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Dags för svensk medalj i MTBO-VM?
VM och svensk orientering är synonymt med blå-gula
medaljer. Med ett undantag: Sverige har aldrig tagit
medalj i MTBO-VM. Kanske är det dags när VMtävlingarna i startar i Estland på tisdag nästa vecka.
– Vi svenskar är nästan som nybörjare när vi kommer till
mästerskapen. Många nationer har satsat på sporten i
många år och har ett försprång. Jag förstår nu hur nya
landslag känner när de kommer till mästerskap i
traditionell orientering, förklarar Kajsa Engström från OK
Kåre som är ett av svenskhoppen i juniortävlingen.
- Det är synd att vi inte tidigare satsat mer på MTBorientering i Sverige. Sporten är fartfylld och det handlar
om häftiga vägval. Jag tror många av mina kompisar skulle
gilla detta. Kondition och tekniska klurigheter i en härligt
skön mix.
VM-tävlingarna avgörs mellan 27 och 31 augusti i Rakvere,
inte långt från Tallin, i Estland. 26 nationer är på plats och
största landslag är Ryssland som skickar en trupp med
hela 26 aktiva.
Seniorer och juniorer orienterar efter samma program:
Tisdag 27 augusti sprint. Onsdag 28 augusti medel.
Fredag 30 augusti stafett, och avslutning lördag 31 augusti
med långdistans.
En svensk VM-medalj för antingen seniorer och eller
juniorer skulle sticka ut för det unga och nya
orienteringslandslaget och komplettera svenska
framgångar i traditionell orientering till fots, PreO och
skidorientering.
- Vi har den regerande EM-vinnaren på långdistans Cecilia
Thomasson i truppen och det ska bli mycket intressant att
följa hennes starter under VM. Trots att landslaget är
relativt ungt har vi nu börjat få rutin på att köra
internationella tävlingar och jag är ganska säker på att vi
kommer att se framskjutna svenska placeringar under
mästerskapet, säger förbundskapten Magnus Wallenborg.
Det svenska landslaget till VM och junior-VM med
invigning 26 augusti och avslutning 31 augusti:
Herrar:
Oskar Lund, Hallby
Linus Karlsson Mood, Roslagen
Markus Hylén, Kåre
Anders Frisk, Attunda
Damer:
Cecilia Thomasson, Fältjägarna
Helene Persson, Finspång
Sanna Wallenborg, Thor
Juniorer herrar:
Anton Persson, Pan Kristianstad
Oskar Sandberg, Säterbygden
Filip Bergström, Kvarnsveden
Pontus Kullin Alfredsson, Tyr
Markus Nemi, Skogslöparna
Sebastian Svärd, Haninge
Juniorer damer:
Kajsa Engström, Kåre
Katarina Hammas, Väsby
Agnes Elfving, Mora
Här kan du följa mästerskapet (
http://www.orienteerumine.ee/mtbo2013/)
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