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Juniorerna etta i Europa
Tjejerna vann och killarna fick in alla fyra lag bland
de tio bästa. Stafetterna som avslutade Europacupen
för juniorer blev en bekräftelse på att Sverige har
Europas skarpaste juniorlöpare.
- Vi vann lagtävlingen i Europacupen och det är något vi
alla tar med oss. Viktigast för oss är ändå att våra talanger
under dom här dagarna fick en bra chans att skaffa
erfarenhet för kommande tävlingar i tufft internationellt
motstånd, säger förbundskapten Susanne Wiklund Björk.
Europacupen i franska Le Bessat har präglats av krävande
orientering och uruselt väder. Regn, snålblåst och kallt
väder har varit en prövning för alla deltagare, förutom de
orienteringstekniska och fysiska utmaningarna.
Söndagens stafett genomfördes dessutom i kraftig dimma i
de branta sluttningarna.
Sverige kan återvända hem med ett starkt facit. Truppen
startade Europacupen med att som träning springa igenom
de legendariskt svåra medeldistansbanorna från VM 2011.
I sprinten som var första tävling i Europacupen blev det tre
pallplatser, varav två guld. I långdistansen drämde
svensktruppen i med fem pallplatser, varav två guld. Och i
söndagens avslutande stafett blev det ytterligare två
pallplatser.
Tjejerna med Andrea Svensson, Linda Lindkvist och Lisa
Risby tog en övertygande seger sedan Risby knockat
Norge på sista sträckan. Sverige vann tjejstafetten med
nästan två minuter. Sverige hade ytterligare ett lag bland
de tio bästa.
I herrstafetten blev det hemmaseger för Frankrike före
Norge. Där tog Sveriges lag 2 tredje platsen efter ett starkt
lopp i den jämna stafetten av avslutaren Ludwig Ljungqvist.
Och i Europacupen blev det en stabil svensk lagseger.
- Vi var tvåa förra året efter Norge. Nu tog vi revansch.
Juniorerna snackar om att vi krossade övriga landslag. Det
är kul och lovar gott, säger en småstolt Susanne Wiklund
Björk.
Svenska placeringar, preliminära resultat:
D 17-20: 1) Sverige (Andrea Svensson, Linda Lindkvist,
Lisa Risby) 1.35,11 2) Norge 1.37,02 3) Frankrike 1.37,36
7) Sverige 3 1.43,19 12) Sverige 2 1.52,06
H 17-20: 1) Frankrike 1.33,34 2) Norge 1.33,46 3) Sverige
2 (Emil Grahnqvist, Erik Andersson, Ludwig Ljungqvist)
1.34,11 4) Sverige 3 1.34,31 5) Sverige 1 1.34,46 8)
Sverige 4 1.35,26
http://jec2013.wordpress.com

Jag gratulerar hela det svenska laget men framförallt Lisa Risby för en helt outstanding säsong.
Sk revs av Roger, Kåre 2013-10-07 k l 08:40
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