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SILVER FÖR HERRARNA I STAFETTEN
Sverige bärgade ytterligare ett silver när herrstafetten
i orienterings-VM avgjordes. - Vi har orienterat stabilt
hela vägen, säger slutmannen Gustav Bergman.
Anders Holmberg, Gustav Bergman och Peter Öberg tog
Sverige till silver i herrstafetten. Foto: Sören Andersson
Det svenska orienteringslandslaget har tagit medalj under
samtliga finaldagar. Det står klart sedan den svenska
stafettrion Anders Holmberg, Peter Öberg och Gustav
Bergman grejade ett silver.
Holmberg inledde mycket stabilt:
- Jag hade lång gaffling (spridningsalternativ) på flera
ställen. Men det viktigaste har varit att ge mina
lagkamrater ett så bra utgångsläge som möjligt. Det var
bara att kämpa hela vägen, säger Holmberg som växlade
som nia 49 sekunder från ledning.
På den andra sträckan avancerade Peter Öberg till den
andra platsen.
- Jag har positionerat mig bra. Jag har verkligen hållit mig
till vår taktik att se till att sköta min egen orientering, säger
Öberg som skickade ut Gustav Bergman 40 sekunder
bakom ledande Ukraina.
Slutsträckan kom att bli en kamp mellan Sverige, Ukraina
och Ryssland.
Efter en tredjedel av sträckan var Bergman i ledning, men
halvvägs kunde Dmitrij Tsvetkov gå loss. Bergman var
halvminuten bakom med några kontroller kvar att springa,
men kunde aldrig hämta in den bortflyende ryssen.
- Vi delade upp oss på långsträckan och sedan har jag inte
sett någon. Jag ställde in mig på att jag skulle få springa
solo. Jag är jättenöjd över att vi kunde ta ett silver, säger
Bergman som därmed tog sin andra medalj på två dagar.
Ryssland vann alltså och Ukraina överraskade genom att
ta bronset.
Herrar: 1) Ryssland (Leonid Novikov, Valentin Novikov,
Dmitrij Tsvetkov), 1.41.47, 2) Sverige (Anders Holmberg,
Peter Öberg, Gustav Bergman), +0.50, 3) Ukraina, +1.08,
4) Schweiz, +1.52, 5) Finland, 3.08.

Grattis Anders och dina lagkompisar! Hälsningar från alla oss på Kvinnholmen!
Sk revs av Linda 2013-07-13 k l 20:05
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