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Tuff sprint på junior-VM
Fram till varvningen på sprinten i junior-VM var både
Lisa Risby och Emil Svensk i klar ledning. Emil med
17 sekunder och Lisa Risby med lika mycket.
På det sista avgörande varvet med kupering och mer
svåröverskådlig banläggning blev det inte riktigt som de
båda dalaorienterarna tänkt sig.
-Jag tog helt enkelt tre kontroller i fel ordning. Fattade inget
förrän jag stämplat ut och såg att det bara fanns notering
för tre kontroller på lappen vi får, sa en samlad Lisa Risby.
Hon hade med rätt orientering på de fem sista kontrollerna
ganska enkelt fixat guldet men arrangörerna lyckades
återigen få till ett orienteringstekniskt avgörande. Tyvärr
missade även Sara Hagström bort chansen till en bra
placering med samma misstag som Lisa plus att Sara
hoppade över näst sista kontrollen.
Emil Svensk var i killklassen det sista stora hotet för
schweizaren Florian Schneider som startade tidigt.
-Jag var ganska sliten ut på sista varvet. Tog rätt vägval i
början men sen sprang jag helt enkelt fel eller för lång
omväg och avslutade med att inte hitta rätt trapp ned till
nästa sista. Orkade inte fullfölja, suckade Emil Svensk lite
uppgivet.
Borlängekillen tappade därmed över minuten på Florian
Schneider som avslutade starkast av alla. Även
silvermedaljören Michal Hubacek var snabbare än
Schneider vid varvningen. Nya Zeeländaren Tim Robertsson
tog bronset.
-Jag gick inte ut i maxfart men hade bra fart upp och nedför
på slutet, tyckte Florian Schneider.
Näst bäste svensk blev Niklas Aldén på tolfte plats. Ludwig
Ljungkvist var också bland de diskade då han hoppade
över tolfte kontrollen.
I damklassen blev "halvsvensk" seger. 18-åriga Heidi
Mårtensson, dotter Jörgen Mårtensson, tog guldet trots en
miss på slutet.
-Jag vann norska sprintuttagningen, sprang inte bra på
långdistansen och var lite försiktig i medelkvalet på grund
av en vrickad fot. Loppet idag var inte perfekt men det
räckte och jag kommer nog att fortsätta satsa på både
orientering och löpning, sa Heidi som är en av Norges
bästa löpartjejer i sin ålder.
Frida Sandberg kom sexa i tjejklassen 26 sekunder efter
Heidi Mårtensson. Hennes klart bästa insats i junior-VM.
-Jag missade en hel del på ett vägval efter en dryg
tredjedel av banan. Ändå ett formbesked efter en seg
långdistans och en del missar på medeldistansen, menade
Frida.

Resultat
Damer, 2.1 km: 1) 14.33, 2) Nicoline Klysner Friberg, +12,
3) Anastasia Denisova, +15, 6) Frida Sandberg, Sverige,
+26, 9) Hilda Forsgren, do, +29, 37) Tilda Johansson, d:o,
1.25, 42) Andrea Svensson, 1.31, diskvalificerade; Lisa
Risby och Sara Hagström, Sverige.

Herrar, 2,4 km: 1) Florian Schneider, Schweiz, 14.35, 2)
Michal Hubacek, Tjeckien, +4, 3) Tim Robertsson, Nya
Zeeland, + 12, 12) Niklas Aldén, Sverige, +38, 14) Emil
Svensk, d:o, +41, 15) Anton Johansson, d:o, +42, 17)
Ludvig Åhlund, d:o, +49, 19) Jens Wängdahl, d:o, +54,
diskvalificerad. Ludwig Ljungkvist, Sverige.

Mer information på arrangörens hemsida,
http://www.jwoc2013.cz/

Vid K15 (varvning) låg Svensk enligt arrangörens sträcktider tvåa. I artikeln kan man läsa att Svensk
var "i klar ledning". Vad är det som gäller?
Sk revs av LG 2013-07-06 k l 23:06
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