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Beretning fra AR World Championship, hvor

AdventureTeam.dk fik en flot 10. plads.  
26. november 2009

 

Læs Bjørn Axelsen's beretning fra Adventure Racing World Championship 2009 i

Portugal.

Læs den her...

 

AdventureTeam.dk fik en imponerende 10. plads ved

dette års Adventure Racing World Championship.

Den bedste danske placering ved et VM nogen sinde.  
14. november 2009 kl. 15.24

 

Melding fra Portugal: De skulle efter sigende have det godt og er naturligvis trætte

her efter målgang som fandt sted i formiddags. De skal sove lidt nu og have

depoterne fyldt op vil jeg tro.

Learderboard skulle vist være opdateret og det ser ud til, at de fik hentet 40 cp's og

4 bonus cp's på trods af deres ene cut off de ikke nåede. Det er simpelthen bare

hamrende godt racet.

De lander i Danmark imorgen aften kl. 22.

Og så får vi mere fra dem når de lige har fået bearbejdet hele ugen....

 

AdventureTeam.dk holder humøret højt trods de

missede en cut off.   
12. november 2009 kl. 19.30

 

Melding fra Portugal. Holdet nåede efter sigende ikke cut off tiden igår aftes kl.

21.00.(det betyder, at de må springe en del af ruten over og derved får færre

cp's) Det er svært taktisk i Portugal pga. de både obligatoriske og valgfri

checkpoints, så det kan hurtigt blive svært at få disponeret rigtig. Risikoen kan

være, at man går efter at få for mange poster og derved kan blive "straffet" senere

for sit initiativ. Men det er bestemt ikke slut for AdventureTeam.dk, for de

har masser af kampgejst.

Meldingerne siger:

"Der flyver jokes rundt i luften i skiftezonen, der pakkes tasker, humøret er stadig

kanon højt, og de er bare super klar på at komme ud og samle alle de cp's de kan

nå".

Sagen er den, at holdet har været "låst" i en skiftezone i ret lang tid, idet de skulle

vente til hold 5 er taget derfra (pga. deres cut off straf) - men om ca. en time tager

de afsted og supporten siger: "Ja der skal åbnes op nu. Der er ikke langt igen og

de har sovet rigtig meget".

Pga. straffen i zonen har holdet nu søvn på "kontoen" og så skal de bare race

igennem og med den gejst de har, så ser det rigtig godt ud.

 

 

 

AdventureTeam.dk køre hårdt på i Portugal.
10. november 2009

 

En af vores verdensklasse supportere har netop sendt en sms hjem, han skriver:

"Det hele er lidt kaotisk hernede, en del hold er udgået. AdventureTeam.dk kører

stadig på, de har sovet lidt og er stadig friske. De har sprunget over nogle poster

for at være sikker på at nå cut off imorgen. De har gode ben og humøret er godt,

de virker rigtig ovenpå. De er naturligvis ømme i ben og krop. Vil tro, at de er i

top-10 efter at der er udgået 4 hold".

 

Det er bestemt en god ide at droppe et par checkpoints og sørge for at nå cut off

tiden imorgen. En god og stabil taktik lyder det som om holdet har

lagt. Leaderboard ser ud til at være ude af drift, så det er lidt svært at følge helt

med herhjemme. Men forhåbentlig kommer det op og køre igen. Så følg med på

http://www.arwc2009.com/en/ , derinde kan man også følge sit hold og sende dem

små beskeder, som de kan få læst op i skiftezonerne af deres supportteam. Så

send dem en hilsen - det betyder alt på de sidste døgn. ;o)

 

Sponsorer og samarbejdspartnere er med til at få det

hele til at ske på AdventureTeam.dk. Denne uge vil vi

gerne sige tak til Salomon og Lupine.
1. november 2009

 

Vores sponsorer og samarbejdspartnere er med til at få os udrustet med det helt

rigtige udstyr. I denne uge vil vi sætte fokus på vores Salomon produkter og vores

pandelamper fra Lupine.

Salomon udruster os med solide rygsække og rigtig gode skaljakker. Vi er særligt

begejstret for vores rygsække, hvor vi både benytter; Raid Devil 40 S-lab, XA 20

og XA 25 WP. Raid Devil er helt ideel til de lange flerdøgns ekspeditionsrace og
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