
ARWS: Race smarter - not harder

Så er VM lukket ned. Og vi fik en lidt overraskende vinder, ihvertfald i forhold til hvilke hold der er blevet

fokuseret på igennem den første 4/5 af løbet. Kendetegnende blev det at de hold der havde hovedet med

sig og var kølige i deres dispositioner, blev belønnet i den endelige stilling.

De nye verdensmester blev Helly Hansen Prunesco - en flok erfarne ( og lidt tyndhårede) herre, der nu efter

9 års racing i verdenseliten endelig kan tage en VM titel. Og dermed blev det endnu engang bevist at

erfaring, langt hen af vejen er en fordel når løbene bliver lange og hårde. Recepten til sejren var for Helly

Hansen, et godt supportteam der formåede at lægge strategien og et hold der formåede at udføre den.

Nu skal det ikke lyde som om at holdet kom ud af den blå luft og tog sejren. Holdet var hele vejen med i top

6. Det afgørende moment kom ifølge holdet selv, da de lagde deres strategi for resten af løbet efter den

første cut-off. En strategi der gik ud på bare at komme igennem de lange etaper midt i racet, og så være klar

til at tage alle pointene på de sidste lidt lettere etaper.

Nike/Beaver Creek tog

2. pladsen, mens

Lundhags også

lukrerede på en stærk

afslutning og sluttede

på en 3. plads, efter

faktisk at være blevet

fanget i en cut-off

tidligere på løbet.

Og så til danskerne...

for her var der også tale

om smart-racing da

Adventureteam

pludselig kom tilbage,

efter hvad der for os

herhjemme virkede som

den ultimative nedtur

ved det første cut-off.

Over telefonen har vi snakket med Per Jessen fra Adventureteam.dk - der efter en god lang middagslur efter

målgangen i morgens, var klar i hovedet til at berette om deres oplevelser.

Han kunne fortælle at deres missede cut-off midt i løbet, faktisk var helt kalkuleret. Han fortæller: "Vi havde

kigget grundigt på de sidste etaper af løbet og kunne se at der var rigtigt mange point at hente, hvis man

gemte lidt kræfter til sidst. Samtidig var det meget sparsomt med poster på de to lange sektioner på etape 4.

Da vi kunne se at vi ville få svært ved at nå cut-off'en valgte vi bevidst at misse cut-off'en og i stedet få noget

søvn"

Og han fortsætter: "Det betød at vi først fik to timer i posen. Derefter blev vi kørt frem til den lange

mtb-sektion, hvor vi måtte fortsætte løbet. Vi skulle dog vente til det første af de hold der ikke var røget i

cut-off'en kom forbi. Det gave os endnu 8 timer i posen, som bestemt gavnede os."

Denne disposition kostede godt nok holdet muligheden for at hente 6 poster, men da mange af holdene der

klarede cuttet, ikke valgte at tage alle posterne, blev hvilet og de færre kilometer til fods, en endnu større

fordel for holdet i resten af løbet.

Generelt har indtrykket af løbet herhjemme bag skærmen, været lidt rodet. Og det er da også hvad Bjarke

Refslund i en sms fortæller. Per Jessen er enig i vurderingen: "Det her race må være udtænkt af en

ingeniør" siger han og fortsætter: "Regelsættet har været helt vanvittigt og det var meget få ud over det

hovedansvarlige, der har haft helt styr på alle reglerne. Derfor har det også været svært at spørge officials til

råds under løbet, da de var meget usikre på hvad reglerne sagde. Dette gjorde det det ikke nemmer for os

på banen at overskue taktikken i løbet." Derfor er Per heller ikke overrasket over at det blev et hold med et

strategisk tænkende supportteam der vinder.

Men det var nu ikke kun en taktisk genistreg der sikrede holdet den bedste danske placering ved et VM

nogensinde. Også holdets sammehold betegner Per som grunden til at de klarede sig så godt. "Det har

været et vanvittigt hårdt løb, men vi har hygget os hele vejen igennem. Før løbet havde vi ikke prøvet at

køre sammen før. Men vi faldt god i spænd fra start og vores holdånd blev bare stærkere og stærkere

igennem løbet. Vores sammenhold har helt klart været den største oplevelse under løbet" fortæller han.

På spørgsmålet om

hvad der undervejs var

den største udfording,

svarer han med det

samme:
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med Bike'n'hike". Til

uindviede så kaldes

cykeletaper hvor man

trækker cyklen mere en

end man cykler, for

bike'n'hike.
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cykelposterne lå på

bjergtoppe. Jeg tror jeg

har båret min

Pronghorn på alle

tænkelige måder. På et

tidspunkt går vi 500 højdemeter med vores cykler, fordi den sti vi ville tage var groet til. Så var der ikke andet

at gøre end at bide tænderne sammen og komme igennem det." fortæller Per videre.

Nu venter der holdet en festmiddag i aften (lørdag) og så det mest uoverskuelige, nemlig nedpakning af alt

det brugte udstyr. "Vi har det OK, vi kæmpede voldsomt med sleepmonsters på kajakken inden vi blev cuttet

af, men derefter var vi OK med på søvn." siger Per og fortsætter: "Men vores fødder er smadrede af trekking

og bike'n'hike i cykelsko. Og så har Peter en noget pikant hævelse i skridtet pga. en for høj saddel."

Holdet lander i Kastrup lufthavn imorgen klokken 22.

For det andet danske hold, Adventureracers, blev de sidste døgn af løbet en lidt anden oplevelse. Holdet

klarede sig fint igennem alle cut-off's. Men holdet formåede ikke at samle så mange poster i løbet af den

5.etape. Dette sendte dem kraftigt ned af leaderboardet. Vi har endnu ikke fået nogle meldinger fra dem.

Men hvis deres nuværende placering holder, så bliver det til en 32. plads. En placering som holdet hurtigt

bør glemme og i stedet tænke tilbage på en præstation der efter vores opfattelser snarer berettiger til en

plads i top 15.

Nu glæder vi os bare til i de kommende uger at kunne følge de forskellige holds beretninger rundt omkring

på nettet. De har helt sikker nogle gode anekdoter i ærmet.
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