13.11.13

Laddade svenska lag till landskampen - PublicTemplates
English Kontakt Webbkarta

Rss Logga in

Sök

2013-09-17

Laddade svenska lag till landskampen
Till helgen avgörs den mycket prestigefulla
landskampen i precisionsorientering. Det är den 26:e
upplagan i obruten följd som detta år avgörs under
lördag och söndag i Sastamala fem mil sydsväst om
Tammerfors.
Landskampen är en tävling för femmannalag där alla
resultat räknas samman efter två dagars tävlande. Varje
land får anmäla två lag men deltagarnamnen skall vara
angivna i förhand så det går inte att plocka ihop de fem
bästa när man vet resultaten. Inofficiellt så räknas det
också fram en individuell tävling där segrare lika inofficiellt
brukar kallas Nordisk mästare. Sverige har under de 25
åren dominerat denna tävling. Under 1900-talet tog Norge
några segrar och under de första 10 åren på 2000-talet
hade Sverige en obruten rad av segrar. Men hela tiden har
Finland kommit närmare och närmare och 2010 tog de sin
första seger i Bollnäs och följde upp det följande år i
Danmark.
Men i fjolårets tävling i Norge tog vi tillbaka
vandringsbucklan och det med besked, båda de svenska
lagen blev etta och tvåa och de fem första platserna i den
individuella tävlingen gick till Sverige.
I år kommer säkert finländarna med stor revanschhunger
på hemmaplan och de har ett urstarkt förstalag. Eller vad
sägs om följande: Jari Turto 1: vid VM i PreO i år, Pinja
Mäkinen 1:a på TempO i år, Antti Rusanen 3:a i PreO och
4:a i TempO, Lauri Kontkanen 4:a i PreO och 3:a i TempO.
Det var fyra av fem och den femte lagmedlemmen går inte
av för hackor, Marko Määttälä totalsegrare i årets ORingen i Boden.
Vad har då Sverige att sätta mot detta? Två urstarka lag!
I lag Sverige Blå ingår William Rex OK Landehof, Robert
Jakobsson Tidaholms SOK Sisu, Ola Jansson Björklinge
SOK, Erik Lundkvist HJS-Vansbro OK och Erik Stålnacke
IFK Göteborg.
Lag Sverige Gul mönstrar Marit Wiksell Stora Tuna OK,
Stig Gerdtman Vingåkers OK, Jens Andersson OK
Roslagen, Lennart Wahlgren Rehns BK och Martin
Fredholm OK Linné. Samtliga har stor rutin från många
Nordiska landskamper.
Det finns bara ett mål för de Svenska lagen – bucklan skall
med hem på färjan på söndag kväll. Men, är inte Norge och
Danmark med? Jodå det är de kan mycket väl blanda sig i
leken. Danmark blev trea i årets lag-VM och slog såväl
Finland som Norge men det var i tremannalag.
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