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"Inte känt mig så lätt i benen på ett halvår"
Samtliga sex svenskar tog sig vidare till kvällens
sprintfinal. Det står klart efter morgonens kval där
Jerker Lysell var snabbast i sitt heat: - Jag har inte
känt mig så lätt i benen på ett halvår, säger Lysell.
Jerk er Lysell imponerade i sprintk valet. Foto: Sören
Andersson
I dag kommer de första medaljerna under VM i Finland att
delas ut. På programmet står sprint. Finalen avgörs med
målgång på bobollsarenan i Sotkamo.
Under förmiddagen var det kval och samtliga sex svenskar
säkrade biljetter till finalen.
På damsidan var förra årets bronsmedaljös Annika
Billstam trea i sitt heat:
- Det kommer att bli en intressant sprint i finalen med
mycket vägvalsorientering där det gäller att hitta passager.
Man måste vara alert, säger Billstam.
Alva Olsson gjorde en mycket stark VM-debut och slutade
fyra i sitt heat. Även Lina Strand tog sig vidare efter att ha
slutat elva.
På herrsidan visade Jerker Lysell fin form när han
besegrade regerande mästaren Matthias Kyburz, Schweiz
i kvalet med två sekunders marginal:
- Detta var ett väldigt bra kvitto. Nu vet jag att löpningen
fungerar bra. Till finalen är det bara att gå in och köra så får
vi se vad det räcker till, säger Lysell.
Regerande Europamästaren Jonas Leandersson gjorde ett
misstag men slutade ändå femma i sitt heat och även
Gustav Bergman tog sig enkelt vidare till kvällens final som
sänds direkt både i Sveriges Television och på
Radiosporten.
Så sa övriga svenskar efter kvalet:
Lina Strand
- Det var mest att springa rakt och ha koll på vilket hus
man skulle in vid. När man sprang snett gick tiden ganska
fort och jag gjorde nån krok. Jag blev inte så stressad av
det utan försökte bara jobba på metodiskt. Men jag blev
ganska illamående under andra halvan av banan då
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frukosten låg högt upp i halsen, men det problemet ska jag
nog inte ha i eftermiddag.
Alva Olsson
- Det kändes bra. De hade satt upp staket på några ställen
så det gällde att tänka till och behålla lugnet. Det var lite
pirrigt innan start men jag visste vad jag skulle göra och
det kändes tryggt. Det ska bli jättekul att springa final och
mitt fokus är att komma in i loppet och göra det så bra
som möjligt.
Jonas Leandersson
- Det gick bra fram till varvningen, men sedan gjorde jag ett
misstag. Jag tyckte att jag hade kontroll på det hela och
genomförde sträckan som jag hade tänkt, men kontrollen
satt inte där jag trodde att den skulle göra eftersom jag
hade sprungit in vid ett hus för långt till vänster. Jag fattade
ganska fort vad och gick tillbaka och fick kontrollen men
lite stressad hann jag bli. Det var ett ganska jobbigt lopp
men det var en bra genomkörare. Jag hoppas att det ska
bli ännu bättre i finalen.
Gustav Bergman
- Det gick rätt bra. Jag hade inte någon superkänsla, men
jag tror det blir bra i finalen. Det var väldigt mycket
gräslöpning rakt på och inte så utmanande kval. Jag
sprang hyfsat kontrollerat och det var ingen maxinsats.
Kval, damer heat A: 1) Simone Niggli, Schweiz, 12.56,
2) Merja Rantanen, Finland, +0.35, 3) Annika Billstam,
+0.41.
B: 1) Galina Vinogradova, Ryssland, 13.44, 2) Emma
Klingenberg, Danmark, +0.06, 3) Anne Margrethe Hausken
Nordberg, Norge, +0.16, 4) Alva Olsson, +0.28.
C: 1) Maja Alm, Danmark, 13.36, 2) Judith Wyder,
Schweiz, +0.03, 3) Nadiya Volynska, Ukraina, +0.33, 11)
Lina Strand, +1.17.
Herrar, heat A: 1) Rasmus Thrane Hansen, Danmark,
12.39, 2) Martin Hubmann, Schweiz, +0.19, 3) Carl
Godager Kaas, Norge, +0.20, 10) Gustav Bergman, +0.50.
B: 1) Öystein Kvaal Österbö, Norge, 12.54, 2) Fabian
Hertner, Schweiz, +0.25, 3) Jonas Vytautas Gvildys,
Litauen, +0.33, 5) Jonas Leandersson, +0.40.
C: 1) Jerker Lysell, 13.08, 2) Matthias Kyburz, Schweiz,
+0.02, 3) Scott Fraser, Storbritannien och Yannick
Michiels, Belgien båda +0.15.
De 15 bästa i varje heat vidare till kvällens final.
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