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Förbundskaptenen frågande till nya VM-programmet
Orienterarnas förbundskapten Håkan Carlsson är
kritisk till det nya VM-programmet 
trots att
förändringarna gynnar Sverige. - Jag vill ha med så
många nationer som möjligt, och tuffast tänkbara
motstånd. Det är bra sportens utveckling, förklarar
Håkan Carlsson.
Stora delar av den svenska världseliten genomför just nu
ett träningsläger i norra Italien, med sikte på nästa års VMtävlingar 5-13 juli i Venedig och i regionen Trentino. I
senaste VM i Finland tog det svenska landslaget hela sju
medaljer, och befäste sin ställning som ett av de ledande
landslagen i världen. Ett 40-tal nationer deltog i VMtävlingarna.
När VM för första gången avgörs i Italien nästa sommar
ändras också programmet. En ny distans införs,
sprintstafett med två tjejer och två killar i laget. Samtidigt
försvinner kvalen till medel och lång. Det nya VMprogrammet är bestämt av det internationella förbundet.
- Programmet är bra för oss svenskar, men dåligt för
orienteringssporten. Sprint är av tradition en stark svensk
gren och mycket talar för att vi även kan behärska en
stafett över sprintdistansen. Så långt är allt OK. 
Däremot
vänder jag mig mot att man tar bort kvalen till medel och
lång.
Enligt det gamla systemet tävlade alla nationer på lika
villkor om finalplatserna på skogsdistanserna.
- Nu har vi svenskar en gräddfil och är garanterade tre
löpare i VM-finalerna, säger Håkan Carlsson.
Sveriges förbundskapten tror att det nya VM-programmet
drabbar arbetet att sprida orienteringssporten världen över,
och att de nya reglerna innebär att många nya nationer
begränsar antalet löpare i sina VM-trupper. VM-tävlingarna
blir helt enkelt lite tunnare och mer förutsägbara. Sverige
och övriga stornationer är garanterade tre platser på de
traditionella skogsdistanserna. De så kallade B- och Cnationer får antingen två eller en plats i långdistansen och
medeldistansen. Däremot finns kvalen kvar i sprinten.
VM-programmet i Italien:
5 juli: Sprint med kval och final.
7 juli: Sprintstafett.
9 juli: Långdistans final.
11 juli: Medeldistans final.
12 juli: Stafett.
Här är rankingen, antalet platser per nation i medel och
lång:
http://orienteering.org/qualification-for-world-orienteeringchampionships-2014/

Håkan skriver det vi tänker. Tack!
Sk revs av Gunnel, Ôsterrik e 2013-08-31 k l 19:48

Anmäl

Jag tycker Annas förslag verkar riktigt bra!
Sk revs av Malin 2013-08-29 k l 15:02

Anmäl

Det hade utan tvekan varit mer logiskt att dela upp VM så man varannat år kör ett "klassiskt" VM
med skogsdistanserna och varannat år ett sprint-VM. På så vis kan man både behålla VM-veckans
längd men också kvalen till de olika distanserna. Sprint-VM skulle dessutom öppna upp för helt nya
nationer som arrangörer i länder där bra skogar saknas men det finns fina parkområden och
stadsmiljöer.
Sk revs av Anna 2013-08-29 k l 11:11

Anmäl
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