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Fem världscuplopp på en vecka.
Tre av dessa i sprint, och på damsidan finns en plats
till VM-sprinten i Finland i potten. Det är
förutsättningarna inför Nordic Orienteering Tour
(NORT) som startar 1 juni.
I går presenterades huvuddelen av den svenska VMtruppen. Flera av de löpare som inte kommer att springa
sprinten i VM avstår de sprintbetonade tävlingarna under
NORT för att förbereda sig inför vad som väntar i Finland.
NORT ingår i världscupen och där finns svenskt i ledning
efter succéstarten vid tävlingarna på Nya Zeeland i början
av året.
På damsidan leder Tove Alexandersson och på herrsidan
Jerker Lysell. Lysell har inte tävlat på hela vårsäsongen på
grund av en stressfraktur i ett mellanfotsben. Men nu är
han alltså på väg tillbaka. NORT är orienteringens svar på
längdåkningens Tour de ski. Tävlingarna inleds med sprint
och medeldistans i Oslo, fortsätter med en knock-out
sprint i Sigtuna och avslutas med sprint och jaktstart i
finska Åbo.
- För de som är uttagna till VM i sprint är NORT ett
utmärkt tillfälle att ytterligare öva in rutinerna på distansen.
Dessutom har vi flera spännande namn som gjort fina
resultat under våren som finns med. Och på damsidan
ligger det alltså en VM-biljett i sprint i potten, säger
förbundskaptenen Håkan Carlsson.
En av de som tagit stora kliv under vårsäsongen är 23-åriga
Alva Olsson, Linköpings OK, som slutade fyra på SMsprinten:
- Att det gått bra beror på att jag har varit frisk och
skadefri. Jag ser verkligen fram emot NORT det ska bli
väldigt roligt att möta de bästa i världen, säger Olsson.
Hur ser du på att finnas med i kampen om en VM-biljett?
- Jag försöker inte att tänka på det sättet. Utan jag ser det
i stället som enskilda lopp som jag ska genomföra på ett
så bra sätt som möjligt, säger Alva Olsson.
Efter NORT kommer det utöver platsen i damernas sprint
även tas ut reserver till VM i Finland på både herr- och
damsidan.
Truppen till NORT
Herrar:
Gustav Bergman, Ravinen
Olle Boström, Järla
Filip Dahlgren, Lidingö
Jonas Leandersson, Södertälje-Nykvarn
William Lind, Malung
Jerker Lysell, Rehn
Johan Runesson, Göteborg-Majorna
Oskar Sjöberg, Linné.
Damer:
Tove Alexandersson, Stora Tuna
Annika Billstam, Linné
Emma Johansson, Domnarvet
Maria Magnusson, Sävedale
Karolin Ohlsson, Järla
Alva Olsson, Linköping
Anna Persson, Göingarna
Lina Strand, Göteborg-Majorna
Programmet
1 juni Sprint Oslo
2 juni Medeldistans Oslo
4 juni Knock-out sprint Sigtuna
7 juni Sprint Åbo
8 juni Jaktstart Åbo
Mer information finns på,
http://www.nordicorienteeringtour.com/
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