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Alexandersson favorit till segern i Silva League
När schweiziska världsstjärnan Simone Niggli som
springer för OK Tisaren inte kommer till Silva
Leagues finalhelg i Medelpad faller strålkastarljuset
på Stora Tunas Tove Alexandersson.
- Det är synd att Simone inte är med. Det hade varit roligt
att få möte henne i en jaktstart, säger Alexandersson.
Det har varit tuffa tävlingar i Silva League och i damklassen
har Simone Niggli vunnit tre av fem deltävlingar. De andra
två har Tove Alexanderson plockat hem. När Niggli nu inte
kommer till start i finalhelgen blir Tove Alexandersson den
klara favoriten att springa hem totalsegern och en check
på 32 000 kronor.
- Det är ju inte så mycket pengar i sporten, så det är
väldigt bra att det finns tävlingar där man kan vinna lite
större summor. Vinner jag prispengar kommer jag inte göra
någon speciellt för dem utan jag behöver ju lite pengar att
leva på så det blir ett bidrag till det, fortsätter Tove
Alexandersson.
Landslaget har precis avslutat ett läger i Kilsbergen,
utanför Örebro. Ett läger som är en del av förberedelserna
för VM i Finland i sommar. Vårens hårda Silva
Leaguetävlingar är också viktiga på vägen fram mot
mästerskapet i Finland.
- Det har varit väldigt bra tävlingar hittills där banor och
terräng verkligen har prioriterats. Det har varit bra
förberedelser inför VM och det är jättekul att det har varit
så bra konkurrens med många utländska löpare, menar
Tove Alexandersson.
Silva League avslutas med en medeldistans på lördagen
och en förkortad långdistans på söndagen. På söndagens
final gäller jaktstart. Inför den sjätte deltävlingen jagas
Alexandersson närmast av Hellas ryska Tanja Ryabkina.
Ryabkina som segrade i sommarens O-Ringen efter att ha
jagat förbi just Tove Alexandersson i en jaktstart.
- Så klart vill jag helst gå ut först och då är det bara att
fokusera på min egen prestation och göra ett bra
orienteringstekniskt lopp. Jag hoppas att jag kommer ha
en så pass stor lucka att ingen kan springa på min rygg
och då spelar det inte så stor roll vem det är som går ut
närmast bakom, avslutar Alexandersson.
I herrklassen leder fransmannen Thierry Gueorgiou,
Kalevan Rasti, före Gustav Bergman, OK Ravinen
I äldre juniorerklasserna toppar Frida Sandberg,
Säterbyggdens OK och Emil Svensk, Stora Tuna. Och i de
yngre juniorklasserna är det Sara Hagström, Falköpings
AIK OK och Anton Nilsson, OK Tranan som är i topp.
Mer information finns här,
http://eventor.orientering.se/Events/Show/4078
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