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Svenska truppen till världscuppremiären
1 mars inleds kommande års världscup i orientering i
Turkiet. Nu är den svenska truppen uttagen.
I årets världscup passerades Tove Alexandersson i
totalsammandraget av schweiziskan Simone Niggli i den
sista tävlingen. I mars inleds Alexanderssons jakt på
segern i 2014 års världscup, men då finns inte Niggli med
som en konkurrent då hon lagt kompassen på hyllan:
- Tove har mycket goda chanser att placera sig mycket
högt i världscupen. Hon har en väldigt hög lägstanivå och
kan springa bra i alla terränger och på alla distanser.
Noterbart är dessutom att Helena Jansson som under
hösten opererat båda sina hälar är tillbaka redan till
premiären:
- Det är väldigt roligt att Helena tackat ja till
världscuppremiären, men det är alltid osäkert hur lång tid
rehabiliteringen efter en operation tar, säger Carlsson
- Samtliga åtta damer i truppen varit bland de tio bästa i
minst en av världscuptävlingarna under året, säger
landslagschefen Håkan Carlsson som även har
förhoppningar om att Annika Billstam kommer att fortsätta
sin satsning mot årets EM och VM. Hon har tillsammans
med Anders Holmberg tackat nej till världscuppremiären.
Tävlingarna i Turkiet inleds med kval på medeldistans den
28 februari, dagen därpå avgörs finalen. Den 2 mars avgörs
sprintstafetten, en distans som debuterar på VMprogrammet vid sommarens mästerskap i Italien.
Truppen, damer: Tove Alexandersson, Stora Tuna; Lena
Eliasson, Domnarvet; Lilian Forsgren, Tisaren; Helena
Jansson, Leksand; Emma Johansson, Domnarvet; Karolin
Ohlsson, Järla; Alva Olsson, Linköping; Lina Strand,
Göteborg Majorna.
Herrar: Gustav Bergman, Ravinen; Filip Dahlgren, Lidingö;
Fredrik Johansson, Lidingö; Jonas Leandersson,
Södertälje Nykvarn; William Lind, Malung; Jerker Lysell,
Rehn; Johan Runesson, Göteborg Majorna; Peter Öberg,
Hällen.
Reserver: Josefine Engström, Alfta-Ösa och Oskar
Sjöberg, Linné.
Världscupprogrammet
1 mars medeldistans, Turkiet
5-6 april lång- och medeldistans, Spanien
9-16 april sprint, medel- och långdistans, Portugal
7-8 juni medel- och långdistans, Norge
11 juni sprint, Finland.
5-13 juli sprint, medel- och långdistans, Italien
4-5 oktober, medeldistans och sprint, Schweiz
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