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Silverglädje för Patrik Karlsson i Student-VM i orientering
Patrik Karlsson från IK Hakarpspojkarna knep en andraplats på dagens medeldistans vid Student-VM i
orientering i Borlänge. Karlsson inledde loppet starkt och var ett tag i ledningen. Mot slutet tog ett hårt
tempo dock ut sin rätt och han tröttnade något. Schweizaren Mattias Merz kombinerade ett högt tempo
loppet igenom med säker orientering, och var i mål 36 sekunder snabbare än svensken. Därmed kunde
schweizaren bärga sitt andra guld under detta Student-VM.
Trots en tappad ledning var det en mycket nöjd smålänning som efter loppet konstaterade att det skulle bära ända
fram till prispallen och en hedrande andraplacering.
– Jag är nöjd med loppet, jätteroligt. Tog inga omvägar, utan sprang rakt på nästan hela loppet. Riktigt kul att det
räckte till medalj, trots att jag startade ganska tidigt.
De svenska herrarna gjorde överlag en bra tävling, och kunde utöver silvermedaljen även räkna hem en fjärdeplats
för Johan Runesson från OK Tisaren och en sjätteplats för Erik Rost från Malungs OK Skogsmårdarna. Patrik
Karlssons silvermedalj blev det svenska herrlagets fjärde medalj under detta Student-VM.
I damklassen blev Sara Eskilsson från Haninge SOK bästa svenska med en åttondeplats. Damerna har inte lyckats
riktigt lika bra som herrarna och har ännu inte tagit någon medalj.
Under fredagen avslutas tävlingarna med stafett – där det borde finnas goda chanser för nya medaljer.

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.

