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Spännande terräng när mtbo-cupen avgjordes i Idre
I fantastiskt brittsommarväder avgjorde 2013 års mtbocup på Idre Fjäll. Efter en sprint och en medeldistans
korades fyra totalsegrare.
Tävlingarna avgjordes i spännande terräng med en
blandning av lättcyklade större och mindre vägar i Idre
Fjälls stugby och stigar i lågfjällsmiljö. Arrangörerna
Idre/Särna och med hjälp av Idre Fjälls anläggning bjöd på
ett högklassigt arrangemang med hög service och
utmanade banor. Helgen avslutades med en
långdistanstävling på söndagen som dock inte ingick i
MTB-O Cupen.
Damerna seniorklass samlade ett litet men väldigt
meriterat startfält med internationell prägel. Ingrid Stengård
från Finland hade ett litet övertag inför Idretävlingarna och
släppte inte in sina konkurrenter i matchen. Med två
avsltande segrar tog hon en kassaskåpssäker totalseger
före Sveriges Cecilia Thomasson. På tredje plats kom
brittiska Emily Benhamn.
Även herrseniorklassen såg en segrare med internationell
prägel. I frånvaro av ledande Markus Martinell och med två
avslutande segrar tog även Hans Jørgen Kvåle en säker
totalseger. Tvåa blev Markus Martinell och trea blev
Marcus Hylén.
I damernas juniorklass var redan innan tävlingarna Kajsa
Engström klar totalsegrare. Med två bra lopp så blev
Rebecka Hylander totaltvåa med Katarina Hammas på
tredje plats.
Inför de avslutande tävlingarna ledde Filip Bergtröm
herrjuniorernas klass. Med en seger och en andraplats blev
det till slut en klar totalseger. En seger och andraplats tog
även Sebastian Svärd som med det avancerade till en
andraplats. Totaltrea blev Anton Persson som dock inte
fanns på plats i Idre.
Slutresultatet i 2013 års MTB-O Cup hittar du här
Nu återstår inte så många MTB-O tävlingar i Sverige. Men
det finns ändå anledning att hålla formen på en hög nivå. 913 oktober avgörs tredje och avslutande delen i
Världscupen i Portugal, där inte minst Cecilia Thomasson
har chans på en totalseger. Dessutom avgörs Masters i
samband med detta.
Mer information om WC och Masters hittar du här
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