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Team Explore siktar högt i VM
Nu är Team Explore framme vid årets mål - VM i Portugal. Hela säsongen har lagts
upp med det i åtanke och nu gäller det att få allt att stämma - i så fall kan de räcka
riktigt långt.

Kan ni vinna VM?

- Ja, med en jävla massa tur, säger lagkapten Mikael Lindnord.

Vad talar till er fördel?

- Vi är ett tajt lag och tittar man på lagen som vunnit stora tävlingar så är det tajta
lag. Vi har tränat och tävlat ihop oss under hela året och vet var vi har varandra, både
positiva och negativa sidor.

 

Team Explore under City Challenge Oslo. Foto: www.citychallenge.no

 

Per Vestling och John Karlsson i Spanien och AR WorldSeries tävlingen Bimbache
Extreme där laget slutade tvåa. John och Per vann även SM. Foto: Jacues Maraias.

 

 

 
 
 

 

 

 

Como és daqui a 20
Anos?
Descobre como vais
ser dentro de 20
Anos. Rico ou Pobre.
Testa já!
www.daqui-a-20-anos.com

Instala o Localizador
A melhor forma de
localizar pessoas
saber o que fazem e
onde estão!
www.blinko.pt/Localizador
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Viktoria Wallin rundar inne på TC under premiären av Svenska cupen. Foto: SARA

 

 Vilka är era styrkor?

- Vi är rätt snabba. Vi kan åka inlines, vi kan paddla och cykla. Vi är bra på
repmoment, vi kan navigering och förhoppningsvis har vi en bra taktik också.

Det sistnämnda blir en ganska viktig del i årets VM, eftersom tävlingen har ett lurigt
upplägg med bonuskontroller som gör det hela taktiskt svårare.

- Det svåraste blir att hålla koll på konkurrenterna. Du har hela tiden lag runt omkring
dig och vet inte vilka som tagit vad, vilket gör att man kan fatta felaktiga beslut för
att man tror att de låg på en annan plats.

Hur tacklar man det?

- Det går inte att hålla koll på, man måste chansa lite.

Upplagt för taktiskt rävspel alltså.

Har ni några svagheter?

- Vi har ingen gren som är någon direkt svaghet för oss - inget som man kan säga att
vi kommer förlora på grund av det här.

 

Lagkapten Mikael Lindnord. Foto: www.citychallenge.no

 

Hur är er form?

- Vi har haft massa skavanker. Till exempel var vi tvungna att släppa multisportcupen i
både herr- och mixklassen på grund av sjukdom, men det visste vi om innan säsongen
började att vi egentligen är för få för att konkurrera fullt ut under en sån lång
säsong. Men nu är vi friska och hela.

Trots alla skavanker har Team Explore haft en jättebra säsong med många fina
resultat.

- Hur det än går på VM så är vi väldigt nöjda med årets säsong. På sjutton försök har
vi femtom pallplatser, varav nio vinster och med det är vi jättenöjda såklart.

Vad är er målsättning för VM-tävlingen?

- Det är svincoolt att vara topp fem, men jag skulle ljuga om jag säger att vi bara

http://www.citychallenge.no/
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siktar på det.

Det återstår att se hur långt det räcker, för det är många riktigt bra lag med i årets
startfält. Mikael säger att femton lag är jättebra.

- Det är fem lag som jag tror stenhårt på: amerikanska Nike, regerande
världsmästarna Team Orion från Nya Zeeland, finska Multisport.fi med Petri Forsman
och så de båda franska lagen Quechua och ERTIPS. Och så tror jag att vi har två
svenska lag topp tio.

Hur går det för er då?

- Är det någon gång jag ska vinna VM så är det med det här laget.

 

Mer om Vm på: www.arwc2009.com

Mer om laget på: www.teamexplore.se

 

Text: Kaj Glännestrand
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