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Silva League ska ta Forsgren till VM
Till helgen avgörs tre nya deltävlingar i Silva League
när ligan gästar Närke. För de svenska
landslagslöparna är det en chans att bevisa att just
de ska få en plats till VM i Finland i juli. En av dem är
närketjejen Lillian Forsgren
På torsdag kväll avgörs en sprintdistans i centrala Kumla.
För lördag gäller medeldistans och på söndag en tuff
långdistans i Kilsbergen. Alla tre tävlingar är väldigt
relevanta för vad som väntar terrängmässigt på VM i
Finland i sommar. En som kan terrängen är Lillian
Forsgren som springer för OK Tisaren, klubben som har
sitt fäste i Hallsberg.
- Det ska bli roligt att springa till helgen. Det är en fin
terräng på Kilsbergen. Jag har varit på närliggande karta i
veckan och tränat, så det känns bra. Och visst kanske jag
kan ha lite fördel av att det är hemmaterräng, men jag har
inte sprungit på de här kartorna så mycket. Det är en
väldigt speciell terräng för att vara i Närke, säger Lilian
Forsgren.
Målet för Forsgren är en plats i VM-laget i sommar och bra
resultat på Silva League-tävlingarna är viktigt för att ta sig
dit. Hon har tidigare varit med som reserv på VM, men nu
vill hon tävla.
- Det känns verkligen tryggt att vara hemma i den
terrängen som väntar på VM och även sprinten i Kumla tror
jag blir väldigt relevant inför Finland. Sen blir det stentufft
att få springa VM, det är många tjejer som kämpar om de
där platserna. Det känns som att varje sekund räknas på
de här Silva League-tävlingarna. Men jag har inte direkt
någon distans som jag fokuserar på till VM. Just nu satsar
jag bara på att ta mig med i laget, fortsätter Forsgren.
I helgen som var sprang Lilian in som trea i Tiomila med
sitt OK Tisaren. I laget ingick även världens bästa
orienterare, Simone Niggli som sedan förra året springer för
närkeklubben.
- Det är jättekul att ha henne så nära nu. Hon är en riktig
inspiration för oss andra tjejer, så det är bara positivt,
avslutar Forsgren.
Simone Niggli är också den dam som leder i
totalsammanställningen av Silva League. På herrsidan är
det fransmannen Thierry Geourgiou.
Mer information om de tre tävlingarna finns här,
Torsdag -- http://eventor.orientering.se/Events/Show/4198
Lördag -- http://eventor.orientering.se/Events/Show/4009
Söndag -- http://eventor.orientering.se/Events/Show/4010
Foto: Peter Holgersson,Runpix.

Vi också i GMOK
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Heja Lilian, vi håller på dig! Orienteringsvännerna i Sjövalla
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