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Svenska truppen mötte hårt motstånd i Sommaruniversiaden
Den 26:e Sommaruniversiaden, som under de senaste två veckorna ägt rum i Shenzhen,
Kina, är nu slut och den 98 personer starka svenska delegationen har lämnat Universiadbyn. I bagaget finns ett antal fina placeringar.
Det svenska lagets två sista topp tio-placeringar kneps under tisdagen av de två taekwondodeltagarna Johanna Pettersson (5:a) och Uno Sanli (9:a) i ett mycket starkt startfält.
– Motståndet i denna Universiad är för oss jämförbart med att tävla på ett VM, säger tränaren
Markus Kohloffel, som är riktigt nöjd med Johannas och Unos insatser.
Taekwondolaget och övriga svenska deltagare lämnar nu Shenzhen med värdefulla erfarenheter
av internationella tävlingar på allra högsta nivå. Resultatmässigt får det svenska deltagandet klart
godkänt med fem stycken topp tio-placeringar. Toppnoteringen blev den bronsmedalj som
bärgades av det svenska skyttelaget i liggande skytte.
– Att placera sig topp-tio i en Universiad är en mycket stor bedrift. Nivån på tävlingsdeltagarna är
genomgående mycket hög, säger Johanna S:t Clair Renard, ordförande i Sveriges Akademiska
Idrottsförbund.
Summering – svenska topp tio-placeringar under Sommaruniversiaden 2011
Skytte
3:e plats i liggande skytte, lagtävling – Sam Andersson, Philip Järpenby, Viktor Webeklint
5:e plats i liggande skytte – Sam Andersson
Basket
4:e plats – damlaget
Taekwondo
5:e plats – Johanna Pettersson
9:e plats – Uno Sanli
FAKTA
– Sommaruniversiaden 2011 i Shenzhen, Kina, är den 26:e i ordningen.
– Cirka 12 000 deltagare från 150 länder, den största Universiaden hittills.
– Den svenska truppen består av 98 deltagare, varav 62 studentidrottare mellan 18-28 år, som
deltar i 10 olika idrotter; badminton, basket, bordtennis, friidrott, fäktning, judo, simning,
skyttesport, taekwondo och volleyboll.
Sommaruniversiadens officiella webbplats: http://www.sz2011.org/Universiade/
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FAKTA – Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har 63 medlemsföreningar med sammanlagt cirka 70 000
studenter och är ett av Riksidrottsförbundets 70 specialförbund. SAIF samordnar det svenska
deltagandet i Student-VM och Universiader och arrangerar på hemmaplan Student-SM, utbildningar
och konferenser. Det övergripande syftet är att samordna och utveckla svensk studentidrott.

