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Tisarenlöparna blev 3:a och 5:a på Student-VM i orientering
De två Tisarenlöparna Johan Runesson och Johan Aronsson stod för fina insatser då Student-VM i
orientering inleddes med långdistans i skogarna kring Borlänge idag. Johan Runesson, som fortfarande är
junior, blev den bäste av de två och sprang slutligen in som bronsmedaljör - 5.14 efter vinnaren Mattias Merz
från Schweiz - som gjorde en i det närmaste felfri tävling. Johan Aronsson var dryga minuten långsammare
än bronsmedaljören Runesson, och blev slutligen femma.
Johan Runesson var minst sagt nöjd då det stod klart att det skulle bli medalj.
– Shit, vad fint det var i mossarna! Jag höll igen lite på löpningen i början och gick på säkerhet, sen tryckte jag på
mot slutet. Riktigt kul att som junior mäta sig med etablerade seniorlöpare från bland annat Schweiz, Tjeckien och
Frankrike. Kontrollerna satt tydligt och orienteringen stämde, ser fram emot att ladda om nu inför medeldistansen
och stafetten, säger Johan Runesson.
Femman Johan Aronsson var även han mycket nöjd.
– Jag gick ut stenhårt och höll farten uppe hela loppet. Gjorde en liten krok på slutet, men överlag är jag mycket
nöjd med loppet, säger Aronsson.
Trots stark löpning av de båda Tisarenlöparna så var det Erik Rost från Malugns OK som svarade för det svenska
lagets allra bästa insats med en hedrande andraplats.
På damsidan blev Kristin Löfgren från Järfalla OK bästa svenska med en åttondeplats.

FAKTA – Student-VM i orientering 2010
Pågår: 19-23 juli 2010 i Borlänge.
Arrangeras: Vartannat år sedan 1978, senast i Sverige var 1984 i Jönköping.
Öppen för: Ungdomar födda mellan 1982 och 1992, som bedriver eftergymnasiala studier
Program:
- Måndag 19 juli – Officiell träning samt invigning med paradmarsch
- Tisdag 20 juli – Långdistans, Gyllbergen samt publiktävling, dag 1
- Onsdag 21 juli – Sprint, Gammelgården samt publiktävling, dag 2
- Torsdag 22 juli – Medeldistans i Gustafs samt publiktävling, dag 3
- Fredag 23 juli – Stafett i Gustafs samt VIP-race
Svenska deltagare:
Ladda hem deltagarsammanställningen som PDF:
http://iof1.idrottonline.se/templates/NewsPage.aspx?id=22535 (länk längst ned i artikeln)
Dagliga rapporter kommer att publiceras på:
www.wuoc2010.se samt på: www.facebook.com/studentidrott
Presskontakter:
Johanna S:t Clair Renard, organisationskommitténs ordförande, ordforande@saif.se, 0709-7036 53
Christer Löfås, eventkoordinator, Stora Tuna IK, info@wuoc2010.se, 0705-94 34 61
Klas Bringert, delegationsledare för den svenska truppen, klas@saif.se, 0739-38 18 20
FAKTA – Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har 62 medlemsföreningar med sammanlagt ca 69 000 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.

