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Risbys fantastiska upphämtning gav silver
Lisa Risby tog på onsdagen sin andra medalj i juniorVM, silver på medeldistansen i direktsänd tjeckisk TV.
Men på de fem första kontrollerna missade Lisa
mycket.
-Först uppåt minuten på andra, sen även fjärde. Där var
engelskan Lucy Butt ifatt mig nästan två minuter. Resten
av banan fick jag ordning på orienteringen och på slutet låg
farten på gränsen till chansning,sa Risby efter mål.
Den satsningen gick hem och i mål var Lisa bara 31
sekunder efter segrande danskan Miri Thrane Ödum som
missade minst. Oftast en framgångstaktik på
medeldistans och särskilt i den extremt svårorienterade
tjeckiska terrängen.
Stenar, som var olika höga på sidorna, stenformationer och
branter samt även andra terränghinder i en ganska brant
sluttning gjorde att ytterst få klarade orienteringen utan
misstag.
-Jag är i form och det var troligen anledningen till att jag
kunde komma tillbaka trots två rejäla misstag i början,
menade Lisa Risby.
Ingen av de övriga svenska tjejerna fick till orienteringen
och Lisa Risby var den enda som klarade att "komma
tillbaka" i tävlingen.
Frida Sandberg blev tia, Sara Hagström tolva, Tilda
Johansson 17:e tjej och Andrea Svensson 33:a.
Norskan Mathilde Rundhaug tog bronsmedaljen.
Mer information på arrangörens sida.
http://www.jwoc2013.cz/

Grattis Lisa! Nu blir det mer tårta på Bergvik Skog när du kommer tillbaka till jobbet!
Sk revs av Elisabet 2013-07-04 k l 00:51

Anmäl

Grattis än en gång Lisa.
Sk revs av Fam Holmberg 2013-07-03 k l 20:20

Anmäl

Grattis Lisa och en tripple på herrsidan suveränt:)
Sk revs av Peter J 2013-07-03 k l 16:38

Anmäl

Grattis Lisa! Ännu ett exempel på att "It ain't over until the fat lady sings". Lisas förmåga att plocka
fram en vilja som spränger egna gränser gav ännu ett magnifikt resultat. Flaggan fortsatt i topp i
klubbstugan-och i Finngärdet. Kram från mumintrollet.
Sk revs av Roger, medlem i Kåres fan-club 2013-07-03 k l 16:23

Anmäl
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