13.11.13

Svenskt brons i JVM-stafetten - PublicTemplates
English Kontakt Webbkarta

Rss Logga in

Sök

2013-08-30

Svenskt brons i JVM-stafetten
Sverige fortsätter att plocka medaljer vid
mountainbikeorienterings-VM i Estland. I dag tog
herrjuniorerna brons i JVM-stafetten: - Starkt då det
varit lite struligt för alla våra åkare, säger
juniorledaren Mikael Kullin.
I dag var det dags för stafetterna vid
mountainbikeorienterings-VM i Estland. De svenska
medaljförhoppningarna stod i första hand till juniorherrarna.
Trion Anton Persson (bilden), Marcus Niemi och Oskar
Sandberg fanns med i medaljkampen under hela tävlingen.
- De gjorde det bra, men det var inga optimala lopp. Precis
innan Oskar kom i mål fick vi reda på att Finland var
diskade vilket innebar att det blev ett brons och det känns
förstås väldigt kul, säger juniorledaren Mikael Kullin.
Även det svenska andralaget med Filip Bergström,
Sebastian Svärd och Pontus Kullin Alfredsson gjorde en
bra insats och slutade femma (men bara det bästa laget
från varje nation finns med i de officiella resultaten).
Femte plats blev det även för de svenska juniortjejerna.
Marginalen till bronsmedaljörerna från Litauen var tretton
minuter.
På seniorsidan blev det tionde plats för damerna och elfte
för herrarna. Gulden gick till Finland och Tjeckien.
I morgon avslutas mästerskapen med långdistans.
Resultaten, stafett:
H20: 1) Frankrike, 2.05.31, 2) Estland, +6.56, 3) Sverige
(Anton Persson, Marcus Niemi, Oskar Sandberg), +9.04.
Sveriges andralag med Filip Bergström, Sebastian Svärd
och Pontus Kullin Alfredsson blev femma, +14.05.
H21: 1) Tjeckien, 2.21.14, 2) Finland, +1.31, 3) Estland,
+1.55, 11) Sverige (Oskar Lund, Anders Frisk, Marcus
Hylén), +21.54.
D20: 1) Ryssland, 1.52.22, 2) Tjeckien, +3.47, 3) Litauen,
+9.27, 5) Sverige (Agnes Elfving, Katarina Hammas, Kajsa
Engström), +22.19.
D21: 1) Finland, 2.12,17, 2) Danmark, +2.59, 3) Schweiz,
+5.49, 10) Sverige (Helene Persson, Sanna Wallenborg,
Cecilia Thomasson), +24.56.

Grattis Svensk orientering! Kändes att nu tar MTBO fast i Svensk Orientering. Blir mera tävlingar,
snack, idéer och sen landslaget börjar leverera medaljer också! Måste bara gratulera de som har
trott på saken; Magnus, Peter, Anders, Cissi - Härligt vilken ideell drivkraft finns!
Sk revs av Pek k a 2013-08-30 k l 20:43

Anmäl

Grattis till den fortsatta medaljskörden och i dag speciellt till herrjuniorerna som tog brons. I morgon
på långdistansen är det säkert någon av er som plockar hem guldet liksom Cissi gjorde på sprinten.
Lycka till alla ni som står på startlinjen på lördagens långdistans.
Sk revs av Mats Widesjö 2013-08-30 k l 19:27
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Grattis till bronset ,och för bra insatser alla juniorgrabbar!
Sk revs av Anders Stjerndahl 2013-08-30 k l 17:57
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