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Leandersson fyra i knock out-sprinten
Det blev dansk och schweizisk seger vid knock outsprinten i Sigtuna. Bästa svensk blev Jonas
Leandersson som slutade fyra. - Jag är nöjd med hur
jag genomfört dagen, säger Leandersson.
Link öpings Alva Olsson imponerade genom att vara ta sig
till final vid världscupen i Sigtuna.
I dag var det dags för den tredje deltävlingen av fem i årets
Nordic Orienteering Tour. Platsen för tävlingen var Sigtuna,
och på programmet stod en knock out-sprint med kval,
semifinal och final.
Fyra hemmalöpare tog sig till final. Men ingen av dessa tog
sig hela vägen upp på pallen.
Närmast var Europamästaren i sprint Jonas Leandersson
som var trea vid den sista kontrollen:
- Mot slutet avancerade jag ganska hårt innan de sista
kontrollerna och det tror jag var bra för vid stämplingarna
kan det rinna iväg lite sekunder mellan löparna. Jag låg
trea inför spurten, men sen hade jag inte mycket mer att
ge, säger Leandersson som passerade mållinjen på fjärde
plats tre sekunder bakom segrande Fabian Hertner,
Schweiz.
I damfinalen låg Tove Alexandersson trea efter knappt
halva banan, men hon gjorde ett litet misstag och tog
sedan ett eget vägval i jakten på att jaga ikapp täten, men
det kostade ytterligare några sekunder och till slut en
sjätteplats för Alexandersson.
Segern gick för andra året i rad till danskan Emma
Klingenberg som höll undan för en vilt spurtande Simone
Niggli, Schweiz:
- Detta är en fantastiskt rolig disciplin att springa. Mitt mål
var att vara offensiv från start, men ändå inte slarva med
kartläsningen och det tycker jag att jag genomförde på ett
bra sätt. När vi hade några kontroller kvar tittade jag om
och såg Simone; då tänkte jag ”ska hon vinna? Nej”,
skrattar Klingenberg.
23-åriga Alva Olsson, Linköpings OK, gjorde en
imponerande hemmadebut i världscupen när hon tog sig till
final. Väl där slutade hon åtta:
- Jag kände inför tävlingen att jag inte hade något att
förlora. Det var bara att ösa på, säger en nöjd Olsson.
Nu drar Nordic Orienteering Tour vidare till Finland för sprint
och tävlingarna avslutas med en jaktstart under fredag och
lördag.
Damer, final: 1) Emma Klingenberg, Danmark, 8.17, 2)
Simone Niggli, Schweiz, +0.01, 3) Judith Wyder, do,
+0.02, 6) Tove Alexandersson, Sverige, +0.24, 8) Alva
Olsson, do, +0.56.
Herrar, final: 1) Fabian Hertner, Schweiz, 8.12, 2) Öystein
Kvaal Österbö, Norge +0.01, 3) Matthias Kyburz, Schweiz,
+0.01, 4) Jonas Leandersson, Sverige, +0.03. 8) Gustav
Bergman, do, +.0.29.
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