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"Kapacitet att springa snabbast av alla"
Tolv svenskar har tävlat i VM. I morgon går nummer
tretton in i mästerskapet; han heter Peter Öberg. Jag känner att jag har kapaciteten att springa
snabbast av alla i fältet, säger Öberg inför
morgondagens medeldistanskval.
Foto. Sören Andersson.
Två finaler är avklarade i VM. I morgon börjar
mästerskapets andra halva då kvalet till medeldistansen
avgörs.
Peter Öberg har tagit två silver på distansen tidigare och
han är full av tillförsikt inför vad som väntar.
- Kvalet kommer att avgöras på berget Vuokattinvaara, den
terräng som är mest utslagsgivande. Så det kan bli ganska
svårt tekniskt. I kvalet är förhoppningen att jag ska kunna
spara kraft till finalen på fredag, men det kan dyka upp en
diffus sluttningskontroll och då är det bra om det finns
marginaler tidsmässigt. Sedan är det förstås en viss fördel
att få starta sent i finalen, säger Öberg.
De 15 bästa löparna i varje heat går vidare till fredagens
final och ju bättre placering i kvalet desto senare starttid i
finalen.
I dag har det varit vilodag för svenskarna och för Peter
Öberg blev det en liten fisketur tillsammans med Anders
Holmberg och Emma Johansson. Och det blev ett klart lyft
jämfört med tidigare fisketurer då de till dagens tripp kunde
byta ut stekpannorna mot åror i den eka de lånat.
Men på fredag blir det definitivt ingen ro för 33-årige Öberg
som varit absolut mest lyckosam på medeldistans.
Varför passar just medeldistansen dig så bra?
- De senaste åren har medeldistansen varit den som varit
mest tekniskt utslagsgivande. Det är ett högt löptempo
under banan vilket är riktigt kul.
Under de senaste åren har Öberg, framgångarna till trots,
haft en del skadebekymmer. I år har han kunnat förbereda
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sig på ett bättre sätt:
- Jag har gjort det jag kunnat i uppladdningen fram mot det
här mästerskapet. Får jag bara till ett tekniskt bra lopp har
jag absolut kapacitet att vara med och slåss om guldet,
säger Öberg.
På herrsidan springer dessutom Gustav Bergman och
Johan Runesson. Och bland damerna är det Tove
Alexandersson, Annika Billstam och Lina Strand som
representerar de svenska färgerna.
Regerande mästare är letten Edgars Bertuks och
hemmahoppet Minna Kauppi.
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