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Holmberg elva i långdistansen
Anders Holmberg slutade på elfte plats vid
långdistansen i VM. Guldet gick till fransmannen
Thierry Gueorgiou.
Anders Holmberg slutade på elfte plats i långdistansen.
Foto: Sören Andersson
Det var ett riktigt kraftprov som väntade herrarna vid
långdistansfinalen i VM.
Banan mätte hela 19,8 kilometer. Vid varvningen med en
tredjedel av loppet kvar att springa var det tre löpare inom
19 sekunder.
Men på den sista slingan kunde Thierry Guergiou avgöra
och till slut vinna 1.18 före finländaren Jani Lakanen.
- Detta var min sista långdistans i VM. I dag handlade det
mycket om löpning och det är skönt att bevisa att jag
klarar av att springa snabbt, säger den i Uppsala boende
fransmannen som är favorit till ytterligare ett guld i
fredagens medeldistans.
I höst kommer han att fatta beslut kring om det blir
satsning över VM i Italien nästa år.
Bland svenskarna lyckades Anders Holmberg bäst:
- Det gick bra första timmen. Men jag har problem med en
häl och när det blev väglöpning kunde jag inte trycka på
och där tappade jag en hel del tid. Jag försökte springa så
mycket som möjligt inne i skogen där det är mjukare
underlag. Det är tråkigt, men med tanke på de
omständigheterna är jag nöjd, säger Holmberg.
I morgon är det vilodag i VM. På torsdag är det kval till
medeldistansen, en final som avgörs dagens därpå.
Herrar, 19,8 km: 1) Thierry Gueorgiou, Frankrike, 1.41.39,
2) Jani Lakanen, Finland, +1.18, 3) Edgars Bertuks,
Lettland, +1.50.
Svenska placeringar: 11) Anders Holmberg, +5.24, 14)
Fredrik Johansson, +6.19, 39) Johan Runesson, +18.50.
Fredrik Johansson:
- Jag är rätt besviken och det känns tomt just nu. Jag
gjorde en liten grej på tvåan, men efter det har jag sprungit
riktigt bra. Men jag kanske tog i lite väl mycket för jag var
riktigt sliten på slutet. Det kändes som att det var godnatt i
kroppen efter varvningen. Det var väldigt mycket löpning
idag och jag trodde nog att banläggaren skulle ha lagt
banan lite lurigare.
Johan Runesson:
- Jag blev ikappsprungen av en litauer och Fredrik
Johansson då blir det lite som att kamplusten försvinner.
Då jag inser att jag var så långt efter redan där. Då började
jag nästan att tänka på medeldistansen. Huvudet ville men
kroppen ville inte. Tyvärr hade jag lite för mycket respekt
för längden och vågade inte gå på som jag hade tänkt. Jag
är nöjd att jag har en chans kvar.
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Sedan -04 har de svenska herrarna, två medaljer på medel, sju medaljer på sprint och fem medaljer
i stafett. Alltså 14 medaljer men ingen i långdistans. Tillfällighet?
Sk revs av Statistik 2013-07-19 k l 12:50

Anmäl

Jag uppfattade det som att både herrar och damer missade på slutvarvet? Att löparna missade i
vilken ordning kontrollerna skulle tas. Ngn annan som uppfattade samma?
Sk revs av Federico 2013-07-12 k l 14:51

Anmäl

Från oss som är på åskådarplats i Vuokatti finns allvarligare saker att förmedla. Speakern har
missuppfattat sitt uppdrag. Det handlar ju om VM och inte ett finskt mästerskap! Följaktligen borde
huvudspråket vara engelska (till 80%) med finska instick. Det har varit precis tvärt om hittills.
Dessutom coachade speakern Jani L inför målgången via högtalarna vilket inte är i närheten av att
vara OK. Något för IOK att ta tag i nu och inför kommande mästerskap!!! Sportmanship borde gälla i
alla länder!
Sk revs av Sven Hugo 2013-07-11 k l 20:50

Anmäl

Messerschmittern: Men det är väl ingen större skillnad på medaljutdelningen på medeldistans för de
svenska herrarna? Där finns det en svensk medelspecialist (Öberg) som tagit 2 VM-silver de
senaste 10 åren. Inga andra statistiska tendenser att svenskarna skulle vara nära medalj (förutom
David A på femte plats), säg gärna till om jag missat någon. En annan jämförelse: Fredrik
Johanssons kommentar i artikeln "Jag gjorde en liten grej på tvåan". Denna "lilla grej" tog nästan 2
minuter (Thierry skulle nog kallat detta för "a huge mistake"). Dessa 2 minuter är mer än vad Fredrik
J förlorade gentemot Thierry när Fredrik fysiskt tog slut från kontroll 29 till mål.
Sk revs av Jari W 2013-07-11 k l 12:13

Anmäl

Jari W: Ditt motargument att titta på en enskild sträcka, på en enskild bana, på ett enskilt
mästerskap väger lätt för mig. Jag är enig med dig om att normal "slätlöpning" inte är den allra mest
relevanta jämförelsen. Men just Lidingöloppet är 30 km och bitvis rätt kuperat, vilket kräver både
uthållighet och förmåga att hålla farten över lite längre tid. Precis som ett VM i långdistans kräver.
Men en tydligare indikation än mitt exempel är det som lyfts fram här i kommentarsfältet. Ingen
svensk medalj av 27 utdelade. En slump eller tillfälligheter? Knappast!
Sk revs av Messerschmittern 2013-07-11 k l 07:47

Anmäl

Sedan VM i Västerås -04 (då Mattias Karlsson tog silver på långdistansen) så har det på herrsidan
delats ut 27 VM-medaljer på långdistansen. Dessa 27 VM-medaljer har fördelats på sju olika länder.
Ingen av dessa är Sverige. Bästa svenskplacering sedan -04 är två femteplaceringar (Millegård -10
och Holmberg -12). Däremot så har Sverige ett antal VM-medaljer i sprint, medel och stafett på
herrsidan sedan -04. Så enligt statistiken så får vi vänta på en långdistansmedalj tills VM går i
Sverige nästa gång 2016 :-) Nej, det får vi inte hoppas men det är helt klart en intressant tanke
varför det är sån medaljtorka just på långdistans de senaste 10 åren på herrsidan.
Sk revs av Statistik 2013-07-10 k l 11:28

Anmäl

Jari W: Gueorgious GPS dog under den sträckan och jag tror han inte fick den bästa utgången,
därav det stora tappet tidsmässigt. Annars hade han garanterat varit med i topp på den löpbetonade
sträckan. VM 2011 hade han bästa sträcktid på en liknande sträcka med över 10 min slätlöpning på
stor stig. Han är komplett i all sorts löpning.
Sk revs av O 2013-07-10 k l 11:03

Anmäl

Messerchmittern: Du får visa att din teori om orsak stämmer på något sätt... Thierry vann knappast
VM pga att han skulle vara speciellt bra på Lidingö eller någon annan typ av slätmarkslöpning? På
sträckan 6-7, den enkla långsträckan där alla topplöpare tog vägen runt var Thierry nästan 40
sekunder sämre än den sträckbästa (och 25 sekunder efter bästa svensk), och blev artonde på
sträckan. Jani Lakanen sa efter målgång att hans lopp igår var bättre än när han själv vann VMguldet 2006, men att Thierry höjt nivån såpass mycket nu att han inte hade en chans att vinna.
Sk revs av Jari W 2013-07-10 k l 10:09

Anmäl

Ännu ett bevis för att svensk herrorientering inte räcker till när det blir lite längre och mer löpbetonat.
Säkerligen kommer nu ett antal kommentarer med undanflykter som ska bevisa motsatsen.
Diskuterade saken med en svensk landslagsledare för inte så länge sedan, som hävdade att det
bara är en myt. Men jag är ledsen, att stoppa huvudet i sanden och förneka problemet är nog fel
taktik. Att snacka räcker inte när resultaten från ett antal mästerskap under flera år talar sitt tydliga
språk. Det finns ett antal ännu aktiva herrar, Mats Hellstadius, Håkan Eriksson, Bo Engdahl,
Christer Skoog t ex, som sprang Lidingöloppet på tider som inte dagens orienterare är i närheten av.
Ta hjälp av dem för att se hur de blev så starka som löpare.
Sk revs av Messerchmittern 2013-07-10 k l 07:24

Anmäl

Om man tittar på resultaten från sista sträckorna på Tiomila och Jukola kaveln, bäste svensk med 3
och en 2 placering är William Lind. Han har visat att han hänger med när det är full längd på
banorna.
Sk revs av Claes 2013-07-09 k l 22:45

Anmäl

>>Hemma i TV-soffan vet man förstås allt... Både Holmbergs och Fredriks insatser är gott och väl
godkända även om båda säkerligen hade hoppats på mer själv. Runesson är förstås inte nöjd och
man måste förstå att luften går ur en när folk kommer ikapp så pass mycket. Egentligen inget fel att
börja tänka på medeldistansen där han troligtvis har större chanser. Att Runesson blivit uttagen kan
han inte rå för (uttagning i sig var rätt enligt vårens resultat) och självklart gör han sitt bästa för
dagen. Han kommer säkert vara hetare på medeln.
Sk revs av Tynne 2013-07-09 k l 18:58

Anmäl

Känns lite synd att vi ställer upp med löpare som är skadade(?) Samt ger upp efter 60min. Tom en
soffsupporter kan ju läsa sig till att det var en löpbetonad bana. Annars är det väl ok att vara kring
10plats på VM?!
Sk revs av Mark us 2013-07-09 k l 18:32
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Intressant att både Fredik J och Thierry G säger att det var mycket löpning på banan idag. Ändå är
Runesson 18.50 efter!? Tycker en petning är aktuell inför medeldistansen, in med Holmberg eller
Leandersson istället. De bästa ska springa, detta är inte välgörenhet utan ett VM.
Sk revs av Chrille 2013-07-09 k l 18:27
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