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Tove avstår medeldistansen - laddar för finalsprinten
I helgen avgörs världscupen i schweiziska Baden.
Men totalledaren Tove Alexandersson väljer att avstå
lördagens medeldistans för att ha pigga ben till
söndagens sprint: - Det har varit ett tufft beslut att ta,
men jag vill prioritera den totala världscupen, säger
Alexandersson.
Världscupen i orientering inleddes på Nya Zeeland i
januari. Nu, nio månader senare, ska allt avgöras. På
damsidan kommer det att bli en rafflande duell mellan Tove
Alexandersson och Simone Niggli. Niggli gör sin sista
säsong som elitorienterare efter en makalös karriär med 23
VM-guld.
I morgon står medeldistans på programmet. Men då
kommer den totala världscupledarinnan Tove
Alexandersson inte att stå på startlinjen. Att hon gör det
valet beror på att hon inte kan förbättra sin position i
världscupssammandraget.
- Löparna får räkna två av de fyra senaste
världscuptävlingarna i sammandraget. Där har Tove två
andraplatser från VM som hon får räkna. Så för att bättra
på det skulle hon behöva vinna loppet i morgon. Men
oavsett om hon gör det eller inte så spelar det ingen roll
inför söndagens sprint. Vinner Simone sprinten så måste
Tove bli tvåa oavsett hur det hade gått i lördagens lopp,
förklarar den svenske förbundskaptenen Håkan Carlsson.
Beslutet att inte springa har varit tufft att ta för Tove
Alexandersson:
- Det är klart att det hade varit roligt att möta Simone även
på en skogsdistans här i Schweiz innan hon lägger av.
Men den totala världscupen är väldigt viktig för mig och jag
vill ge mig optimala förutsättningar för att springa bra på
söndag. Nu kommer jag att ha pigga ben till det loppet.
Och jag ser verkligen fram mot den utmaningen, säger
Tove Alexandersson.
Alexanderssons plats i morgondagens medeldistans tas av
Lilian Forsgren som kvalat in till finalsprinten på söndag
genom att hon är bland de 40 bästa i
världscupssammandraget vilket garanterar en plats där.
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