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Tove och Gustav avslutar i dagens stafett
I eftermiddag avslutas orienterings-VM med stafetter.
Sverige kommer att skicka ut gårdagens individuella
medaljörer på medeldistans, Gustav Bergman och
Tove Alexandersson, på slutsträckorna.
Sverige har gjort en mycket stark insats i orienterings-VM.
Med två lopp kvar att springa har Sverige samlat sex
medaljer, flest av samtliga nationer.
Kvar på programmet står stafetterna för herrar och damer
som avgörs under eftermiddagen.
Herrarna startar klockan 12.55 svensk tid, och de blågula
representeras av Anders Holmberg, Peter Öberg och
Gustav Bergman.
- Det är väldigt tuff konkurrens om platserna både på herroch damsidan, men vi har valt de lag som vi tror kan föra
stafetten vidare på bästa sätt. Vi har bra koll på hur
terrängen ser ut. Det är klurigt och kommer att bli intensiv
orientering, säger den svenske förbundskaptenen Håkan
Carlsson.
Anders Holmberg sprang slutsträckan i förra årets bronslag
kommer nu alltså att inleda för det svenska laget, Peter
Öberg har andrasträckan precis som i fjol och
bronsmedaljören från gårdagens medeldistans; Gustav
Bergman avslutar.
Även på damsidan finns två tredjedelar kvar från det gäng
som tog VM-silver i Schweiz förra året. Detta i form av
Annika Billstam och Tove Alexandersson som tagit en
respektive två medaljer hittills under årets VM. In i laget
kommer sjuan från långdistansen Emma Johansson, som
nu tar hand om startsträckan:
- Både på herr- och damsidan handlar det om att vi ska
göra tre optimerade lopp. Vi ska styra stafetten på egen
hand oavsett vilket läge vi har. Det kommer att vara gafflat
(en metod att sprida löparna) och därför gäller det att vi
verkligen har koll på orienteringen, säger Håkan Carlsson.
Damtävlingen startar klockan 15.00.
De svenska stafettlagen:
Herrar: Anders Holmberg, Peter Öberg, Gustav Bergman.
Damer: Emma Johansson, Annika Billstam, Tove
Alexandersson.
Reserv, herr: Johan Runesson. Dam: Lina Strand.

Vilken ekvidistans var det på damernas karta? Och vilken skala? TV-kommentatorerna berättade
aldrig, sa bara att Tove gick väldigt brant på några ställen då hon brukade ha god ork!
Sk revs av Springsten 2013-07-14 k l 22:12

Anmäl

Kul att Emma får springa. Hon verkar ha bättre form än Lina och är förmodligen säkrare än Lena.
Sk revs av Värmlänning 2013-07-13 k l 12:42

Anmäl

Eliasson saknas!
Sk revs av Mick e 2013-07-13 k l 12:06

Anmäl

Bra uttagning ser det ut som, men undrar också om inte Lena var aktuell?
Sk revs av Bas 2013-07-13 k l 10:44

Anmäl

Varför är Lena Eliasson inte ens reserv? Är det för svår orientering för henne?
Sk revs av Supporter 2013-07-13 k l 08:55
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