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(1/2) Susen Lösch hade fart i benen i långdistansen. | Bild: Christer Andersson

d
"Det var en 
trafikolycka" - men …
Juristbloggen

Kundservice Logga in



Christer Andersson

ORIENTERING/LOTORP För tyskan Susen Lösch är 
Finspång paradiset. – Det bästa som hänt mig. Jag har 
aldrig haft så bra förutsättningar, tyckte Susen.

Efter sin tid som au pair i Eskilstuna för några år sedan pratar hon perfekt svenska 

och sedan dess orienterar hon för Ärla IF.

Nu bor hon och jobbar i Finspång fram till augusti. Hon gör sin praktik på Siemens 

och sitt exjobb.

– Perfekt. Allt passar mig här. Det är jättekul skog, inte för svårlöpt. Den växlar 

gröna områden och öppna mossar. Det finns kluriga ställen med punkthöjder, så 

det gäller att vara noggrann, sa hon om skogarna hon kallar sitt paradis.

Siktar högt i Strömstad
22-åriga Susen laddar för sitt tredje VM. Hon var med i både Italien och Skottland. 

2014 var hon 31:a i sprinten.

I Strömstad, 20–28 augusti, ska hon springa skogsdistanserna och siktar på att 

vara bland de 30 bästa.

– Prestationerna där blir viktiga för att Tyskland ska hänga kvar i division II.

Hon ser också fram mot stafetterna, såväl sprint som i skogen.

– Håller man ihop och känner sig hemma i laget presterar man bra. Det är viktigt 

eftersom man är med varandra en hel vecka. Vi i damlaget håller ihop, men bland 

de tyska herrarna har det varit bråkigt, berättade Susen om VM-läget.

Bättre än lördagen
Susen vann långa distansen 2.55 före Anna Wehiln, Skogspojkarna.

– På medeldistansen hade jag inte någon fart och blev jag bara fyra. Jag hade tung 

träningsvecka i benen i benen. Därför kändes det här bra, sa hon efter sina 8,9 

kilometer på söndagsförmiddagen i jätten Lores och häxornas skog.

765 tävlande startade i medeldistansen och 541 i söndagens långdistans.

Tysk seger i Lotorpsskogen
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