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Stark svensk kvartett till World Games
26 juli-4 augusti avgörs den nionde upplagan av
World Games. Platsen är Cali i Colombia. 38 sporter
finns representerade, en av dessa är orientering.
För orienterarna väntar tre tävlingar på tre dagar mellan 2-4
augusti, på programmet står sprint, medeldistans och
mixstafett.
Sverige representeras av kvartetten Tove Alexandersson,
Annika Billstam, Jerker Lysell och Anders Holmberg.
Samtliga har tagit individuella medaljer i internationella
mästerskap tidigare.
Att tävlingarna avgörs i Colombia innebär förstås att
terrängen kommer att bli annorlunda än vad orienterarna är
vana vid, speciellt vad gäller medeldistansen som delvis
kommer att avgöras i parker:
- Jag tror att det kommer att bli väldigt snabblöpt. I medel
och mixstafett kommer det att bli en blandning mellan park
och skog, i sprinten väntar stadsbebyggelse varvat med
park. För egen del hoppas jag som alltid kunna göra så bra
prestationer som möjligt. Vi har ett starkt lag, så det
kommer att bli spännande, säger Anders Holmberg som
kommer att springa långdistansen vid VM i Finland som
avgörs en månad innan World Games.
Hur är World Games status för er orienterare jämfört med
VM?
- Det är svårt att jämföra med tanke på att World Games
avgörs vart fjärde år. Men jag ser väldigt mycket fram emot
tävlingarna och hoppas att vi får möjlighet att se även andra
idrotter under tiden och hoppas kunna ta del av den
atmosfär som ett stort idrottsevenemang kan erbjuda,
säger Anders Holmberg.
Den svenska truppen
Tove Alexandersson, Stora Tuna
Annika Billstam, Linné
Anders Holmberg, Järla
Jerker Lysell, Rehn
Programmet
2 augusti – sprint
3 augusti – medeldistans
4 augusti – mixstafett (fyra sträckor)

World Games är ett väl ansett arrangemang i Cali och de har väntat länge på det. När jag var där
2008 gjordes det redan reklam för spelen. Lycka till!
Sk revs av Jonas Lindholm 2013-05-28 k l 18:35

Anmäl

Kommer Holmberg tävla under sitt spanska prefix; Andres Hombres??
Sk revs av Kalle Kartell 2013-05-24 k l 19:06

Anmäl

Blir det någon TV-sändning?
Sk revs av LL 2013-05-24 k l 11:38
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