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”Det är egentligen
helt otroligt att
vi kan slå dem”
SPORT • S15
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I DAG: MOTOR S18 • RADIO&TV S21
GRIMSTA. Springskytte

L-O försvarade SM-guldet
SVENSK MÄSTARE. Lars-Olof
Gävert har inte tävlat lika mycket
den här sommaren som han brukar,
men som regerande svensk mästare
i springskytte kom han naturligtvis
till start när den titeln stod på spel i
Stockholm under helgen.
Ett titelförsvar som han
skötte med den äran, med
ett individuellt guld och ett
i stafett tillsammans med
lagkompisarna Marcus Wilhelmsson och Lars Persson
i I2.
– Jag sköt illa, men hade
lite tur och klarade av att
försvara guldet, konstaterar L-O.
Turen bestod i mångt och
mycket av att de värsta konkurrenterna sköt i stort sett
lika illa.
– Det blåste en del och
solen gav spegelreflexer
som ställde till det, det var
många som hade problem
med skyttet.
Då kom det i slutändan att
avgöras på löpstyrkan och
där stod L-O i en klass för sig,
med en löptid på totalt 28
minuter och elva sekunder,
mer än sex minuter bättre än
närmaste konkurrent.
Inkluderat tidstillägg för
bommar så var marginalen
lite drygt fyra minuter ner
till SM-tvåan Johan Lindqvist, från I2.
– Jag tappade pistolen
i skogen in till den andra
skjutningen. Jag fick rafsa
ihop grejerna och blev väldigt stressad. Jag sköt fyra
bom på den stationen och
trodde att det var helt kört.
L-O höll dock ihop det på
de sista fyra stationerna och
fixade guldet ändå.
– När jag inleder skyttet så
dåligt som jag gjorde, så blev
jag väldigt överraskad att det
räckte.
– Tyvärr så tränar jag inte

alls lika mycket nu som jag
gjort tidigare. Jag har jobbat
mycket och har varit skadad
också, så jag ligger inte alls
på den nivån jag skulle vilja
göra, men jag har ändå en
grund i löpningen och det
går i alla fall hyfsat fort.

Guld nummer två
Det individuella guldet följde han sedan upp med ett
guld även i stafetten.
– Det var riktigt roligt.
Det är ofta en väldig action
i stafetterna, med två skjutningar per person och straffrundor för varje miss.
Det här guldet var det
tredje SM-tecknet i rad till
I2 – där L-O funnits med
i laguppställningen alla
gånger.
– Vi har alltid haft en hård
duell med Stockholmspolisen och det blev en rysare
även i år, där det avgjordes
först på sista skjutningen.
Det var fördel för Stockholmslaget efter den första
sträckan, med en ledning
på 28 sekunder, men L-O
krympte avståndet till fyra
sekunder på andra.
– Och sedan höll Lars
Persson huvudet kallt på
den sista skjutningen. Det
var jämnt mellan dem in till
båda skjutningarna, men killen från Stockholmspolisen
drog på sig en straffrunda
extra på den sista.
I mål skilde till slut 38 sekunder i värmlänningarnas
favör.

PRISADE. Lars-Olof Gävert,
tillsammans med lagkompisarna
Marcus Wilhelmsson och Lars
Persson, säkrade det tredje
SM-guldet i rad till I2 i Karlstad.
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Självplock odlade blåbär
ALLA DAGAR KL 12-18

4 km norr om Värmlands Nysäter på
väg 175 vid Trehörningen, Gillberga.
Välkommen! önskar Peter Kjellberg
073-22 22 025 • gillbergabar.se
Gilla oss på
– Gillberga Bär
Vi tar även betalkort!
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Kyrkog. 28
Arvika 0570-138 55
(ovanför Kappahl/Lindex)
Stortorget 2 Säfﬂe 0533-103 90
Kungsg. 16
Åmål 0532-103 65
Jordbrov. 8
Ed
0534-121 20

(ord. 249:-)

