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Svenska juniorerna står pall i stormen
På pallen i alla klasser. Två guld. Två silver. Och ett
brons. Det blev en härlig svenskdag när Europacupen
för juniorer fortsatte med långdistans på lördagen.
En fantastisk dag resultatmässigt, säger förbundskaptenen
Susanne Wiklund Björk från ett Frankrike där vädergudarna
återigen vaknat på fel sida. Långdistansen i Le Bessat blev
som väntat en tuff uppgift för löparna. Tuff kupering, tuffa
tekniska utmaningar, tuff konkurrens. Som om inte det
skulle räcka var vädret också krävande. Stormande
motvind, regn och kyla mötte löparna i de branta
sluttningarna. Men resultaten värmde.
Lisa Risby och Jens Wängdahl vann de äldsta
juniorklasserna med imponerande löpningar. Andrea
Svensson och Emil Grahnqvist följde upp med silver, och
Tilda Johansson med brons, i 18-klassen.
Europacupen avslutas nu med stafetter. Sverige ställer upp
med fyra lag i de två klasserna. Bra resultat där och
Sverige har stora chanser att vinna lagtävlingen i
Europacupen.
Det svenska deltagandet i Europacupen är ett led i
förbundets satsning på att utbilda unga löpare för
kommande uppdrag i seniorlaget. Vi passar på och testar
olika kombinationer i stafetten. Löpare som normalt sett till
exempel alltid springer första sträckan får nu testa en
annan sträcka.
- Vi vill att våra löpare ska få så bred
mästerskapserfarenhet som möjligt, förklarar Susanne
Wiklund Björk.
Och hur går det i lagtävlingen?
- Jag har inte räknat på poängen, men hörde av
ungdomarna att vi ligger ganska bra till, säger en nöjd
förbundskapten.
De bästa svenskarna, preliminära resultat:
D 18 (6.2 km/275 meter/16 kontroller):
1) Andrine Benjaminsen, Norge 49.25
2) Andrea Svensson +3.42
3) Tilda Johansson +4.01
8) Amanda Blennow +6.40
D 20 (7.0/345/19):
1) Lisa Risby 58.07
2) Marion Aebi, Schweiz +2.23
7) Linda Lindkvist +5.51
H 18 (8.7/420/21):
1) Nicolas Rio, Frankrike 1.01,29
2) Emil Grahnqvist +49
6) Johan Ek-Larsson +1.54
7) Erik Andersson +2.40
H 20 (9.8/490/22)
1) Jens Wängdahl 1.09,51
2) Florian Schneider, Schweiz +1.32
5) Emil svensk +5.18 6) Ludwig Ljungqvist +5.41
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