
09/12/13 21:18multisport.se - nyhet: Två svenska lag borta ur VM

Página 1 de 2http://www.multisport.se/nyheter/nyhet.php?id=827

Onsdag 11 November 2009 Tävling

 Googlesök  

 web  multisport.se

HemHem
 

ForumForum
NyheterNyheter
TesterTester
 

KalenderKalender
MultisportMultisport
LänkarLänkar
 

KontaktKontakt
  
 

TräningsTräningsbloggenbloggen
13 Dec luciasprinten
10 Dec tillbaka på banan
8 Dec  storlien
5 Dec  heldag vinterstudion
 

Aktuellt  i  Aktuellt  i  kalendernkalendern
21 Jan 7 Cerros Medellin,

Colombia
8 Maj  Ultimata Kolmården
3 Jul  Haglöfs Åre Extreme

Challenge
10 Jul  Explore Sweden Monster -

Atlantic 2 Baltic
10 Jul  Omberg Multisport

Adventure
25 Jul  O-ringen Multi i Örebro
 

Nya  Nya  foruminläggforuminlägg
13 Dec  13:3413 Dec  13:34
Bra ryggsäckar för AR

Ideer för vinterträning kajak

EPIC V10 L SURFSKI SÄLJES

En massa sport och
friluftsutrustning säljes

TRAILSKO FRA WALSH BOLTON
ENGLAND

Inspiration / Tävlingar Dec 2009
 

 

Två svenska lag borta ur VM
I två dagar höll Team Explore och FJS riktigt bra tempo och var med i toppen i VM-
tävlingen i Portugal, men den tredje dagen tog det stopp - och det rejält. Båda lagen
tvingades bryta.

I Team Explore blev en av deltagarna dålig under cyklingen och kunde inte fortsätta.

- Vi körde på bra och hade ett bra driv, men sedan blev en dålig, säger Mikael
Lindnord, lagkapten i Team Explore och fortsätter:

- Vi provade att sova, först två timmar och sedan sex timmar men det hjälpte inte.

- Sista rapporten vi hade under cyklingen låg vi en minut efter Orion, säger Mikael och
fortsätter:

Men så tog det alltså stopp, vilket var en riktig missräkning för laget. VM har varit
säsongens stora mål och fram tills i går hade allt också fungerat enligt planen. Och
förhoppningarna var stora.

- Vi var inte här för att prova banan, vi var här för att prestera, säger Mikael Lindnord
när han sitter med resten av laget i assistentbilen och är på väg till något hotell för att
sova.

- Det gick inte den här gången, konstaterar han besviket.

I FJS var det ett löparknä som spökade som tvingade dom till att bryta.

Och det är det fler som fått göra.

Knappt halvvägs in i tävlingen har många lag börjat känna av påfrestningarna och ett
antal har likt Team Explore och FJS fått ge slaget förlorat för den här gången. Till
exempel de båda finska topplagen Team Finland och Mutisport,fi, som fått bryta på
grund av skador. Detsamma gäller för Lima Salomon medan Gallaecia och Venezuela
avbröt tävlingen på grund av utmattning, enligt mutisportsajten sleepmonsters.com.

Hur många lag som är kvar i tävlingen och hur de ligger till är svårt att säga eftersom
arrangörerna inte lyckat få rapporteringen på sin hemsida att fungera. Men manfallet
lär fortsätta. Till sleepmonsters.com säger tävlingsledaren Alexandre Guedes da Silva
att banan är upplagd så att en tredjedel ska klara den.

Som det såg ut under tredje dagen så ligger Nike/Beaver Creek och OrionHealth bra
till och verkar köra i täten, men då vet man inte hur många kontroller de tagit och hur
många de hoppat över. Har de släppt en del på vägen kan det mycket väl vara så att
något av lagen bakom i själva verket ligger bättre till, men det vet man inte förrän
arrangörerna summerar tävlingen, något de inte lyckats göra så här långt - de har
åtminstone inte uppdaterat leaderboarden ännu.

Hur det går för de andra svenska lagen är inte heller så lätt att säga. Men enligt FJS:s
hemsida har Lundhags tagit alla kontroller (fram till och med tisdag) och ligger bra
med i tävlingen, medan Team SMS och City Wolfs/Herkules stretar på längs banan och
verkar vara i bra kondition. De båda sistnämnda har inte tagit alla kontroller. Redan på
prologen valde City Wolfs att strunta i bonuskontrollen, medan SMS försökte men
lyckades bara till hälften och fick som lök på laxen också avstå ett par ordinarie
kontroller.

Två svenska lag är alltså ute men tre återstår, varav ett - Lundhags - verkar hänga
med bra i toppen.

 

Citywolfs/Herkules var i gått mod ut på cyklingen.

 

 

 
 
 

 

 

 

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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Lundhags jobbar på även om dom också har ett knä som spökar för Sonny.

 

Lundhags ut på downhillcyklingen ner till forspaddling.

 

Orion under den långa trekkingen.
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