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Ytterligare ett svenskt lag bryter VM
Ytterligare ett svenskt lag har tvingats bryta, Team SMS, på grund av ett knä- och en
tåskada på två av medlemmarna.

CityWolfs/Herkules är fortfarande med på banan men har hoppat över så många
kontroller för att hänga med, att de ligger på totalt 40:e plats och är bland de sista av
lagen som fortfarade tävlar.

I lag 59 tävlade Martin Rådbo, men han klev av i går efter för mycket smärtor i benen.
Laget hade haft lite problem på vägen då de bland annat tappade sin fjärde
lagmedlem, en portugis, på en av bergstopparna. Men de hittade honom igen vid nästa
TA, där han stod och väntade.

Svenska tjejen Pernilla Lagergren, som tävlar med tre danska killar i
Adventureteam.dk, är vid gott mod och kämpar på bra.

 

Lundhags stormar in på A3, med 30 minuter till godo till race cut. Foto: Mikael
Lindnord

 

Lundhags är med i matchen i allra högsta grad även om dom börjar känna av den
tuffa banan. Sonny har känningar i ena knät, men går fortfarande med stor ryggsäck.
Martinas vattensjuka fötter har repat sig. Mattias har lite känning i ena senan på
ovansidan foten, Aaron gjorde en stor vurpa på inlinessträckan, men sjukvårdarna
plåstade om honom och det krävs nog en hel del mer för att Kiwin ska vika ner sig.

Övriga lag som är med och fightas i toppen är Nike, Orion, Helly Hansen, Buff,
Quechea och Ertips. Sedan finns det en drös på 10-15 lag som taktikhoppat.

Orion ser nog hetast ut, även om Nike kör fortast på banan, men har dålig back-up av
assistenter med dålig koll.

Lagen är nu ute på 4:e sträckan som innehåller två stentuffa sträckor med trekking
och cykling. Och inget är platt där banan går.

 

Multisport.se ska försöka uppdatera så fort vi har något nytt.
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Como és daqui a 20
Anos?
Descobre como vais
ser dentro de 20
Anos. Rico ou Pobre.
Testa já!
www.daqui-a-20-anos.com

Hope - Tjejkläder
Svenskt mode på
Nätet! Snabb leverans
- stort utbud.
www.grandpa.se
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