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Tove imponerade stort i långdistanskvalet
Samtliga svenskar tog sig vidare till VM-final i
långdistans. Tove Alexandersson imponerade mest
av alla och vann sitt heat med drygt fem minuters
marginal. - Skönt att komma in i mästerskapet på ett
bra sätt, säger Alexandersson.
Foto: Sören Andersson
På söndagsförmiddagen drog orienterings-VM i finska
Vuokatti igång. På programmet stod kvalet på långdistans.
En tävling som avgjordes i gassande sol. Hetast av alla var
det största svenska hoppet Tove Alexandersson som
imponerade rejält genom att vinna sitt heat med fem
minuters marginal:
- Jag har gjort en kontrollmiss på cirka en minut, men
utöver det har det gått bra. Terrängen är väldigt öppen, men
vissa partier är det klart tätare och där gäller det verkligen
att hålla i orienteringen, säger Alexandersson som sprungit
tre VM-lopp i karriären och tagit medalj i samtliga.
Nu finns hon med bland de stora favoriterna inför tisdagens
final:
- Det kändes bra i kroppen i dag. Jag har inte gått för fullt,
så förhoppningsvis går det fortare på tisdag, ler en
förhoppningsfull Alexandersson.
Lena Eliasson och Emma Johansson svarade också för
stabila kvalinsatser och slutade tvåa och fyra i sina heat
vilket gör att de också kommer att starta sent i finalen. På
herrsidan hamnade svenskarna lite längre ner i
resultatlistan. Men det var ändå aldrig någon fara att någon
av dem skulle vara bland de 15 i respektive heat som tog
sig till finalen.
Anders Holmberg var sjua, Fredrik Johansson nia och
Johan Runesson tia. Långdistansen avgörs alltså på
tisdag. Men redan i morgon är det finaldags i VM. Detta då
sprinten avgörs med kval på förmiddagen och finalen på
seneftermiddagen.
Så här gick det för resten av svenskarna:
Johan Runesson
- Det var ett stabilt lopp. Jag slog av på farten på den andra
halvan av banan och då tappade jag även lite koncentration
och gjorde ett litet misstag. Men jag är nöjd.
Anders Holmberg
- Det gick helt okej och jag tog det lite lugnare på slutet av
banan. Tyvärr hade jag ont i hälen och jag måste se till att
tejpa upp hälen inför finalen. Jag har haft lite ont i hälen
sedan Jukola, men jag hoppas och tror att det inte ska
hindra mig i finalen.
Fredrik Johansson
- Jag var trött redan från början och kände av den förkylning
jag har haft. Orienteringstekniskt gick det bra, även om jag
gjorde en ”tröttmiss” på slutet. Det pirrade lite extra inför
starten i och med att det är VM. I skogen kände jag mig
lugn och hoppades att det skulle räcka till final och det
gjorde det. Att jag blev nia i mitt heat och startar tidigt i
finalen gör inget. Då finns det många ryggar att jaga.
Emma Johansson
- Loppet var helt okej. Jag småtvekade lite på några ställen
men det var inga stora grejer. Det är alltid speciellt att
springa kvallopp men det känns riktigt skönt att VM är
igång.
Lena Eliasson
- Det har gått bra, även om jag inte är helt nöjd med allt.
Framför allt vägvalet på långsträckan tror jag att jag kunde
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ha gjort bättre. Dessutom gjorde jag en liten sväng på en
kontroll, blev osäker och kände lite stress. Jag tog
kontrollen men på väg till nästa ramlade jag och kände mig
trött. Då gällde det att samla sig och tänka att jag tagit alla
kontroller och var på väg åt rätt håll.
Damer, kvalheat A: 1) Simone Niggli, Schweiz, 52.09, 2)
Tanja Ryabkina, Ryssland, +0.08, 3) Eva Jurenikova,
Tjeckien, +3.10, 4) Emma Johansson, +3.42.
B: 1) Catherine Taylor, Storbritannien, 52.16, 2) Lena
Eliasson, +1.35, 3) Minna Kauppi, Finland, +2.11.
C: 1) Tove Alexandersson, 52.35, 2) Natalia Efimova,
Ryssland, +5.02, 3) Hanny Allston, Australien, +5.22.
Herrar, kvalheat, A: 1) Edgars Bertuks, Lettland, 1.06.03,
2) Yury Tambasov, Vitryssland, +0.26, 3) Dmitriy Tsvetkov,
Ryssland, +0.48, 9) Fredrik Johansson, +3.49.
B: 1) Jani Lakanen, Finland, 1.04.49, 2) Thierry Gueorgiou,
Frankrike, +0.40, 3) Leonid Novikov, Ryssland, +1.29, 10)
Johan Runesson, +7.20.
C: 1) Tero Föhr, Finland, 1.05.06, 2) Baptiste Rollier,
Schweiz, +0.30, 3) Hans Gunnar Omdal, Norge, +0.48, 7)
Anders Holmberg, +3.08.
De 15 bästa i respektive heat tog sig till final.
Samtliga resultat finns på www.woc2013.fi
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