
Pressmeddelande

Victor Öhrling Norberg snabbast i för-OS i Sotji
Han var snabbast i kvalet, låg sist i kvarts- och semifinalen men kämpade sig vidare. Väl i final visade VÖN vem som var bäst
och krossade motståndet när han vann sin första seger. Han seglar nu upp som ett av medaljhoppen i OS som går i samma
backe om ett år.

Det var växlande väderförhållanden när skicrossen i Sotji (nästa års OS-arena) skulle genomföras. Så kval och final fick köras på samma dag.

Victor Öhrling Norberg (VÖN) tog kommandot från början och var klart snabbast i kvalet. Men sedan blev det onödigt spännande både i
kvarts- och semifinal där han länge låg sist. 

Men så visade han mästaregenskaper då han genom två grymma avslutningar kämpade sig
vidare till finalen.– Det var främst i semin som jag kom ut väldigt dåligt i starten, men jag hade
fenomenala skidor och kunde bara köra och ha kul i dag. Jag har börjat köra bättre och bättre så
när jag ligger sist så blir jag inte stressad och försöker göra något direkt. Utan jag tar det lite
lugnare och tar de chanser jag får, säger en jublande glad Victor.

Victor Öhrling Norberg

Vädret varierade hela tiden med växlande snöbyar som gjorde det svårvallat. Så lagom till finalen var det mycket svåråkt, bland annat fanns
fläckar av nysnö som gjorde att de åkare som hamnade i fläckarna fick staka igång farten.

– Det blev väldigt slaskigt och svåråkt i semin och finalerna , men det gick ju vägen ändå. Annars är själva backen är bra, det är väldigt stora
hopp och det går fort. 

I finalen var det en mer fokuserad VÖN som satte starten och tog ledningen redan från start. Han höll undan med ytterligare en mästerlig
körning där ingen kunde köra om honom. Detta var dagen då han var oslagbar!

– Det känns helt sjukt, det här är det största jag har varit med om. Det är svårt att sätta ord på det. Nu vill jag ju bara tillbaka hit och vinna
igen, jublar VÖN.

Efter två bronsplatser fick han även en efterlängtad seger.

– Det är helt fantastiskt att VÖN äntligen tar sin första seger när det gäller som mest. Det är faktiskt den här banan vi ska tävla i om ett år. Så
nu seglar han upp som ett hett medaljhopp på OS. Och som han gör det, det var ju inget turlopp han åker ju verkligen till sig den här segern,
säger Tommy Eliasson sportchef skicross.

Övriga svenskar, utom Michael Forslund som besvärades av sitt onda knä, tog sig vidare från kvalet men gick tyvärr inte vidare från första
heatet.

– Det var en stabil insats av övriga svenskar i kvalet. Sedan räckde det inte tyvärr. Speciellt synd var det för Sandra som verkligen hade chans
att ta sig vidare. Hon gjorde en jättefin insats. Det viktiga var dock att alla kom vidare från kvalet och det visar att vi har toppat rätt inför VM i
Voss som börjar om två veckor. Så det är kanonkul!, avslutar en glad Tommy Eliasson.

Resultat killar Skicross Sotji:

1) Victor Öhrling Norberg
24) John Eklund 
26) Viktor Andersson
32) Lars Lewen

Resultat tjejer:

20) Sandra Näslund
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