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SILVER OCH BRONS FÖR DAMERNA
Den svenska succén vid orienterings-VM i Finland
fortsätter. I dag blev det två nya medaljer i
långdistansen; Tove Alexandersson tog silver och
Lena Eliasson brons. - Jag var trött tidigt i loppet, så
jag har verkligen fått kämpa, säger Alexandersson.
Foto: Sören Andersson
Sverige har fått en kanoninledning på VM i Vuokatti. I
måndagens sprint blev det silver och brons för de blågula,
och i dag följde de svenska damerna upp med silver och
brons i långdistansen.
Dagens långdistans var en fysisk utmaning på 13,9
kilometer.
- Jag är nöjd med att jag kunde hålla ihop loppet på ett så
bra sätt. Jag har hållit mig till min plan, säger
Alexandersson som låg fyra efter mer än halva loppet.
Då var Lena Eliasson bästa svenska, och det skulle bli en
väldigt rafflande kamp om silver- och bronsmedaljerna.
För guldet gick till favoriten Simone Niggli som därmed tog
sitt andra guld på två dagar, och i karriären har hon nu
vunnit 22 VM-guld.
Lena Eliasson var visserligen bara 26 sekunder efter när
hon gav sig ut på den sista slingan:
- Tyvärr gjorde jag en ganska stor miss. Fast jag stod still
kunde jag inte fatta om jag skulle gå till höger eller vänster.
Där rann tiden iväg och det var tufft mentalt. Men jag har
kämpat hårt hela vägen och känner mig väl värd mitt brons,
säger Eliasson som har två VM-medaljer i sprint sedan
tidigare.
Tove Alexandersson svarade för en fantastisk avslutning
och kunde passera Eliasson den sista kilometern.
- Jag har orienterat stabilt, och hela tiden tagit det lugnt
och vågat stanna upp för att det inte skulle bli några
misstag. Jag är så otroligt glad för Lenas skull och att vi
lyckas ta två medaljer, säger Alexandersson.
Emma Johansson gjorde även hon ett mycket bra lopp och
slutade sjua.
Damer, 13,9 km: 1) Simone Niggli, Schweiz, 1.20.02, 2)
Tove Alexandersson, +2.59, 3) Lena Eliasson, +3.06, 7)
Emma Johansson, +6.30.
Emma Johansson: Jag gjorde ett misstag på en kontroll,
och det var kanske 45 sekunder. Annars har det varit riktigt
bra. Tanken från start var att den långa banan gynnade
mig. Jag känner att jag har kylan som krävs för en sån här
uppgift och jag är tränad för det. Jag är jättestolt att vara
med bland de tio bästa på ett VM i långdistans.

Härligt att OL tjejerna levererar på VM, Vilken skillnad mot damlandslaget i fotboll..
Sk revs av Sänk an 2013-07-11 k l 18:26

Anmäl

Suveränt bra av alla 3 tjejerna!! Intressant vägval av Lena. När jag själv såg det som ett alternativ
trodde jag ingen elittjej skulle våga välja det!Och Toves snabba avslutning!
Sk revs av Anne Lundmark 2013-07-10 k l 12:04

Anmäl

... och till Borlängetjej nummer tre också. Grattis Emma! :-)

www.orientering.se/Nyheter/SILVEROCHBRONSFORDAMERNA/

1/2

13.11.13

SILVER OCH BRONS FÖR DAMERNA - PublicTemplates

Sk revs av Sven Alexandersson 2013-07-10 k l 07:38

Anmäl

Enormt spännande att följa på plats, utmärkt rapportering med två stora skärmar och intensiva
"speakers" i kombination med ett fantastiskt publiktryck. Lenas upphämtning på långdträckan
kommer att bli en klassiker och Toves avslutning var "onödigt" spännande ... Ett stort grattis till
Tove och Lena!
Sk revs av Sven Alexandersson 2013-07-10 k l 07:35

Anmäl

Bra löpt av alla 3 tjejer. Härligt offensivt med bra självförtroende.!
Sk revs av Mark us 2013-07-09 k l 18:35

Anmäl

Grymt bra vägval (runt på väg) av Eliasson på långsträckan 10-11 där hon plockade 1,5 min på
Niggli och 2 min på Alexandersson.
Sk revs av Johan 2013-07-09 k l 16:07

Anmäl

Inlägg anmält
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