagens kval var
det första löppasset på sex dagar.
- Jag är verkligen överraskad att det räckte till guld. Loppet
var bra tekniskt, men det finns så många duktiga löpare i
Sverige och det är alltid en kamp. Jag är stolt över att jag
lyckades vinna guldet, säger Helena Jansson som vann
med tretton sekunders marginal till tvåan Tove
Alexandersson, Stora Tuna.
På herrsidan blev det en sekundduell mellan Gustav
Bergman, Ravinen och Södertälje-Nykvarns Jonas
Leandersson. Leandersson ledde vid varvningen, men på
den korta avslutande slingan lyckades Bergman ta sig förbi
och vann till slut med en sekunds marginal:
- Det var på ren vilja. Jag tror att inledningen egentligen
passar mig bättre än avslutningen, men jag brukar kunna
plocka fram det där extra på slutet. Jag har känt under
vintern att jag tagit ett kliv i sprinten, och jag tror att jag
kan utmana på alla distanser i år och så kände jag inte
förra året, säger Bergman som vann sitt första SM-guld
som senior förra året på långdistansen. Nu kom alltså guld
nummer två.
Bronset gick till Järlas Anders Holmberg.
Damer, 2 450 meter: 1) Helena Jansson, Leksand, 14,30,
2) Tove Alexandersson, Stora Tuna, +0,13, 3) Nadiya
Volynska, Orion, +0,34, 4) Alva Olsson, Linköping, +0,47,
5) Catherine Taylor, Linné, +0,53.
Herrar, 2 710 meter: 1) Gustav Bergman, Ravinen, 14,01,
2) Jonas Leandersson, Södertälje-Nykvarn, +0,01, 3)
Anders Holmberg, Järla, +0,13, 4) Oleksandr Kratov,
Orion, +0,17, 5) Peter Öberg, Hällen, +0,19.

Härlig bild!
Sk revs av Magnus 2013-04-22 k l 09:20

Anmäl

Jonas Leandersson ledde inte bara vid varvningen, han ledde från första kontrollen ända till den
sista... det var först på spurten som han blev passerad av Gustav Bergman. Otroligt spännande.
Sk revs av Johan 2013-04-21 k l 21:55

Anmäl
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