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Truppen till junior-VM i Tjeckien
Tjeckien står som värd när juniorerna i början av juli
ska avgöra sitt världsmästerskap i orientering. Och
det är en ung trupp som förbundskapten Susanne
Wiklund Björk har tagit ut. - Särskilt tjejsidan är ung
där vi i Andrea Svensson och Tilda Johansson har två
landslagsdebutanter, så det ska bli spännande att se
vad de kan göra i skarpt läge även om de verkligen
är med för att se och lära, säger Wiklund Björk.
Det är tufft i juniorklasserna i Sverige. Sex herrjuniorer och
sex damjuniorer är uttagna att åka till mästerskapet i
Tjeckien.
- Det har varit en tuff utmaning att ta ut truppen och det vi
ser är att det kommer fram en yngre generation med flera
duktiga löpare. På tjejsidan är truppen ung och flera är
som sagt med för att se och lära. Och på herrsidan har vi
exempelvis en talang som Simon Hector som inte kommer
med. Simon är 16 år och får vänta ett år. Samtidigt följer
han sin plan och har redan varit med på landslagets öppna
sprintläger i Italien och kommer med till Bulgarien i augusti
inför junior-VM 2014, säger förbundskapten, Wiklund Björk.
Tävlingarna kommer avgöras runt staden Hradec Kralove
och det kommer bjudas på varierande utmaningar för de
svenska löparna. Även medialt kommer tävlingarna att
sättas i fokus. Tjeckisk TV kommer bevaka samtliga finaler
och livesända två av distanserna.
- Det är jätteroligt och jag ser fram mot fyra finaldagar som
kommer bjuda på helt olika utmaningar i helt olika
terrängtyper. Det ska bli spännande att resa iväg med alla
taggade löpare och se vad de kan prestera. Men det
kommer även bli både fysiskt, tekniskt och mentalt
krävande, fortsätter Wiklund Björk.
Fram till avresa mot VM väntar närmast en pre camp i
Åhus där det finns relevant terräng att tillgå.
- Både i Degeberga och upp mot Olofström finns likartad
terräng så där ska vi köra en hel del pass och bygga
samman truppen, säger förbundskapten Wiklund Björk.
Truppen
Damer
Lisa Risby, OK Kåre
Hilda Forsgren, OK Linné
Frida Sandberg, Säterbygdens OK
Sara Hagström, Falköpings AIK OK
Andrea Svensson, OK Tisaren
Tilda Johansson, OK Orion
Herrar
Emil Svensk, Stora Tuna
Jens Wängdahl, Nyköpings OK
Niklas Aldén, OK Linné
Ludvig Åhlund, OK Nolaskogsarna
Anton Johansson. OK Orion
Ludwig Ljungqvist, IK Hakarpspojkarna
Reserver
Emma Bjessmo, Bromma-Vällingby OK
Alexandra Bjärrenholt, OK Rodhen
Simon Smedberg, OK Skogsfalken
Oskar Andrén, OK Tisaren
Mer information finns på arrangörens hemsida
www.jwoc2013.cz

MYCKET bra skrivet, matteman ! Nu kan vi väl avsluta detta...?
Sk revs av Trippel-Trappist 2013-05-22 k l 22:28

Anmäl

Facit på den långsiktiga juniorverksamheten i svensk orientering visar sig i Finland i juli. Det är då
världens bästa orienterare utses. 2011 i Frankrike var ett suveränt år. 2012 i Schweiz ngt sämre.
Över tid vill man vara bästa VM-nationen. En målsättning man klarat bra så här långt. ( Trots alla
årligt återkommande " hjärndöda " uttagningar till juniortävlingar.) Väx upp!
Sk revs av Analysen 2013-05-22 k l 19:18

Anmäl

Inlägg anmält
Svårt att inte kommentera då resultaten visar resultatet och uttagningar frångår dem
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Inlägg anmält
Inlägg anmält
Just det, om bara alla applåderar och jönsar med, slipper vi debatt och vi behöver inte utveckla oss.
Bra talat! Jag har inga problem i att se eller dela glädjen med de uttagna men det var väl inte det det
handlade om, var det?
Sk revs av Annik a 2013-05-22 k l 08:52

Anmäl

Hur fan orkar ni? Ge er för fan! Ta fighten med förbundet och sluta slänga kängor på dem som är
uttagna. Har svårt att se att det är deras fel! Ring upp landslagsledarna om ni känner er orättvist
behandlade. Fan kan inte Orienterarna hålla ihop å visa en enad front, tror det är ett mer vinnande
koncept. Fixa fram sponsorer åt Simon eller de andra så dem har råd att göra en seriös ELITsattsning! Fan spela roll vem som kom med på JVM om dem inte har råd att sattsa helhjärtat
senare! SÅ grattis till er som kom med, åk dit och representera och leverera! :))
Sk revs av John Sjösäter 2013-05-22 k l 01:52

Anmäl

Det är lustigt att Kalle skriver att Annika "...inte kan resonera sådär...". Det är ju det hon gör, och
hon gör det bra. Om inte Jamaica tillät Bolt att springa VM är det klart att värdet av det guld någon
(annan) tar inte är lika stort. Dt måste dessutom vara pinsamt för den herrjunior som kom med på
Simons bekostnad, att veta att jag är inkvoterad.
Sk revs av Erik B 2013-05-21 k l 22:16

Anmäl

Inlägg anmält
Inlägg anmält
Lustigt, förutom det första inlägget handlar alla om en löpare som INTE blev uttagen. Betyder det att
de andra är ointressanta... Nej, nu önskar vi dem som ska springa JVM lycka till!
Sk revs av Sk ogspek k a 2013-05-21 k l 18:31

Anmäl

Eller Jennifer, eller hur det var.
Sk revs av Kalle 2013-05-21 k l 13:58

Anmäl

Inlägg anmält
Simon Hector må dominera i H18 men han platsar inte topp sex i H20. Ett exempel är sprint där
han inte alls är i närheten, här visar sig några års kilopåslag och styrka sin skillnad (och då finns
det ändå H18 som hävdar sig bland H20 i sprint).
Sk revs av Sundsvallsjesus 2013-05-21 k l 13:01

Anmäl

Inlägg anmält
Sven>> Och Tove Alexandersson och Håkan Eriksson var inte seniorer när de tog medaljer på
senior-VM... Fel?
Sk revs av Johan 2013-05-21 k l 12:24

Anmäl

Och nu blev mitt inlägg anmält... tål ni inte ens lite kritik. Inget personangrepp inget dumt alls.
Denna censur börjar likna Nordkoreas. /Avdankad
Sk revs av Avdank ad 2013-05-21 k l 11:44

Anmäl

Simon Hector är väl inte junior? Så jag ser inte problemet med att han inte är uttagen till
juniorlandslaget eller att den som vinner inte skulle kunna kalla sig juniorvärldsmästare. Simon får
vänta ett år till och det är säkert så de har tänkt när de tagit ut laget, oavsett om det är rätt eller fel.
Sk revs av Sven 2013-05-21 k l 08:54

Anmäl

Där har Pelle fel. Den som är skadad är inte speciellt bra, vid det aktuella tillfället. Till exempel var
inte Kajsa Bergqvist en särskilt bra höjdhoppare när hon hade slitit av hälsenan... Simon däremot.
är fortfarande väldigt bra, men hindrad från att delta. Därför kan inte den som vinner säga att han var
bäst.
Sk revs av Annik a 2013-05-21 k l 08:22

Anmäl

Inlägg anmält
Jag tycker att det är helt fel att inte Simon Hector är uttagen. På ett mästerskap ska de bästa
springa. Segraren ska kunna säga att "jag är väldens bästa junior". Nu kan han bara säga att han är
bäst av de som fick vara med. Trist!
Sk revs av Jennifer 2013-05-20 k l 23:05

Anmäl

Jag tycker att det är helt fel att inte Simon Hector är uttagen. På ett mästerskap ska de bästa
springa. Segraren ska kunna säga att "jag är väldens bästa junior". Nu kan han bara säga att han är
bäst av de som fick vara med. Trist!
Sk revs av Jennifer 2013-05-20 k l 23:04

Anmäl

Inlägg anmält
Behövs något mer som kommentar än detta... Uttagning JWOC enligt SOFT : - Uttagningarna
grundas på Internationella värdetävlingar 2010-2012. - Silva League 2013 - SM-tävlingar 2013
Sk revs av PK 2013-05-20 k l 18:37
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Anmäl
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Håller med signaturen avdankad, JVM är man på för att prestera, inte för att prestera någon gång
om ett par år. Av samma anledning undrar jag varför inte Simon Smedberg är med, en kille som
vann långdistansen i den terräng som är mest lik den i Tjeckien. Det visar att man kan prestera på
ett JVM.
Sk revs av Katten 2013-05-20 k l 18:00

Anmäl

Inlägg anmält
Inlägg anmält
Inlägg anmält
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