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Nedräkningen inför VM har börjat
91 mil. Troligtvis en vinnartid strax under 6 hela dygn. Ja så ser årets VM ut.
Tävlingen ser ut att bli hård, eller vad sägs om en cykelsträcka som innehåller 8.500
höjdmeter.

Det står 58 lag på startlinjen från 24 olika nationer och Sverige mönstrar fem lag,
vilket är ett rekord om man inte räknar med hemma-VM 2006. Vilka förhoppningar kan
vi ha på de svenska lagen?

Av de startande lagen finns det en hel del som har både 2:a, 3:e och 5:e platser på
VM och det borde vara naturligt att några av de svenska lagen har en väldigt hög
målsättning. Sedan kan man fråga sig hur stora chanser dom har, men av de 5
svenska har de tre svenska topplagen FJS, Lundhags och Team Explore de största
chanserna då alla tre lag har visat sig kunna vinna tävlingar under säsongen som gått
och har stor rutin och erfarenhet och mött de internationella topplagen ett flertal
tillfällen.

Svensk multisport har tagit många kliv framåt, dels genom att Sverige har en väl
fungerande tävlingskalender med svenska cupen som återkommande event och med
det har många i den svenska multisporteliten höjt sin nivå i multisportgrenarna och då
främst på paddlingen. Detta har gjort att Sverige har fått en betydligt bredare topp än
många andra länder, det visar bara startlistan där Sverige har 5 lag, men är
egentligen ett litet land.

Fortfarande är Team Cross Sportswears andra plats på VM 2004 det bästa ett
helsvenskt lag hittills har åstadkommit. Ingick i laget då var: Mats Andersson, Per
Vestling, Anders Widegren och Natsha Westling.

 

Vilka är då de internationella favoriterna:

Finland ställer upp med två lag: Team Finland med Seppo Mäkinen som lagkapten är
alltid stabila och har tävlat många gånger i Portugal och har bra koll på taktiken. Men
det absolut största favoriterna till totalsegern är det andra finska topplaget
Multisport.fi som leds av multisportveteranen Petri Forsman. De vann i stor stil
ARWS-tävlingen Bimchache extreme.

 

Nike mönstrar samma lag som ifjol. Här vinner dom VM i Skottland 2007, då med
Michael Tobin.

 

Amerikanska Nike/ Beaver Creek upptoppat med kiwis är alltid superfarliga och
kommer garanterad vara med och slåss om segern. Ytterligare ett nordamerikanskt lag
att se upp med är Nuun - feed the machine, dom är väldigt bra och duktiga på att
cykla och det blir det ju som sagt gott om.

 

 

 
 
 

 

 

 

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

5.000 Hotell i
Frankrike
Lågpriser på hotell i
Frankrike. Spara upp
till 75% och boka rum
nu!
www.booking.com/Frankrike
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Ifjol vann Team Orionhealth från Nya Zeeland och deras form så här långt i år tyder
på att kommer att vara ytterst svårslagna även i Portugal.

 

Orionhealth.com: Regerande världsmästarna som vann Primal Quest i år, även om de
gjorde en 8 timmars bom på slutet. Visade även fin fart i Kina under Wulong Mountain
Quest i höstas.

 

Ertips är ett franskt topplag som stått på pallen på åtskilliga stora tävlingar bland
annat Raid Gauloises. Ett mycket bra lag i expeditionstävlingar. Frankrike var länge
den dominanta nationen inom adventure racing, men de senaste åren har
amerikanarna och nya zeeländarna gått förbi. Ska bli kul att se om något av de
franska lagen kan ta världmästartröjan till Frankrike.

 

Franska Quechea krossar i bergsterräng och är en klar favorit till pallen.

 

Quechea är ytterligare ett franskt topplag som rankas som nr 1 i Frankrike bredvid
Wilsa HH. Sjukt snabba i bergen. Var dominanta i X-Adventure Raid Series när de
pågick.

 

Buff Thermocool från spanien är alltid bra och har vunnit många stora internationella
tävlingar så som EcoMotion.

 

Multisport.se kommer självklart följa upptrappningen och rapportera från årets
höjdpunkt och nu närmast följer en artikelserie med intervjuer av de 5 svenska lagen
som skall delta på VM.

Mer info: www.arwc2009.com
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