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Augusti het månad för den svenska eliten
Colombia ena dagen. Skottland nästa dag. Italien
tredje dagen. Och Bulgarien fjärde dagen. Augusti är
sprängfylld av aktiviteter för landslagslöparna och
gänget som vill nå den blå-gula dressen.
- Vi var ett 30-tal löpare här i Skottland för att under en
vecka springa in oss på terrängen för VM 2015.
Kanonväder, härlig stämning och väldigt omväxlande
terräng och natur, rapporterar förbundskaptenen Anneli
Östberg.
Direkt efter Euromeeting där Oskar Sjöberg och Karolin
Ohlsson imponerade med silver i totalen startade det
svenska träningslägret vars mål är att ge yngre löpare en
försmak om vad som väntar under mästerskapet om två år.
- Med lägret vill vi ge en första terrängkännedom, och
inspirera löparna att söka upp relevanta VM-områden
hemma i Sverige. Vi har under veckan tränat i skogar från
havsnivå och upp mot 1 200 meters höjd. I dag har vi haft
stafett-träning i Aviemore där man hade VM 1976.
Augusti är en het månad för den svenska orienterareliten. I
Cali, Clombia tog Annika Billstam, Tove Alexandersson
och Jerker Lysell guld, silver och brons i World Games i
inledningen av månaden. För Colombia-truppen med
etablerade landslagslöpare väntar närmast ett VM-läger i
Italien som uppstart för nästa års stora mästerskap. Där
kommer också ett antal löpare från Skottland att ansluta.
Italienlägret startar 26 augusti. Och för löpare som satsar
på junior-VM finns ett förberedande läger i Bulgarien på
augusti månads reseschema.
- Vi kan göra satsningarna tack vare att löparna och deras
klubbar är med och finansierar lägren. Annars skulle den
här satsningen från svensk orientering vara omöjlig. Vill vi
ha internationella framgångar som uppmärksammas måste
vi också ge löparna chans att förbereda sig i relevant
terräng, förklarar Anneli Östberg.
Heta augusti:
World Games i Colombia (slut 4 augusti)
Euromeeting i Skottland (slut 3 augusti)
VM-läger Skottland (slut 11 augusti)
Läger junior-VM i Bulgarien (slut 17 augusti)
VM-läger Italien (slut 2 september)
Fotnot:
Hur det gick för Sverige i Skottland 1976? Jodå, två guld i
stafett genom Erik Johansson, Gert Pettersson, Arne
Johansson och Rolf Pettersson (även silver individuellt)
samt Ingrid Ohlsson, Kristin Cullman (även silver
individuellt) och Anne Lundmark (även brons individuellt).
På den tiden hade man bara stafett och ett individuellt lopp
på VM-programmet.

Vore kul att få reda på vilka som är med på resp. läger.
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