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Historiskt EM-guld till Cecilia Thomasson
Cecilia Thomasson blev idag historisk när hon körde
hem Sveriges första internationella mästerskapsguld i
mountainbikeorientering då hon idag var snabbast på
EM-tävlingarnas långdistans.
Det var en kuperad bana som mötte åkarna i Polen när
dagens långdistans avgjordes. Men som åkarna gissat sig
till tidigare blev det en relativ lättorienterad bana.
Thomasson som igår var femma när damernas
sprintdistans avgjorddes har under de senaste dagarna
känt sig lite småkrasslig.
- Ja, efter veckans förkylning var jag osäker på var orken
fanns och känslan var att jag inte riktigt orkade hålla farten
uppe, sa Thomasson efter målgång.
Men trots Thomassons känsla fungerade orienteringen
som den skulle och den första slingan averkades prickfritt.
- Ja, men sen på andra slingan kom danskan, Camilla
Sørgaard, ifatt och jag orkade inte riktigt hålla farten uppe.
Men orienteringen gick fortsatt bra på de avslutande
kontrollerna och på slutet kunde jag köra ifrån Camilla som
missade, sa Thomasson.
Cecilia Thomasson som sedan tidigare i veckan har ett
silver på medeldistansen kunde idag med 48 sekunders
mariginal säkra det första svenska mästerskapsguldet i
mountainbikeorientering.
- Otroligt skönt och en helt overklig känsla, avslutade en
nöjd Cecilia Thomasson efter målgången.

Resultat.
Damer
1, Cecilia Thomasson SWE 1:15:10
2, Camilla Sørgaard DEN 1:15:58
3, Maja Rothweiler SUI 1:17:25
Herrar
1, Jussi Laurila FIN 1:37:02
2, Valeriy Gluhov RUS 1:39:21
3, Jiři Hradil CZE 1:41:13
Mer information på arrangörens hemsida,
http://www.emtboc2013.pl/

Grattis!
Sk revs av Lena Larsson 2013-06-23 k l 21:29

Anmäl

Härligt, härligt Cecilia. Fantastiskt kul och grattis från alla på idrottshögskolan i Umeå.
Sk revs av Pär Norén 2013-06-23 k l 03:03

Anmäl

Guldgrattis Cissi - du är bäst - hälsar alla vi i Umeå OK!
Sk revs av Tjelvar Otterbjörk 2013-06-21 k l 22:32

Anmäl
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