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Stina Nilsson trea i Tour de Ski
Uppdaterad Igår Publicerad Igår

Stina Nilsson var mycket nöjd med sin tredjeplats i Tour de Ski. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Stina Nilsson kämpade till sig en tredjeplats när Tour
de Ski avslutades med den mytomspunna klättringen
upp꤀ör Alpe Cermis. ”Jag är väldigt nöjd och så mycket
bättre än ꤀örra året, det känns som att jag gått framåt”,
säger Nilsson till SVT.
Det blev som väntat norskan Heidi Weng som tog hem slutsegern.
Weng har varit trea i Tour de Ski tre gånger. När de norska stjärnorna Therese Johaug,
avstängd för dopning, och Marit Björgen, som laddar för VM i Lahtis, inte fanns i spåren var
det Weng som såg till att Norge tog hem fjärde segern i rad.
Nilsson vann en tuff duell med Ingvild Flugstad Östberg om tredjeplatsen och var en
minut och 55 sekunder efter Weng i mål.
Nilsson gick ut 20 sekunder före norska favoriten och efter knappt två kilometer hade
avståndet minskat till 15 sekunder. Efter fyra kilometer hade avståndet krympt till nio
sekunder.
När åkarna klockades i ingången till slalombacken i Alpe Cermis var Weng, som i fjol var fyra
minuter snabbare än Nilsson uppför, i bakhasorna på Nilsson.
Nu handlade det om 3 650 meter uppför. Åkarna hade att klättra upp från 860 meters höjd
till 1.280, 420 ytterst tunga höjdmeter med en lutning på stundtals 28 procent.
http://www.dn.se/sport/stinanilssontreaitourdeski/
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Ett par sekunder senare avgjorde Weng Tour de Ski på ett obarmhärtigt sätt, hon ökade
takten och fick en lucka som bara växte.
Någon tanke på att haka på Weng hade aldrig Nilsson.
– Jag ville hålla mitt tempo i hela backen, säger hon till SVT.
Efter sju kilometer var Nilsson 29 sekunder efter Weng.
Nu handlade om att hålla Kristi Pärmäkoski bakom sig. Finskan, som startade 54 sekunder
efter Nilsson, hade knappat in så att avståndet bara var 20 sekunder när det återstod två
kilometer.
I fjol var Pärmäkoski tre minuter snabbare än Nilsson i avslutningsetappen så det var
knappast någon överraskning att finskan gick om det svenska hoppet strax efter paret
passerade åtta kilometer. Pärmäkoski var 49 sekunder efter Weng i mål.
Sista hundra meterna gav sig Ingvild Flugstad Östberg, som startade en minut och 24
sekunder efter Nilsson, in i kampen om tredjeplatsen. Men Nilsson höll undan.
– Jag hörde norska ledare heja på henne väldigt tidigt och Wengs skrik, det sporrade lite
extra, säger Nilsson.
Charlotte Kalla, som vann Tour de Ski 2008, startade som nia och arbetade sig upp i
prislistan men blev trött och rasade ned till plats elva.
Läs mer: Johan Croneman: Vinterstudion slår nästan rekord i antal sponsorskyltar
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Johan Esk: Stina Nilsson har ritat om skidkartan i Sverige
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Ustiugov segrare i Tour de Ski – Marcus Hellner sexa
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Pengaregn efter Tour de Ski-succén
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