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Svenska fynd på Euromeeting
Två svenska orienteringsfynd presenterade sig på
allvar när Euromeeting avslutades med en tuff
långdistans. Både Oskar Sjöberg och Karolin Ohlsson
höll distansens ut och slutade tvåa i sammandraget.
- Det har varit ett par superkul tävlingsdagar, säger Karolin
och Oskar från ett soligt men blåsigt Skottland.
Euromeeting utanför Inverness var första allvarliga testet
inför VM i Skottland om två år. Sprint, medel och
långdistans stod på programmet och i sammandraget
räknas alla tre tävlingar.
Den avslutande långdistansen blev en tuff historia. 17
kilometer för herrarna (Tomas Dlabaja, Tjeckien vann på 94
minuter) och 11 kilometer för damerna (Julia Gross,
Schweiz, 82 minuter). Men det var där bakom det hände
intressanta saker.
Täbyfostrade Oskar Sjöberg svarade för ett stabilt lopp och
sprang in på andra plats slagen med en minut. Den
insatsen räckte också till en andra plats i sammandraget.
-
Bästa jag gjort så här långt. Jag tycker själv att jag
utvecklats ett steg i år. Jag flyttade till Schweiz i vintras
och där får jag träna med schweiziska landslaget. Det
betyder enormt mycket, förklarar Oskar framgångarna.
Karolin Ohlsson var fyra minuter efter på den avslutande
långdistansen.
Trots en jättebom på just fyra minuter på en
sluttningskontroll efter varvningen räckte loppet till silver i
totalen.
- Jag fick en perfekt start på tävlingarna med seger i
sprinten. Sedan har det rullat på. Veckan har varit
superkul. Enda missen är kontrollen i sluttningen. Höga
ormbunkar och dålig sikt och tiden gick. Jag får försöka
göra som Anneli (Östberg, förbundskapten) säger. Radera
den kontrollen i hjärnan, säger en sprudlande glad Karolin.
Tjeckien och Schweiz dominerade i totalen. De enda som
lyckades spräcka dominansen var två svenska 22-åringar
från Stockholms-trakten i form av Oskar och Karolin.
I den avslutande långdistansen var Oskar Sjöberg tvåa, Ola
Martner fyra (femma totalt), William Lind sexa (fyra totalt).
På tio i topp var också Anton Östlin och Martin Regborn. I
damloppet var Karolin Ohlsson fyra, Maria Magnusson nia
och Helena Karlsson tia.
Kompletta resultat via arrangörens hemsida
(http://www.scottish6days.com/2013/euromeeting)
Resultat, herrar 17,1 km: 1) Tomas Dlabaja, Tjeckien
94.03 2) Oskar Sjöberg, Sverige + 1.06 3) Stefan Kodeda,
Tjeckien + 2.07 4) Ola Martner + 2.59 6) William Lind +
4.15 8) Anton Östlin + 5.32 9) Martin Regborn + 8.12
Damer 11,3 km, 320 meter: 1) Julia Gross, Schweiz 82.18
2) Michaela Omová, Tjeckien + 2.40 3) Sarina Jenzer,
Schweiz + 4.14 4) Karolin Ohlsson + 4.16, 9) Maria
Magnusson + 5.52 10) Helena Karlsson + 6.02
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Grattis Oskar, Täby, Linné, Sverige!!
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