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Emma Johansson tar sista VM-platsen
Det har varit en lyckosam månad för Emma
Johansson. I början av maj var det hon som såg till
att hennes Domnarvet ryckte åt sig en lucka på den
fjärde sträckan i Tiomila som sen slutsträckans Lena
Eliasson kunde förvalta på bästa sätt. Och under förra
veckan gjorde hon en stabil insats i Nordic
Orienteering Tour, där hon sprang in på elfte plats i
sammandraget.

Och nu tar hon den sista VM-biljetten till tävlingarna i
Finland om en knapp månad och där hon kommer springa
sprintdistansen.
- Emma tar plats i truppen för att hon har visat att hon
är i god form under världscuptävlingarna i Norge, Sverige
och Finland. Emma har nu en månad där hon kan lägga
fokus på sprintdistansen och komma väl förbered till en
klurig finsk sprint som jag tror kommer passa Emma bra,
säger förbundskapten Håkan Carlsson.
Emma Johansson har funnits med i den svenska VMtruppen två gånger tidigare. 2009 i Ungern blev hon 16:e på
medeldistansen. Året därpå var hon reserv vid tävlingarna i
Norge. Men nu är det alltså dags igen.
- Jag ser detta som en väldigt kul utmaning. Jag har gjort
flera bra sprintlopp tidigare, men egentligen aldrig gjort
någon specifik sprintsatsning, säger Emma Johansson.
Annika Billstam och Lina Strand är de andra två löparna
som kommer representera de svenska damerna när
sprintfinalen avgörs som första distans den åttonde juli.Det handlar om att ta de snabba besluten. Det händer så
mycket i sprint och det gäller att växla mellan
framförhållning i kartläsandet till att agera rätt i ”nutid”,
avslutar Johansson.
Tretton löpare är uttagna att springa VM i Finland som
börjar med sprintdistansen på måndagen, men redan på
tisdagen avgörs långdistansen. Ett tufft schema som
skapat lite extra funderingar för landslagsledningen.
- Vi har tagit ut en stark VM-trupp. Där vi väljer att inte
dubbla någon löpare på sprint och långdistans som går
dagarna efter varandra, förklarar Håkan Carlsson.
Svenska VM-truppen 2013:
Gustav Bergman, OK Ravinen - Medeldistans och Sprint
Anders Holmberg, Järla IF OK - Långdistans
Fredrik Johansson, IFK Lidingö - Långdistans
Jonas Leandersson, Södertälje Nykvarn - Sprint
Jerker Lysell, Rehns BK - Sprint
Johan Runesson, Göteborg Majorna - Medeldistans och
Långdistans
Peter Öberg, OK Hällen - Medeldistans
Tove Alexandersson, Stora Tuna - Medeldistans och
Långdistans
Annika Billstam, OK Linné - Medeldistans och Sprint
Lena Eliasson, Domnarvet - Långdistans
Helena Jansson, Leksands - Medeldistans och
Långdistans
Emma Johansson, Domnarvet - Sprint
Lina Strand, Göteborg Majorna - Sprint
Reserv på plats, Filip Dahlgren, IFK Lidingö

Går Lina in på medel nu när Helena inte kan springa? Vem går in på lång?
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