Rapport från Tävlingsutskottet till styrelsemöte i Örebro 19 maj 2012
IAAF Race Walking Challenge 50 km i Dudince, Slovakien 24 mars
Ato Ibáñez kom 16:e på 4.03.20 (PB) efter en tuff sista mil.
Träningsläger i Monte Gordo, Portugal i april
Sex juniorer tränade bra i en vecka medan tre seniorer var där längre tid. Siw
Karlström var ledare med Alexandra Kreuzer-Boberg som extra resurs.
IAAF Race Walking Challenge 20 km i Rio Maior, Portugal 14 april
Andreas Gustafsson blev utesluten i sent skede av loppet.
Landskamp i Podebrady, Tjeckien 21 april
P g a skador (Mari Olsson och Perseus Karlström) deltog Sverige med endast Anders
Hansson och Ato Ibañez på 20 km. Anders kom tolva på 1.33.36, ett rejält
personbästa. Ato som haft problem med återhämtningen efter 50 km i Dudince bröt
tidigt.
Världscupen i Saransk, Ryssland 12-13 maj
Sverige deltog med tre aktiva och två ledare (Birger Fält och Siw Karlström) samt en
personlig coach (Bo Gustafsson). Alla gjorde bra insatser efter sina förutsättningar
och samarbetet fungerade mycket bra. Perseus som blivit tvungen att främst köra
alternativ träning senaste månaden avancerade genom hela 20 km-loppet till 59:a i
mål av 124 startande på 1.27.14. På 50 km som blev tufft i värmen kom Ato 41:a av
110 startande på 4.06.12 efter en tuff sista mil. Andreas kände tidigt i benen att
banan var för tuff för honom. Han blev utesluten efter 18 km. Eventuellt gör han ett
sista försök till OS-kval i Moskva 10 juni.
Olympic Youth Camp i Stockholm 8-10 juni
SOK genomför detta för första gången i samband med 100-års-firandet av OS i
Stockholm 1912. Närmare 600 ungdomar (14-18 år) från 30 idrotter kommer att
samlas för träning i egen idrott, gemensam träning, föreläsningar och besök av gamla
och nutida olympier. SGVF kommer att ha fem deltagare (Felicia Hogrell, Fredrik
Sandmer, Anton Nicklasson, Maria Aydin och Lena Tomas) med Erik Bengtsson som
ledare/tränare.
Birger Fält, Ordförande Tävlingsutskottet

