TÄVLINGSPREMIÄR
Säsongen är verkligen igång på allvar nu, och det genom två tävlingshelger på Idrefjäll. Den ena som
avklarades för ungefär tre veckor sedan i form av en SM-masstart och en sprint och tillika uttagning
för IBU-cup och Världscup. Jag överraskade mig själv positivt under helgen och lyckades knipa både
ett SM-silver och en fjärdeplats på den efterföljande uttagningen trots lite svajigt skytte och hårt
motstånd av samtliga landslags åkare. Supernöjd med helgen och efter det blev jag uttagen till den
första IBU-cupen i Idre.
Och där är vi nu. Igår körde vi den första internationella tävlingen för säsongen och sprint stod på
schemat. Var väldigt osäker på formen och visste inte riktigt hur det skulle gå då jag haft lite
sjudomskänningar under veckorna innan och fått anpassa träningen lite. Men alla frågetecken rätades
ut direkt och med felfritt skytte och en av de bästa åktiderna i startfältet så lyckades jag vinna hela
tävlingen!!
Min första internationella seger som senior och det var verkligen en stor överraskning för mig själv
också även om jag känt mig riktigt stark och varit sjukt nöjd med den träningen jag genomfört så var
det riktigt kul att få ett kvitto på det direkt! Nu ska jag bara fortsätta att jobba på mot kommande
tävlingar och lita på att jag höjt min nivå ytterligare och att jag nu kan vara med och fajtas där uppe
igen. Det är oerhört glädjande och jag ser fram emot resten av vinterns tävlingar.
Nu väntar en sprint och en jaktstart här i Idre i helgen och sedan vidare IBU-cuper innan jul. Jag hoppas
kunna fortsätta att leverera bra resultat där för att slå mig ut på Världscupen efter jul. Innan jul är det
tyvärr stängt för landslagsåkarna, men jag ska kämpa allt jag kan för att få chansen och sedan är ju
det stora målet detta år VM på hemmaplan dit jag verkligen hoppas kvalificera mig!
Håll tummarna och följ med i satsningen vidare, och tusen tack för ert stöd. Det är ovärderligt!
Med vänliga hälsningar, Ingela

