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Svenskt brons i VM!
Nu har lagen gått i mål i VM och det blev en svensk framskjuten placering - Lundhags
Adventure nådde pallen och tog bronset.

Vann gjorde engelska Helly Hansen Prunesco och kan dämed titulera sig
världsmästare. Tvåa blev amerikanska Nike/Beaver Creek.

Helly Hansen gjorde ett taktiskt kanonrace, de har legat strax bakom täten, där Nike
och Orionhealth varit i förarsätet större delen av tävlingen. Men Helly Hansen har lagt
upp sitt lopp snudd på prefekt och kunde i slutet av tävlingen gå om och upp i
ledningen. Väl där klarade de att hålla undan och tog hem VM-titeln.

Nike kroknade i slutet och hade inget att sätta emot när engelsmännen körde
om. Nike kunde bara konstatera att de inte hade vad som behövdes för att matcha
engelsmännen in mot mållinjen.

Svenska Lundhags har gjort en fantastiskt tävling och slutade trea, trots krämpor och
en missad tidsgräns. Men de fick kämpa ända in i mål.

- Det var det värsta jag varit med om, sa Martina Höök efter målgången och fortsatte:

- Vi fick aldrig stanna till någonting.

Tätlagen har i princip jagat varandra och sig själva från det att tävlingen startade,
därför har det heller inte funnits utrymme för några längre återhämtningspauser eller
vila.

Alla har slitit hårt och många lag har fått ge upp på grunda av skador, sjukdom eller
utmattning. Dock inte två av de svenska lagen, Lundhags och Herkules City Wolfs.

Lundhags gjck ut som ledare vid omstarten efter första dagens prolog och har sedan
hållit sig i täten hela tävlingen igenom.

Herkules City Wolfs har hela tiden funnits längre bak i fälet men konstant hållit sig till
sin plan - de tog bara ordinarie kontroller och hoppade över alla bonuskontroller.

Taktiken fungerade så till vida att laget tog sig i mål men de hade inte fullt klart för
sig hur upplägget var och tog kontroller lite hur som helst. Det innebar i sin tur att de
ibland inte fick tillgodoräkna sig kontroller de tagit på grund av att de inte tagit alla
med samma nummer. Därför slutade de längre ner i listan än vad skulle behövt om de
förstått tävlingens upplägg fullt ut och varit mer noga med vilka kontroller de skulle ta
vilka de skulle släppa. Men, de kom i mål i alla fall, vilket är en prestation bara det i
vad som nog varit årets tuffaste tävling.

På grund av upplägget har tävlingen varit väldigt svårt att följa, inte ens lagen själva
har vetat hur de har legat till. Så var till exempel Helly Hansen inte säkra på sin
placering ens när de gått i mål. Det tog några minuter efter målgången innan det stod
klart för laget att de vunnit VM, och då först började tårarna flöda.

 

Fotnot: Då informationen om lagens placeringar under tävlingen varit minst sagt
undermålig och fortfarande inte är helt glasklar måste vi reservera oss för att
resultaten kanske inte blir som de nu står i artikeln. Dock tydde alla
tillgängliga uppgifter vid denna artikels publicering på att ettan, tvåan och trean är de
lag som vi angett.

Herkules City Wolfs höll gott mod hela vägen in. Foto: Helena Lindnord
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Snabba byten på slutet när Lundhags jagade pallplatsen. Hela svensk gänget stod och
hejade på.

Silvermedaljörerna Nike med Geoff Hunt och Rob Howard från Sleepmonsters, försöker
reda ut vilken placering dom fick.

 

Lundhags Adventure med Martina Höök, Aaron Prince, Mattias Nyström och Sonny
Pettersson blir bronsmedaljörer. Foto Helena Lindnord
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Quechua var inte helt nöjda med poängräkningen.

 

Pernilla Lagegren tillsammans med sitt danska lag kom i mål i en av årets tuffaste
tävlingar.

 

Britterna tar äntligen hem världsmästartiteln och glädjen gick inte att ta miste på.
Tårarna rann från kinderna på både lag och åskådare. Lagkapten Nick Gracie : - Jag
har kämpat för det här i 9 år och äntligen slår man killar som Chris Forne och Mike
Kloser. Vi visste att vi inte skulle orka köra stenhårt i täten med de övriga utan
har hållit oss precis bakom. Vi tog en lång sömn på 4 timmar en gång och sedan fick
vi superfart och kunde plocka alla kontroller på den sista långa trekkingen, som många
lag hoppad över.
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