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Starkt startfält i Militär-VM i Eksjö
Tre färska världsmästare från VM i Vuokatti i Finland i
somras plus ytterligare ett 50-tal VM-löpare finns på
startlinjen när Militär-VM avgörs i Sverige sista
veckan i augusti. Mästerskapet avgörs i de
småländska skogarna i Aneby och Eksjö.
Militär-VM bjuder på ett högklassigt startfält. Ryssland och
Schweiz kommer exempelvis med samma lag som tävlade
i civila VM i finska Vuokatti i somras, vilket innebär dubble
världsmästaren Leonid Novikov i sällskap med de övriga två
löparna i Rysslands guldlag i stafetten, storebror Valentin
Novikov och Dimitrij Tsvetkov. Schweiz mönstrar bland
andra topptrion i världscupen just nu, Matthias Kyburz,
Daniel Hubmann och Fabian Hertner.
Militär-VM arrangeras av Försvarsmakten och Göta
Ingenjörregemente i Eksjö, som till sin hjälp har tagit SOK
Aneby (medeldistans) och Eksjö SOK (långdistans och
stafett). Totalt är 32 nationer anmälda till arrangemanget
och startfältet bjuder på yppersta världseliten i kombination
med mer oerfarna orienteringsländer som Förenade
Arabemiraten, Venezuela, Indonesien, Ecuador , Libanon
och Iran.
Fem av de åtta främsta på medeldistansen och fem av de
nio bästa på långdistansen från VM i somras finns på
startlinjen på herrsidan, där det handlar om cirka 180
deltagare per distans. Damklassen ger ett avsevärt
beskedligare intryck, där världsstjärnan Tatiana Ryabkina,
Ryssland, lär vara outstanding på båda distanserna.
Eftersom varje nation får starta med sju löpare på de
individuella distanserna blir det knallhårt, då framförallt
Ryssland, Schweiz, Estland, Lettland och Litauen kommer
med i praktiken alla sina bästa löpare.
Från de nordiska länderna är det Finland som mönstrar de
på papperet främsta löparna med VM-löparen Tero Föhr
och Jarkko Houvila som toppnamn. Sverige lär få finna sig i
att ha statistroller när medaljerna ska fördelas, även om
det i fjol blev svenskt VM-silver på långdistansen genom
Erik Öhlund, när tävlingarna avgjordes i Danmark. Öhlund
saknas i årets lag, där de främsta namnen är Oskar Svärd,
Jonas Nordström och Pål Skogtjärn.
Senast Militär-VM avgjordes i Sverige var 1991 när
tävlingen genomfördes i Borås.
Programmet för Military World Orienteering
Championships:
Tisdag 27 aug Invigning
Onsdag 28 aug Medeldistans (SOK Aneby)
Torsdag 29 aug Långdistans (Eksjö SOK)
Lördag 31 aug Stafett (Eksjö SOK)
Läs mer på hemsidan för Militär-VM:
www.forsvarsmakten.se/ing2/Mil-VM-i-orientering-2013/
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