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"Vill fajtas om en plats bland de sex bästa"
Förra året var Lina Strand elva och tolva i VM. Då på
medel- och långdistans. I morgon gör hon sin första
VM-sprint: - Det vore kul att fajtas om en plats bland
de sex bästa, säger Strand.
I morgon är det dags för den första finalen under VM i
Vuokatti. Då står sprint på programmet. Men först gäller
det som bekant att kvalificera sig till finalen. Kvalet avgörs
med start klockan 9.00.
Lina Strand går ut redan 9.08:
- Jag vill verkligen känna att jag har kontroll på det jag gör
hela vägen. Och det gäller framför allt den tekniska biten.
Jag känner mig väldigt trygg i min fysiska kapacitet just nu
och därför ska jag varken i kval eller i final tänka på hur fort
jag faktiskt springer utan låta de tekniska utmaningarna
styra farten, säger Lina Strand.
17.54 inleds finalen vid bobollstadion i Sotkamo.
- Finalen kommer att vara väldigt lik de sprinter som vi
sprungit i Finland, exempelvis den under NORT förra året i
Kajaani (tre mil från VM-arenan). Kvalet avgörs i ett
parkområde på en karta där det kommer att vara lite mer
gult och grönt så det kommer att vara lite olika teknik som
krävs i kval och final, säger Lina Strand som precis som
hela det övriga sprintgänget inte var med ut på dagens
långdistanskval. De valde i stället att ladda inför
morgondagens utmaningar hemma på hotellet.
Noterbart är att det på damsidan ”bara” är Simone Niggli
(regerande mästarinna både i sprint och långdistans) och
Emma Klingenberg som sprang långdistansen i dag av de
som förväntas slåss om medaljerna i sprinten.
I herrklassen var det ingen av de förväntade
toppaspiranterna som sprang dagens långdistanskval.
Regerande mästare där är schweizaren Matthias Kyburz.
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Svenska starttider
9.00 Alva Olsson
9.08 Lina Strand
9.21 Annika Billstam
9.53 Gustav Bergman
10.10 Jonas Leandersson
10.18 Jerker Lysell
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