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Billstam tvåa i Schweiz - skräll av Ohlsson
Karriärens näst sista tävling, lördagens medeldistans i
schweiziska Baden, blev en ren uppvisning av
legendaren Simone Niggli. Nöjd tvåa var svenska
veteranen Annika Billstam, men även 22-åriga
Karolin Ohlsson gladde med en finfin fjärdeplats.
Hemmafavoriten Simone Niggli startade relativt lugnt, men i
mål fick Annika Billstam se sig slagen med hela 1.37.
- Det var en svår bana, så jag gick ut lugnt. Men jag är
jättenöjd! Det var ett tekniskt bra lopp, där det kanske
saknades lite fart i de mest lättlöpta partierna, säger
Billstam.
Ett annat svenskt glädjeämne var Karolin Ohlsson. 22åringen som gör sin första säsong i seniorlandslaget
slutade fyra, 2.40 efter Niggli.
- Jag kom lite snett på något ställe, men riktigt kul att jag
höll i det hela vägen!
Liksom Billstam hade Ohlsson på förhand bestämt sig för
att inte rusa på för hårt.
- Man gjorde nog smart i att hålla igen lite och göra ett bra
lopp tekniskt.
Tove Alexandersson valde att vila inför söndagens
avgörande sprint, där hon vid en fullträff håller undan för
jagande Simone Niggli i totalen.
- Det kommer att bli en fantastisk fight. I morgon får vi se
om hennes taktik fungerar bra, om hon är utvilad, men för
min del är det mest så att jag hittar farten till det andra
loppet. Så det här var en tävlingsuppvärmning, säger Niggli.
Även på herrsidan var det en mycket lyckad dag för det
schweiziska laget. Fem hemmalöpare slutade topp-fem,
och nu riktar bäste svensk, lördagens sexa Gustav
Bergman, in sig på att försvara fjärdeplatsen i totalen.
Resultat, medeldistans i Baden, 5 oktober, damer:
1) Simone Niggli 36.07; 2) Annika Billstam +1.37; 3) Nadia
Volynska+1.52; 4) Karolin Ohlsson +2.40;
12) Lilian Forsgren +4.00; 18) Lena Eliasson + 4.50; 22)
Josefine Engström +5.07; 27) Maria Magnusson +5.57; 31)
Lina Strand +6.39; 38) Alva Olsson +7.42.
Herrar: 1) Daniel Hubmann 36.15; 2) Matthias Kyburz
+0.26; 3) Andreas Kyburz +0.30; 6) Gustav Bergman
+1.43; 7) Peter Öberg +1.47; 12) Jonas Leandersson
+2.36; 13) Oskar Sjöberg +3.13; 23) Jerker Lysell +4.41;
27) Fredrik Johansson +4.59; 43) William Lind +7.59.
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kommentar till kommentarer. Schweiziska herrarna tog ingen medalj vid årets VM. Alla i Topp 10
tappade 20-30 sek på M Kyburz till 22an. i princip bara scwheiz, sverige och tjeckien i topp 14! var
är norge och finland? billsam o ohlsson bra placeringar!!
Sk revs av tt 2013-10-06 k l 01:35

Anmäl

Fel, mot Andreas Kyburz, ska det vara!
Sk revs av ML 2013-10-05 k l 20:41

Anmäl

Herrorienteringen har vaknat och är nog på väg upp ur den svenska svackan som varat länge på
åtminstone långdistans. Men våra bästa, Gustav Bergman och Peter Öberg, tappade idag ca en
halv minut mot Matthias Kyburz på 1,5-minutssträckan mot kontroll 22, för att de inte valde stigväglöpning. Varför har de inte lärt sig detta?
Sk revs av ML 2013-10-05 k l 20:39

Anmäl

Sveriges herrar sprang helt okej. Frågan är väl vad Norge gör för fel?
Sk revs av tränare 2013-10-05 k l 20:34

Anmäl

Åja, löpare från Schweiz är ganska pålitliga leverantörer av medaljer ovasett i vilket land
mästerskapet avgörs. Och oavsett årstid. Att man dominerar en hemmafinal är knappast
överraskande. Men som tidigare sagt, starkt löpt av Billstam. Vad pysslar svensk herrorientering
med?
Sk revs av tränaren 2013-10-05 k l 19:01

Anmäl

Världsorienteringen behöver Billstam. Nu håller vi tummarna för att hon orkar traggla ett par år till.
Vilken idrottskvinna! Bäst när det gäller.
Sk revs av sk ogs-k alle 2013-10-05 k l 18:42

Anmäl

Schweizarna kan konsten att formtoppa sig till WC-finaler.
Sk revs av Steget 2013-10-05 k l 18:35

Anmäl

Karro Ohlsson måste vara årets rookie, alla kategorier!
Sk revs av AA 2013-10-05 k l 18:15

Anmäl
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