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Lundhags hoppas kunna slåss om pallen i VM
Mattias Nyström tror det blir ett tajt VM där fem lag gör upp om pallplatserna till slut.

- Och där hoppas jag vi är med, säger han.

Det var inte tänkt att Mattias skulle köra VM men när ordinarie lagkaptenen Björn
Rydvall blev tvungen att lämna återbud blev det ändå så.

- Jag fick veta för en och en halv månad sedan att jag skulle hoppa in, säger Mattias
som egentligen haft siktet inställt på Abu Dhabi.

Det var likadant inför Explore Sweden Monster, som gick i somras, där skulle Mattias
heller inte varit med men fick hoppa in med relativt kort varsel då också. Och det gick
ju bra - Lundhags vann.

 

Lundhags Adventure segrade i Explore Sweden Monster, nu väntar en ny utmaing
i VM i Portugal. Laget som åker till VM är Martina Höök, Sonny Peterson, Mattias 
Nyström och Aaron Prince (ej med på denna bild). Robert Lindberg (längst till höger) 
är inte med i VM. Foto: Wouter Kingma

 

Frågan är om historien ska upprepa sig.

- Det är svårt att sätta upp ett mål. Är vi bland de fem bästa är vi riktigt nöjda.

Vad är det som avgör tror du?

- Det handlar inte bara om att vara starkast, det gäller att vara taktisk också.

VM i Portugal har ett annorlunda inslag som gör tävlingen till ett taktiskt vågspel.
Förutom de ordinarie kontrollerna finns också ett antal bonuskontroller och det blir en
svår avvägning för lagen att bestämma sig för om de ska gå för dem eller släppa
några.

- Det är ett moment man inte är van vid. Det gäller att vara smart, säger Mattias som
tror att de har vad som krävs.

- Jag tycker att vi har ett bra tänkande i sådan situation.

Han hoppas dock att det finns utrymme för att ta alla kontroller, även
bonuskontrollerna, och att flera lag gör det. Då blir det snabbaste laget som vinner,
inte det som varit mest taktiskt.
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Lundhags Adventure under en av sträckorna i Explore Sweden Monster.
Foto: Krister Göransson

 

Vilken är er inställning?

- Att ta alla kontroller. Jag tror det är möjligt att göra det.

Problemet blir att veta hur de andra lagen gör, om de går för bonusarna eller inte.

- Ja, men där har vi våra assistenter till hjälp.

Lundhags kommer ta hjälp av Arvid Björkroth och Henrik Enberg, som i vanliga fall kör
i Team Statkraft men som nu kommer vara assistenter.

På banan ställer Lundhags upp med Mattias Nyström, Aaron Prince, Martina Höök och
Sonny Peterson.

Mattias är organisatören som tagit hand om förberedelserna inför VM men på banan
kommer Aaron Prince att hålla i kompassen.

- Aaron är kapten på banan han har mest erfarenhet, säger Mattias som dock kommer
hjälpa till med det taktiska tänkandet.

Om det blir ett vinnande koncept återstår att se.

Om inte så har Lundhags ett annat äss i rockärmen.

- Vi har ett hemligt vapen, men vad det är får ni se när vi kommer i mål.

 

Läs mer om laget på: www.lundhags.se/adventure

 

Text: Kaj Glännestrand
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