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På rette kurs igen
2 måneder siden  

 

 

Søndagen står på Prolog
2 måneder siden  

VM i adventurerace i Portugal sættes i gang i dag

Så har vi allerede nyt fra adventureracers.dk. Stemmerne er mere
overskudsagtige her til eftermiddag og humøret højere. Der er plads til
at gøre grin med det portugisiske folk, som har en lidt anden forståelse
af tid end teamet. Det giver en del ventetid. Men der skal mere til at
slå teamet ud i dag. Solen skinner nemlig fra en skyfri himmel,
stranden er skøn og grejet er smurt og klar til start. Sådan lyder til
enstemmigt fra teamet. Det lader til, at nogle af nerverne har lagt sig,
og de er begyndt at glæde sig til prologen.

Det forlyder sig nemlig i Camp-ARWM, at førstedagen "kun" består i en
otte timer lang prolog, hvorefter alle deltagerne i samlet flok bliver kørt
tre timer nordpå. Her får de en nats søvn, og så er der officiel kick-off
mandag morgen kl. 10.00. Dette er endnu ikke meldt officielt ud til
deltagerne fra løbsledelsens side, men det skulle være sandt nok. Og
teamet mener, at det blot vidner om portugisernes forståelse af
præcision. 

Prologen skulle bestå i kajaksurfing, cykling, inliners og løb. Men nu må
vi se, siger teamet. Intet er sikkert, før starten er gået. En ting er dog
sikkert, teamet er super klar til start, og derfor er de lidt ærgerlige
over, at søndag blot byder på prolog. Herhjemme tænker vi, så får de
da en nats søvn mere;-) 
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Ekstremt VM i Adventure Race
2 måneder siden  
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Slagelse var tæt på...
2 måneder siden  

 

 

Stor dansk overraskelse med sejr over
Bulgarien
2 måneder siden  
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