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1 Kommentarer

Team Lundhags som i lördags säkrade ett VM-brons; Mattias Nyström, Martina
Höök, Sonny Peterson, Aaron Price. Foto: Sven Åke Nordenmark

VM-brons till Martinas Team Lundhags
PORTUGAL  Det jämtländska laget Lundhags med östersundaren Martina Höök
blev trea i VM i multisport som avgjordes i Portugal förra veckan.
– En av de hårdaste tävlingarna jag varit med om, säger hon.

Racet började förra söndagen med en endagstävling – där var Team Lundhags
snabbast av alla.

– Det var ett sjutimmarlopp och det är precis så långt som tävlingarna i
Sverigecupen brukar vara, så vi är rätt vana den sortens race. Det var faktiskt tre
svenska lag i topp, berättar Martina.

Den perfekta inledningen innebar att de startade det riktiga racet som ledare på
måndag morgon.

– Sen tävlade vi 127 timmar i sträck, hela tiden i riktigt högt tempo. Första dygnet
tog vi 10 000 höjdmeter ... det här var heltufft, säger Martina.

Trots det höga tempot hann Team Lundhags sova lite mer än "normalt". Mellan
måndag morgon och målgången på lördag morgon blev det tio timmars sömn.

– Det är faktiskt lite mer än man brukar, men jag tror det var en del i vår framgång.

Tävlingen var upplagd så att det hela tiden gällde att hinna fram till utsatta
startpunkter till vissa tider, efter vägen till dessa gällde det att orientera sig fram till
så många valfria kontroller som möjligt.

– Det gjorde att det taktiska spelet blev väldigt avgörande, men samtidigt blir det en
del av uthålligheten också ... det är inte lätt att ha huvudet på skaft när man är som
tröttast, säger Martina.

Lundhags missade till slut silvret trots att man var snabbare än tvåorna Nike, USA,
på grund av att de hade betat av en bonuskontroll mindre. Minsta möjliga marginal
alltså. Fram till vinnarna Helly Hansen, Storbritannien, fattades två baskontroller.

• Ni är förstås helnöjda med bronset?

– Jo då det är vi. Men vi var trea 2006 också så man sneglar ju alltid uppåt, visst
hade det varit häftigt att ta silver, eller ännu hellre guld.

• Vad minns du bäst från tävlingen?

– Normalt sett går det upp och ned under ett sånt här lopp, vissa partier brukar vara
lite lugnare, men nu var det tempo hela vägen.

– Jag kan bara minnas en gång, under en cykeletapp, att jag orkade lyfta blicken
och titta lite på omgivningen, avslutar Martina.
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