Rapport: World Biathlon Orienteering Championships 2017, Sundsvall, Sverige.
Generelt:
I World Biathlon Orienteering Championships (WBOC) i Sundsvall, Sverige deltog DMI’s Landshold sammen
med et stort detachement af medlemmer fra masterklasserne, i alt 25 deltagere.
WBCO gennemføres for både junior (M/W20), senior (M/W21) og Masters (M/W 35-70) over tre dage med
konkurrencer i klassisk (punkt-orientering, o-løb og 2 x 10 skud), sprint (O-løb og 2 x 5 skud med
strafrunder for ikke trufne skiver) og stafet (O-løb og 2 x 5 skud, med strafrunder for ikke trufne skiver).
M21 har tre deltagere på et stafethold, og i øvrige klasser er der to deltagere på et hold.
Stævnet blev gennemført i Sundsvall, der ligger ca. 400 km nord for Stockholm og er et område, der byder
på vanskeligt orienteringsteknisk terræn.
Klassisk konkurrence:
Samtlige deltagere var meget spændte på førstedagens konkurrence - kongedisciplinen ”klassisk”. Klassisk
består af 3 km punktorientering, et mellemdistance orienteringsløb, 10 skud liggende og 10 skud stående.
Ganske som ventet/frygtet blev vi sendt ud på en ganske udfordrende punktorientering, der gav ikke så få
strafpoint, men landsholdet klarede sig ganske godt med få strafpoint. O-løbet var særdeles krævende og
tungt, med en version over klippefyldte højdepartier og lange delstræk, der udfordrede evnen til at vælge
delstræk. Også her gik det rimeligt for danskerne. Skydningen var derimod lidt op ad bakke og vi smed for
mange minutter i denne disciplin. Dette skal ses med de generelle briller, idet én deltager igen i år slog fast,
at hun tilhører verdenseliten. Det drejer sig om Nina Najbjerg, som løb sig ind på tredjepladsen i et
særdeles stærkt felt, med mange stærke svenske og finske løbere. En bronzemedalje i klassisk er virkelig
flot løbet. W21 blev vundet af en velkendt og meget rutineret biathlet, Carin Stenback, Sverige.
Danmark var, som nævnt, pænt repræsenteret i masterklasserne. I disse klasser blev det til både guld, sølv
og bronze. Mona Rasmussen - Guld i D55, Mogens Hald - Sølv i M65, Jess Rasmussen - Sølv i M55, Jes Mose
Jensen - Sølv i M50, Nicolai Wind - Bronze i M40 og derudover mange fine placeringer. Verdensmester i
M21 blev svenske Johan Ekløv, der altid forstår at være klar, når det er VM det gælder. De danske herrer
blev placeret i mellem 19. og 26. pladsen. Alt i alt en rigtig fin dag for de danske deltagere.
Sprint distancen:
Lørdagen bød på Sprint. Forventningerne var høje, eftersom vi nu kendte terrænet lidt bedre. Desværre fik
vi dagsregn af den kraftige slags, hvilket gør særligt skydningen svær. Der blev leveret gode præstationer
men det gav få medaljer. Denne gang var det udelukkende Masterklasserne, der hev dem hjem. Mona
Rasmussen - Guld i W55, Nicolai Vind - Bronze M40, Mogens Hald - Bronze i M60.
Landsholdet var bl.a. oppe imod et finsk hold, der havde besluttet, at den manglende høst af medaljer i
klassisk dagen før, skulle være en enlig svale. De løb fra alt og alle i sprint, i både dame- og herreklassen.
Stafet konkurrence:
Søndag stod på Stafet og heldigvis solskin. Landsholdet var 100% klar og vi havde gode forventninger til, at
Astrid Hadberg og Nina Najbjerg i W21 kunne komme i medaljerækken. De er begge er i virkelig god form
og havde vist rigtig god fornemmelse for terrænet i de foregående konkurrencer. Astrid havde en fin første
sløjfe efterfulgt af en mindre god skydning men absolut stadig med i førerfeltet. Uheldigvis kom der et
enkelt bom på anden sløjfen, der bevirkede, at Nina blev sendt ud som nr. 7. Den placering ændrede Nina
ikke væsentlig på, idet hun også løb ud i et stort bom. Den slags ses desværre ofte, når der forceres i forsøg
på at hente de førende. I masterklasserne blev det til to sølvmedaljer, idet Nicolai Wind og Christen

Laursen (Krøller) i M70 tog den ene og Varny Vestergaard og Jess Rasmussen den anden i M120.
(Inddelingen i masterklasser i stafet er fastlagt ud fra, at de to på holdet tilsammen skal være min. 70, 90
eller 120 år tilsammen.)
Afslutning og forventninger:
Afslutningsvis skal det anføres, at vores unge håb, menig Christian Møller, der stillede op i M20 desværre
blev ramt af et kraftigt maveonde og en blodforgiftning i benet. Christian fik således aldrig mulighed for at
vise, hvad han dur til, ærgerligt for både ham og landsholdet.
Danmark er arrangør af næste års VM i Biathlon Orientering, og blandt dette års deltagere var også næste
års arrangører. De fik ved dette mesterskab præsenteret et flot eksempel på fremragende organisering og
gode orienteringsbaner. De kommende danske arrangører benyttede også lejligheden til at invitere alle de
ca. 170 deltagere i dette års mesterskab til Danmark den 9. – 12- august 2018, hvor mesterskabet er
henlagt til Thy i Nordvestjylland. Her skal der atter kæmpes om medaljer og ære, og mon ikke dansk muld
kædet sammen med DMI 100. års Jubilæum kan danne grobund for flere topplaceringer til de dygtige
danske deltagere på Landsholdet? Det skal være mit håb!

Mona Rasmussen.

