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Lysande sprint av Jerker Lysell
Sprinten är orienteringens senaste tillskott bland de olika distanserna. Och det svenska seniorlandslagets
senaste tillskott är en sprintspecialist.
Jerker Lysell. Lägg det namnet på minnet. Efter en framgångsrik tid som junior är han i och med segern på dagens
Student-VM-sprint även inskriven i historieböckerna som guldmedaljör i de större sammanhangen. Före etablerade
världslöpare som Scott Fraser, Storbritannien och Jan Prochazka, Tjeckien.
– Känns bra med ett positivt kvitto på sprintdistansen inför VM i Trondheim. Gjorde en liten krok precis i början,
men sen har det flutit på. Sprang runt på en del vägvalssträckor och tjänade höjdmeter, säger Lysell, som alltså tog
sprintguldet 8,5 sekunder före Scott Fraser och 27 före Severin Howald, Schweiz på tredje plats.
Lysell, som bor och studerar till maskiningenjör i Borlänge kommer ursprungligen från Bollnäs och tävlar för
moderklubben Rehns BK. I sommar har han dock bytt den orange-blå Rehnsdressen mot den svenska
landslagsdräkten – inte bara under Student-VM – där han springer sprint, medeldistans och stafett, utan också på
”stora” VM i mitten av augusti. Vilka distanser han kommer att springa på VM är ännu inte klart, men efter dagens
uppvisning lär väl sprinten ligga nära till hands när förbundskapten Marita Skogum tar ut laget efter nästa veckas Oringentävlingar i Örebro.
– Självklart var det kul att vinna idag, men på VM ska jag tagga till ytterligare så att allt stämmer. Är inte hundra
procent nöjd med alla detaljer idag, avslutar den nyblivne sprintvärldsmästaren.

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.

