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Dramatisk och lyckosam avslutning för Sverige
Junior-VM i Tjeckien ändade i en av svensk
orienterings största framgångar någonsin. Silver för
killarna i stafetten och brons för tjejernas andalag
betydde åtta svenska medaljörer med totalt 12
juniorer i laget.
-Helt fantastiskt! I det här laget har alla puschat varandra.
Trots även motgångar har alla försökt se positivt på vad vi
varit här för att göra, springa bra i junior-VM,
sammanfattade juniorledaren Susanna Wiklund Björck de
sex hektiska dagarna i och runt om Hradek Kralove.
Totalt två guld, fyra silver och två brons hade kunnat bli
ännu fler medaljer. Sara Hagström och Lisa Risby
diskades på sprinten och Sara stämplade fel på nionde
kontrollen på första sträckan i stafetten där hon var först till
växlingen.
-Felstämplingar och diskningar är tråkigt. Vi har haft både
upp-och nedturer den här veckan men det gäller också att
lära sig av detta, menade juniorledaren.
När förstalaget diskades klev tre debutanter, varav två 17åringar, fram och tog brons i tjejernas stafett där
hemmanationen Tjeckien vann före Finland i en oerhört
dramatisk avslutning.
Andrea Svensson, 17 år, växlade som trea efter första,
Hilda Forsgren, 20, tappade placeringar men bara dryga
minuten på Norge. Tilda Johansson, 17, var sen med i den
TV-sända kampen om medaljerna men tog fel riktning ut
från näst sista.
Där gick Tjeckien och Finland ifrån och de svenska tjejerna
trodde att de var fyra imål. Dock hade Norges Mathilde
Rundhaug, som varit i täten hela sista sträckan, hoppat
över näst sista skärmen.
Även Danmark, som var efter Sveriges andralag imål,
diskades. Ita Klingenberg stämplade fel vid fel näst sista.
Killarnas stafett blev nästan en uppvisning av värdnationen
Tjeckien. Marek Schuster, Adam Chloupek och Michal
Hubacek gick loss på andra stäckan och vann före
svenska medaljtrion på medeldistans Emil Svensk, Anton
Johansson och Emil Svensk.
-Jag var den som tappade nämnvärt med tid. Sprang förbi
en TV-buss och såg inte en stig jag skulle in på. Hamnade
vid kontrollen efter den rätta, sprang tillbaka och tappade
kontakten med täten, sa Anton Johansson men gladdes
med de andra över silvret.
-Jag och Emil missade i stort sett inget. Tjeckiens killar
sprang helt enkelt otroligt bra idag, menade Jens
Wängdahl.
Ryssland genomförde också sista i ensamhet och tog
brons!

RESULTAT, VM-stafett, juniorer
Damer, 3 x 4,6 km: ) 1)Tjeckien (Lenka Knapova, Katerina
Chroma, Vendula Horcikova), 104.45, 2) Finland (Anna
Haataja, Henna-Riikka Heikonen, Johanna Hulkonnen)
+23, 3) Sverige lag 2 (Andrea Svensson, Hilda Forsgren,
Tilda Johansson), +1.50, 4) Ryssland, +4.17, 5) Norge lag
2, +4.52, 6) Ukraina, +5.35.
Herrar, 3 x5,8 km: 1) Tjeckien (Marek Schuster, Adam
Chloupek, Michal Hubacek), 104.28, 2) Sverige (Anton
Johansson, Jens Wängdahl, Emil Svensk), +1.16, 3)
Ryssland (Ivan Kuchmenko, Dmitry Polyakov) +4.07, 4)
Danmark lag 2, 5.36, 5) Lettland, 6.01, 6) Finland lag 2,
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Mer information på arrangörens sida,
http://www.jwoc2013.cz /

Stort grattis till de svenska medaljlagen! Det svenska bronslaget i damstafetten hade placeringarna
3, 3 och 3 genom stafetten. Verkligen synd att orientering.se inte lyckas med en korrekt
rapportering från JVM!
Sk revs av En som var på plats 2013-07-07 k l 09:07
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