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LEANDERSSON VANN BRONS
Jonas Leandersson grejade Sveriges andra VMmedalj på drygt en timme när han tog brons i
sprinten: - Jag är så nöjd man bara kan bli, säger
Leandersson.
Foto: Sören Andersson
Det blev en väldigt spännande herrsprint vid VM i Sotkamo.
Förra årets Europamästare Jonas Leandersson fanns med
i toppstriden hela vägen:
- Det var en härlig utmaning vi ställdes inför. I dag var jag
verkligen kall och såg till att hålla i tekniken. Det var
nästan så att jag funderade på om det går tillräckligt fort.
Det är svårt att veta om jag tog rätt vägval, men jag tog de
vägval som jag verkligen trodde på, säger Leandersson
som därmed vann sin andra VM-medalj i karriären.
Förra året fanns han med i det svenska stafettlag som
vann brons.
- Stafetten var en häftig upplevelse och vi gjorde en riktigt
bra stafett, men framför allt är jag nöjd att jag får revansch
från VM-sprinten förra året (där han slutade 15:e). Nu fick
jag till det när det verkligen gäller. Det är de här stora
tävlingarna jag brinner för och därför känns detta så
fantastiskt kul, säger Leandersson.
Leandersson var otroligt nöjd, men gladast av alla var
givetvis hemmalöparen Mårten Boström som vann efter en
magnifik avslutning framför en kokande fullsatt arena i
Sotkamo.
Silvret gick till Scott Fraser, Storbritannien, sekunden före
Leandersson.
Jerker Lysell var länge med i kampen om en medalj, men
efter en miss mot slutet innebar att han slutade åtta.
Gustav Bergman blev 17:e.
Herrar, 3,9 km: 1) Mårten Boström, Finland, 14.19,6, 2)
Scott Fraser, Storbritannien, +17,1, 3) Jonas Leandersson,
+18,2.
Övriga svenska placeringar: 8) Jerker Lysell, +32,7, 17)
Gustav Bergman, +1.00,3.
Damer, 3,4 km: 1) Simone Niggli, Schweiz, 14.10,6, 2)
Annika Billstam, +8,1, 3) Venla Niemi, Finland, +37,9.
Övriga svenska placeringar: 12) Lina Strand, +1.24,4, 24)
Alva Olsson, +2.05,0.

Om Lysell inte hade missat så hade han hunnit med i tv-sändningen.
Sk revs av Bop-Bop 2013-07-10 k l 22:58

Anmäl

Inlägg anmält
SVT bryter sändningen när Lysell är på väg in på upploppet. Om Lysell inte missat grovt alldeles
dessförinnnan hade han nog tagit silver. Minst slagits om en medalj.Allt detta missar SVT...
Sk revs av peter 2013-07-09 k l 08:10

Anmäl

Inlägg anmält
Pinsamt dåligt av SVT att bryta när det knappt var en halv minut kvar av loppet.
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Sk revs av Lars 2013-07-08 k l 21:37

Anmäl

Jag tycker ialla fall det är kul att SVT satsar så mycket på att sända från orienterings-VM!
Sk revs av Lina 2013-07-08 k l 21:36

Anmäl

Urdåligt av SVT!!
Sk revs av Nils W 2013-07-08 k l 20:36

Anmäl

"Kul" med SVT prioritering när man bryter sändningen ca 15 sek innan siste man är i mål. Som om
Sverige har straffspark i VM-fotbollen och SVT bryter för att man måste visa ngt annat inspelat.
Dålig prioritering, hade väl inte gjort ngt med 1 min överdrag.
Sk revs av Orienterare 2013-07-08 k l 20:31
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