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Tove och Jonas snabbast i Kumla
De svenska landslagslöparna Tove Alexandersson
och Jonas Leandersson var snabbast i Silva Leaguesprinten i Kumla idag. - Jag höll bra fart på
sträckorna och kunde vinna trots några små misstag,
säger Tove Alexandersson.
Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, vann sprinten, sju
sekunder före landslagskollegan Lina Strand, GöteborgMajorna OK. Totalledarinnan inför dagens deltävling
Simone Niggli, OK Tisaren, var tolv sekunder efter
Alexandersson på tredje plats. De tre hade exakt samma
tid vid radiokontrollen efter en tredjedel av banan men
Borlängetjejen drog sedan ifrån trots en del strul.
- Jag har gjort flera små misstag och det var lurigt in mot
kontrollerna. Jag kom exempelvis på fel sida om en häck
och tappade sekunder där, berättar Tove Alexandersson.
Efter en mindre lyckad första deltävling i Silva League har
Tove Alexandersson nu hittat tillbaka till toppen. Hon
gjorde en bra andra deltävling och blev tvåa efter suveräne
Simone Niggli och idag blev det alltså delseger i sprinten.
- Jag är mest nöjd med min fart och att jag kunde släppa
misstagen direkt och fortsätta fokusera, säger
Alexandersson.
I herrklassen vann regerande Europamästaren Jonas
Leandersson, Södertälje-Nykvarn, före totalledaren på
herrsidan Thierry Gueorgiou, Kalevan Rasti. Det såg länge
ut som Yannick Michiels kanonlopp skulle räcka till seger,
men han fick till slut se sig besegrad med 11 sekunder av
Jonas Leandersson. Gueorgiou var åtta sekunder efter på
andra plats.
- Det var klurigt tekniskt, men jag lyckades hålla ihop det
hela vägen, säger Jonas Leandersson, som blev sjuk inför
Silva League-premiären och sedan även fick avstå Tiomila
på grund av förkylning i kombination med pollenallergi.
- Idag kändes det riktigt bra och jag ser fram emot att
springa ytterligare två deltävlingar i skogen i helgen,
fortsätter Leandersson.
Dagens deltävling som är säsongens enda Silva Leaguesprint avgjordes i stads- och parkmiljö i centrala Kumla.
Damer:
1. Tove Alexandersson Stora Tuna OK 15:17
2. Lina Strand Göteborg-Majorna OK +00:07
3. Simone Niggli OK Tisaren +00:12
Herrar:
1. Jonas Leandersson Södertälje-Nykvarn OF 15:25
2. Thierry Gueorgiou Kalevan Rasti +00:08
3. Yannick Michiels OK Ravinen +00:11
Fullständiga resultat finns på tävlingsarrangörens hemsida
www.narkekvartetten.se.
Silva league fortsätter med långdistans i Kilsbergen,
Örebro på lördag.

Sträcktider finns inte för alla klasser ännu. Det klarar till och med småklubbar/småtävlingar att lägga
ut på några timmar. Hoppas att det kommer snart.
Sk revs av E2 2013-05-10 k l 18:08

Anmäl

Känns som det är något som vart hela våren då speaker för sm och silva league i tibro har i stort
sett inte nämnt 18 och 20. Kasst.
Sk revs av Christoffer 2013-05-10 k l 15:47

Anmäl

Undrar också varför inget skrivs om juniorerna...?
Sk revs av Karin 2013-05-10 k l 15:33

Anmäl

Vad hände med D18E och seniorernas E2-klasser? Strukna? Cancelled på alla löpare i Eventors
resultatlista.
Sk revs av P 2013-05-09 k l 22:45

Anmäl

Silva League fortsätter med medeldistans i Kilsbergen på lördag och långdistans på söndag. Arenan
är belägen två mil NV om Örebro. Välkomna till de blå bergen
Sk revs av Pär 2013-05-09 k l 22:38

Anmäl

Inlägg anmält
Har man slutat bevaka juniorklasserna? Vilka vann förra gången vilka vann idag, arrangeras det ens
silva league för juniorer?
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