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BERGMAN GREJADE BRONSET
Gustav Bergman grejade Sveriges femte medalj i
orienterings-VM. 22-åringen svarade för ett kanonlopp
i medeldistansen och slutade trea: - Det var väldigt
nervöst att stå i målfållan och se om det skulle räcka
till pallen, säger en jublande Bergman.
Gustav Bergman imponerade genom att ta ett brons i
dagens medeldistans. Foto: Sören Andersson
Dagens medeldistansfinal var en teknisk och fysisk
utmaning. Gustav Bergman som gör sitt andra VM spände
verkligen bågen rejält och fanns med i täten under hela
loppet.
Fram till varvningen var det ett felfritt lopp, men på den
sista slingan kom två mindre misstag:
- Jag blev trött och lite seg i huvudet efter varvningsslingan.
Så det blev några små svängar. Men mitt mål var att
verkligen köra på från start. Det hade varit tråkigt att
komma i mål och inte ha vågat satsa allt, säger Gustav
Bergman som länge låg före fransmannen och sjufaldige
världsmästaren på distansen Thierry Gueorgiou men efter
misstagen mot slutet kunde Gueorgiou smita förbi.
Men inte ens fransmannen kunde rå på ryssen Leonid
Novikov som vann med nio sekunders marginal.
Gustav Bergman grejade en bronspeng; hans första medalj
på internationell seniornivå.
- Det var väldigt nervöst att stå i målfållan och vänta. Det
hade inte varit roligt att bli fyra. Jag är fantastiskt glad över
att det räckte till ett brons, säger Bergman.
Har du haft som uttalad målsättning att ta medalj?
- Mitt främsta mål har varit att göra ett bra lopp. Men det är
klart att jag haft reella förhoppningar att ta en medalj. Det
är inte så ofta man får springa ett VM i nordisk terräng. Så
när chansen väl dyker upp gäller det att ta den, säger
Gustav Bergman.
Peter Öberg slutade tia och Johan Runesson fjortonde.
Herrar, medeldistans, 6,1 km: 1) Leonid Novikov,
Ryssland, 37.45, 2) Thierry Gueorgiou, Frankrike, +0.09,
3) Gustav Bergman, Sverige, +0.36, 4) Matthias Kyburz,
Schweiz, +1.23, 5) Daniel Hubmann och Fabian Hertner,
do, båda +1.31.
Övriga svenska placeringar: 10) Peter Öberg, +2.37, 14)
Johan Runesson, +3.23.
Så tyckte övriga svenskar:
Peter Öberg:
- Jag har hållit ihop loppet okej och jag har hållit mig till
min plan. Tyvärr hade jag svårt att lokalisera kontrollen
inne i ringen några gånger. Det är ganska diffust i
sluttningarna att se vilken nivå man ska ligga på. Några
gånger kom jag 10-20 meter ifrån kontrollen och där
försvann 20-30 sekunder på några kontroller. Det var riktigt
fysiskt.
Johan Runesson:
- Det gick jättebra i början, men precis innan långsträckan
gjorde jag en liten miss på 20-30 sekunder. Jag trodde att
jag hade kontroll på det, men slappnade av någon sekund
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för mycket och missade mer. Efter att ha missat flera
kontroller kom Thierry Gueorgiou ikapp och då var det svårt
att tagga till. Det är irriterande att känna att jag har farten,
men inte lyckas hålla ihop det.

Grattis Gustav!
Sk revs av Anders Johansson 2013-07-12 k l 14:49

Anmäl

!GRATTIS! Spännande att följa ditt lopp!!!
Sk revs av Federico 2013-07-12 k l 14:42
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