13.11.13

"Lättare att göra ett perfekt lopp om man går för fullt" - PublicTemplates
English Kontakt Webbkarta

Rss Logga in

Sök

2013-07-12

"Lättare att göra ett perfekt lopp om man går för fullt"
Idag ska VM-medaljerna i medeldistans delas ut. En
som vill vara med och fajtas där framme är Gustav
Bergman. - Vi är många som är jämna och har chans
att vara med i medaljkampen, säger han.
Medeldistanskvalet var en teknisk utmaning och det
missades mycket.
- Det var både roligare och svårare än vad jag hade trott,
säger Gustav, som höll ihop kvalloppet bra.
Bortsett från en miss på en minut sprang han prickfritt och
han var sjua i sitt heat, 2.36 efter segraren Matthias
Kyburz.
- Jag gav inte allt jag hade och ser fram emot finalen. Det
är lättare att göra ett perfekt lopp när man går för fullt.
Och det lär krävas ett perfekt lopp i full fart för att nå en
medalj.
- Det blir tufft, men om jag jämför medeldistansbanan i fjol
med det jag tror väntar imorgon så tror jag årets terräng
passar mig bättre.
I fjol blev Gustav VM-åtta på medeldistansen, en placering
han vill förbättra idag.
- Jag vill först och främst göra ett riktigt bra lopp.
Konkurrensen om medaljerna är stenhård på
medeldistansen, betydligt hårdare än på långdistansen.
Gustav håller nyblivne världsmästaren på långdistans
fransmannen Thierry Gueorgiou som favorit tillsammans
med sin landslagskollega Peter Öberg.
- Men vi är många som är jämna och på medeln kan vem
som helst av oss vinna.
Svenskarnas starttider: (finsk tid)
13.46:00 Gustav Bergman
13.49:00 Peter Öberg
14.05:30 Johan Runesson
15.57:30 Lina Strand
16.03:30 Annika Billstam
16.09:30 Tove Alexandersson
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Suuuuper! Så kul att tävlingen visades på TV, som vi råkade sätta på! Avfärden till landet försenades
med en timme av den spännande tävlingen - men det var det värt. GRATTIS Gustav hälsar Ronja,
Jonatan, Lotte å Urban från SIK.
Sk revs av Lotte 2013-07-12 k l 22:41

Anmäl

Attans elände med småkrokarna på slutet, men ett kanonresultat för Gustav till slut ändå!Grattis!
Sk revs av Tomas Byström 2013-07-12 k l 14:01

Anmäl

Grattis Gustav till ett välförtjänt brons!
Sk revs av Martin 2013-07-12 k l 13:59

Anmäl
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