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Perfekt avsked för Niggli: "Nu tar Tove över tronen"
Simone Niggli vann även karriärens avslutande
tävling, sprinten i Baden, vilket också innebar att
schweiziskan snuvade Tove Alexandersson på
totalsegern i världscupen.
När Simone Niggli korsade mållinjen som etta visste hon
inte säkert om hon också hade grejat totalen. Bakom
jagade Tove Alexandersson, som behövde bli sämst tvåa
om Niggli vann.
Men det här var inte Alexanderssons dag. Niggli gick i mål
på 14.13, och tvåa blev landsmaninnan Judith Wyder, 16
sekunder långsammare.
Alexandersson slutade fyra, slagen med 36 sekunder av
Niggli och med 20 sekunder upp till andraplatsen.
- Det är såklart tråkigt. Jag hade ju satsat på att vinna
världscupen, men Simone är väl värd segern, säger Tove
Alexandersson, som fanns med i den stora klungan som
efter loppet hissade den schweiziska legendaren i skyn.
- Jag har gjort ett helt okej lopp, men jag räckte helt enkelt
inte till.
Simone Niggli var nervös inför start och tyckte att benen
kändes stumma, men ganska snart kopplade hon ett
grepp även om den här tävlingen, hennes 70:e seger i
världscupen.
- Jag gjorde allt jag kunde och jag kände ett otroligt stöd
från publiken. Det blev den perfekta avslutningen, säger
Niggli, som i samband med avskedet passar på att hylla
Alexandersson.
- Jag tror att hon kommer att ta över tronen. Hon har en
stor framtid.
Resultat, damer, sprint: 1) Simone Niggli 14.13; 2) Judith
Wyder +0.16; Emma Klingenberg 0.22; 4) Tove
Alexandersson +0.36; 12) Lina Strand +1.03; 18) Lilian
Forsgren +1.22; 21) Annika Billstam +1.35; 24) Alva
Olsson +1.45; 26) Karolin Ohlsson +1.57; 30) Lena
Eliasson +2.07; 34) Josefine Engström +2.19.
Slutställning, världscupen, damer: 1) Simone Niggli 885
p; 2) Tove Alexandersson 836 p; 3) Annika Billstam 571 p.

Grattis till fantastiska Simone. Starkt jobbat Tove. Men hade TV-kommentatorerna helt glömt vår
andra stora stjärna Helena Jansson som just nu rehabar sina fötter på hemmaplan. Tror inte de
nämnde henne en enda gång under sändningen. Jag ser iallafall fram emot duellerna mellan Tove
och Helena.
Sk revs av Stefan 2013-10-09 k l 21:13

Anmäl

Grattis Simone. Vilken fantastisk orienteringskarriär du har haft under alla dessa år.
Sk revs av Maude 2013-10-06 k l 20:32

Anmäl

Det är inte utan att man kommer att sakna denna fantastiska och sportsliga orienteringstjej som
förgyllt så många tävlingar, inte minst O-Ringen.
Sk revs av Lasse 2013-10-06 k l 19:28

Anmäl
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