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Mästarmöte väntar när Silva League har premiär i Tibro
Till helgen har Silva League premiär i Tibro. Och det
blir ett riktigt mästarmöte. Hela fjorton individuella
världsmästare finns med i startlistan.
Premiären av Silva League kommer att bli en riktig
värdemätare på hur lyckad vinterträningen varit. Fjorton
individuella världsmästare och med stafetter inräknade är
det totalt tjugotre guldmedaljörer som kommer till start i
seniorklassen. Tidigt var namn som Thierry Gueorgiou,
Matthias Kyburz, Matthias Merz och Jani Lakanen
anmälda. Men stjärnorna i startfältet har fyllts på. Daniel
Hubmann som är på väg tillbaka efter skadan på EM i
Falun kommer till start. Likaså världsmästarna från
skogsdistanserna från sommarens VM i Schweiz, Edgars
Bertuks och Olav Lundanes.
- Det är en terräng som är väldigt relevant inför VM:s
långdistans så jag förstår att det lockar många av de bästa
löparna. Det ska bli väldigt spännande att följa tävlingarna i
helgen. Och även riktigt bra med internationell konkurrens
på hemmaplan, säger förbundskapten Håkan Carlsson.
Den enda stora stjärnan som saknas är finskan Minna
Kauppi som tog guld på medeldistansen i somras och som
fört sitt Finland till guld i flera stafetter. Trots det blir det
tufft för den dam som vill stå överst på pallen i Tibro.
Startlistan är fylld av framgångsrika tjejer, så som
danskorna Maja Alm och Ida Bobach, svenskorna Tove
Alexandersson och Lina Strand och världsmästarna
Annika Billstam, Helena Jansson och Simone Niggli för att
nämna några.
- Det kommer bli tufft. Men det är bra och vi kommer få
mycket bra material för att analysera loppen och kommer
kunna se framgångsfaktorerna i terrängtypen som väntar
på VM:s långdistans. Det kan vi sedan jobba vidare med i
träningen på hemmaplan och på vårt långdistansläger 2326 maj i Hökensås, avslutar Håkan Carlsson
En vår där snön inte velat släppa taget på många ställen
runt om i landet har även gjort att det inte bara är i Silva
League som startfältet blir tufft. Runt 800 är anmälda till
elitklasserna och totalt är det nu runt 1900 anmälda till
tävlingarna i Tibro.
Mer information om Silva League finns här.
http://www.orientering.se/Tavlingar/SilvaLeague/
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