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Svenska killar vann historisk trippel i Tjeckien
En varm solig eftermiddag i Radvinice vann Emil
Svensk, Anton Johansson och Jens Wängdahl en
historisk trippel på medeldistansen i junior-VM i
Tjeckien.
De nordiska länder och framförallt Sverige dominerade
nästan totalt när mededistansen i junior-VM avgjordes i
mycket klurig terräng i Radvinice cirka 50 kilometer norr
om Hradek Karlove.
Den före detta kolgruveorten blev guldgrävarort för Sverige
som tog hem herrklassen tredubbelt. Endast nio sekunder
skilde mellan Emil Svensk och Jens Wängdahl på
bronsplats.
Anton Johansson startade redan som 17:e kille av 60 och
var världsmästare ända tills Emil Svensk med en stark
slutspurt slog honom med en sekund. Och han var ödmjuk
redan en tid efter sin egen målgång.
-Jag tror ingen kan springa helt rätt i den här terrängen och
på den här banan!
Han fick rätt och hade själv tappat 1-1,30 på avslutningen
av banan. Emil Svensk gjorde samma bedömning och Jens
Wängdahl som var snabbast av svenskarna gjorde sina
missar mitt på banan.
-Men det vi gjorde var sjukt bra! Vi hade lovat tjejerna att vi
skulle ta medalj men alla på pallen inom nio sekunder, det
finns knappt i fantasin, sa guldkillarna när de lugnat ned
sig lite.
Marginalerna bakåt var också små, vilket understryker att
ingen "hittade" helt rätt i det TV-sända dramat. Fyran
Aleksi Anttolainen, Finland, var fyra sekunder från
bronset.
Damklassen var inte riktigt lika jämn. Miri Thrane Ödum,
17 år, underströk dansk damorienterings superklass. Lugnt
och säkert jobbade hon sig fram bland tjeckiska stenar,
stenformationer, svåra branter, kullfallna träd och grenar på
marken.
Lisa Risby startade tuffare, missade men tog in över
minuten till mål, vilket räckte till silver nio sekunder före
norskan Mathilde Rundhaug.
Junior-VM, Tjeckien, Radvinice, damer, 3 km: 1) Miri
Thrane Ödum, Danmark, 25.05, 2) Lisa Risby, Sverige,
+31, 3) Mathilde Rundhaug, Norge, +40, 10) Frida
Sandberg, Sverige, +1.59, 12) Sara Hagström, d:o, 2.12,
17) Tilda Johansson, d:o, 2.56, 33) Andrea Svensson, d.o,
6.06.
Herrar, 3,6 km: 1) Emil Svensk, Sverige, 24.32, 2) Anton
Johansson, d:o, 0.01, 3) Jens Wängdahl, d.o, 0.09, 10)
Niklas Aldén, d:o, 1.16, 11) Ludvig Åhlund, 1.26.
Mer information på arrangörens sida.
http://www.jwoc2013.cz/

"...Wängdahl som var snabbast av svenskarna..." - om han var snabbast borde han väl vunnit?
Sk revs av Matematik ern 2013-07-06 k l 17:11

Anmäl

Grattis till fantastiska prestationer! Vilket juniordreamteam ni är :)
Sk revs av Jan-Åk e 2013-07-04 k l 13:17

Anmäl
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Grattis till alla medaljörer och Emil i synnerhet! Välförtjänt!
Sk revs av Sven Alexandersson 2013-07-04 k l 09:37

Anmäl

Stor eloge till förbundskaptenen Susanne Wiklund-Björk som med klokhet, mod och långsiktigt
tänkande uppenbarligen lyckas bygga ett superjuniorteam, både på herr och damsida!
Sk revs av HD 2013-07-04 k l 08:32

Anmäl

Grattis till er alla som tog medalj och ett extra grattis till Emil.
Sk revs av Asta Sjöberg 2013-07-03 k l 18:18

Anmäl

Stort Grattis till er alla!!
Sk revs av Ann 2013-07-03 k l 17:12

Anmäl

GRATTIS, vilket medaljregn!!!!
Sk revs av Lena Larsson 2013-07-03 k l 17:02

Anmäl
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