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TOVE TOG NYTT SILVER
Historien från långdistansen upprepade sig; Simone
Niggli vann och Tove Alexandersson tog silver: - Jag
är nöjd att jag kunde hålla ihop loppet efter min
ganska stora miss på långsträckan, säger
Alexandersson.
Tove Alexandersson på väg mot sitt andra silver i detta
VM. Foto: Sören Andersson
Medeldistansfinalen blev ännu en uppvisning av den
”omöjliga” Simone Niggli. Efter ett misstag på den första
kontrollen tog schweiziskan kommandot på banans
längsta sträcka och kunde till slut vinna med hela 1.45.
Detta var Nigglis tredje guld i detta mästerskap och
hennes 23:e VM-guld i karriären.
Bakom Niggli var det länge en mycket tät kamp. Det
största svenska hoppet Tove Alexandersson ledde efter en
tredjedel av loppet, men på långsträckan kom ett relativt
stort misstag:
- Jag var inte tillräckligt noggrann med kompassen och
drog snett ut ifrån kontrollen. Därför fick jag springa längre i
skogen i stället för ut på en stig. Där gick en del tid, efter
det fick jag kämpa för att komma tillbaka in i loppet, säger
Alexandersson som gjorde sin femte start i VM. Och tog
sin femte medalj.
Detta var hennes fjärde silver, och hon har dessutom tagit
ett brons.
- Jag är väldigt glad över att det räckte till ett nytt silver
även om jag förstås hade hoppats på en ännu bättre
placering, säger Alexandersson.
Annika Billstam slutade sexa, 50 sekunder bakom den
överlyckliga bronsmedaljösen Merja Rantanen, Finland.
Lina Strand sprang i mål som en rejält besviken 27:a.
Detta var Sveriges sjätte medalj i detta orienterings-VM. I
morgon avslutas mästerskapet i Finland med stafett.
Medeldistans, damer, 5,0 km: 1) Simone Niggli, Schweiz,
35.25, 2) Tove Alexandersson, Sverige, +1.45, 3) Merja
Rantanen, Finland, +2.34, 4) Minna Kauppi, do, +3.14, 5)
Irina Nyberg, Ryssland, +3.20, 6) Annika Billstam, Sverige,
+3.24, 27) Lina Strand, do, +7.20.
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