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Inför ARWC i Portugal
Postad 06 November 2009. Författare Glenn. Taggar: ARWC2009, Estoril, Mikael Lindnord, Portugal,
Team Explore

På söndag (8 november) går starten för årets multisport-VM. Platsen är Estoril i Portugal och på
startlinjen finns inte mindre än fem svenska lag. Team Explore är ett av lagen som redan är på plats, och
de har goda chanser att slåss i toppen.
- Är det någon gång jag ska vinna VM är det med det här laget, säger lagets kapten Mikael Lindnord.
Team Explore har haft Portugal i tankarna hela säsongen och så här långt har formen varit över
förväntan. På 17 tävlingar har laget inte mindre än 15 pallplaceringar, varav nio segrar.
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- Hur det än går i VM är vi väldigt nöjda med årets säsong, tillägger han.

AR WORLD CHAMPIONSHIP 2009
PLATS: Estoril, Portugal
DATUM: 8 november
DISCIPLINER: Mountainbike, trekking, paddling och inlines. Dessutom tillkommer ett antal repmoment.
BANAN: 910 kilometer, nonstop.
ANTAL LAG: 59, från 25 länder
SVENSKA LAG: Team Explore, Lundhags Adventure, FJS, Team SMS och Herkules City Wolfs.

Tävlingen kan följas live på: www.arwc2009.com
Dessutom kommer rapporter finnas på www.multisport.se

En artikel om tävlingen kommer att publiceras i januari.

Andra inlägg som kan vara relaterade:
Dags för ARWC 2007
Inför AR VM, del 1
Inför ARVM #2
Inför AR VM #3
Portugal XPD race, Estoril
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