
Danske hold ligger godt til i stillingen ved ARWS i
Portugal - Opdateret

Så kom de endelig - resultaterne fra 2. etape af ARWS i Portugal. Man kan sige meget godt om det

portugisiske raceformat og ikke mindst om gps-tracking på løbshjemmesiden. Men vi bliver simpelthen nød

til at vide hvor mange CP's holdene tager for at kunne få et kick ud af at følge løbet hjemme fra stuerne...

Nå men nu kom de og vi er alle glade ikke mindst på de danske hold vegne - det ser nemlig godt ud.

Adventureracers ligger nummer 17 med 16 obligatoriske CP'er og 1 bonus CP, hvilke de har indsamlet på 39

timer og 23 minutter. Lige i hælene på dem på resultattavlen, er Adventureteam på en 20 plads. Holdet har

samlet 15 obl. CP'er og 2 bonus CP'er. De har dog kun brug 37 timer og 4 minutter.

Det kan altså næste ikke være tættere imellem de to danske hold. Ikke mindst når det forlyder at

Adventureracers på en af kajaksektioner på 3. etape har være nød til at skippe 2 CP'er, mens

Adventureteam kun har skippe 1 CP.

Hvis vi skal drille vores svenske naboer, så kan vi lige fortælle at FJS har været nødsaget til at udgå af løbet.

Dette betyder at Danmark har 2 hold i top 20 mens svenskerne kun har  1. Vi bankede dem i fo´bol - nu gør

vi det sku også i æventyrræs;)

Helt i front af løbet er

det veteranerne der

giver den gas. Team

Nike, med Mike Kloser

kører hårdt på og har

indtil videre taget alle

poster. Holdet blev

noteret for at have

misset en post på

prologen, men det er

blevet rette og holdet

ligger nu i front med 19

obl. CP'er og 4 bonus

CP'er - dette på blot 36

timer og 8 minutter.

Sammen med dem

ligger OrionHealth der

dog har misset en af bonus posterne. Ifølge holdets blog, skulle holdet eftersigne have droppet bonus

posten fordi det krævede at de skulle køre en længere ned- og opkørsel på mtb om natten. Et af holdets

medlemmer har haft problemer med en lunginfektion, der ikke har det så godt i koldt og vådt vejr, hvilket det

var den nat det kom forbi bonus posten. Derfor er OrionHealth rangeret som nummer 6 i stillingen efter 2.

etape.

Overordnet set så er en del hold udgået af løbet indtil videre. Blandt andre de to stærke finske hold

Multisport.fi og Team Finland, begge udgik med skader. Og der vil sikkert komme flere til det kommende

døgn. I et interview til Sleepmonster, har løbslederen for løbet udtalt at han forventer at 1/3 af holdene vil

udgå af løbet, 1/3 vil blive cuttet af og 1/3 vil komme igennnem den regulære bane.

Netop nu onsdag aften er en del af holdene ved at færdiggøre 3. etape, som afsluttes med 54 km kajak.

Derefter venter der holdene en ordentlig mundfuld af en etapen med 54km trekking. En ikke så kuperet

trekking som tidligere, til gengæld bliver det en udfordring for en træt hjerne især fordi holdene vil komme til

at trekke en væsentlig del af etapen i løbet af natten.

Det område som holdene kommer til at trekke igennem er ud fra satellitbillederne og vores egen erfaring fra

deltagelse i løbet kultiveret land. "Kultiveret land" forstået på den måde at det hele er indhegnet. Derfor vil

holdene komme til at krydser rigtig rigtig mange 2 meters hegn med pigtråd i toppen. Det vil give holdene

der arbejder sammen og holder tempo ved hegnen en fordel, mens holdene der bliver fristet til at tage

powernaps ved de mange stop, vil komme til at miste meget tid.

Ja og så er der jo også lige tyrene - heldigvis kan de ikke se rødt om natten;)

Update (23.00 onsdag)

Adventureracers har netop klaret Cut-off til 4. etape. Kun 21 hold har klaret denne cut-off. Adventureteam

ser ikke ud til at have klaret cut-off'en. De må nu fortsætte i kajakken på en afkortet version af etape 4. De er

stadig med i racet, men får ikke mulighed for at tage så mange CP'er på 4.etape
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