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FJS siktar på toppen
Det har varit en bra säsong för FJS så här långt med flera bra placeringar i bagaget,
där kanske andraplatsen i Explore Sweden Monster är höjdpunkten hittills.

Nu närmar sig dock säsongens stora mål med stormsteg - VM i Portugal. Och FJS
spänner bågen.

- Topp fem, där vill vi vara, säger Johan Hasselmark.

Det är nog ingen orimlig målsättning, men förutsättningarna är lite annorlunda än
tidigare. FJS kommer att köra VM med en ny kraft i laget, Scott Cole. Anledningen är
att lagkaptenen Daniel Hansson fått förhinder och inte kan vara med i Portugal.

 

FJS under Explore Sweden Monster. Foto: Peder Sundström

 

FJS är ett väl intrimmat lag men måste nu alltså köra med en för laget helt oprövad
kraft, även om Scott Cole på inget sätt är oprövad i tuffa tävlingar.

- Scott Cole har vi inte kört med tidigare. Vi har tagit med honom för att han har gjort
bra resultat under året, han är sympatiskt och har fått bra referenser. Han är ett bra
alternativ.

Men en ny deltagare innebär att det kommer bli en omställning för laget, men det
behöver inte vara någon nackdel.

- Vi är inte oroliga, säger Johan Hasselmark och fortsätter:

- Men däremot blir det helt klart förändringar. När man kör med en ny deltagare
brukar toleransnivån bli högre. Och kommunikationen blir viktigare.
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Scott Cole ersätter Daniel Hansson på VM. Scott är en av Sveriges mest erfarna
multisportare som deltagit i flera stora tävlinar så som Primal Quest, Southern
Traverse och VM. Här på bilden navigerar han ner för canyon under VM 2006. Foto:
Peder Sundström

 

Hittills har det varit ett bra år för FJS.

- Vi är nöjda med säsongen, även om det varit lite motgångar på individuell nivå
(skador). Sedan är det så att alla tävlingar vill man vinna och när man inte gör det
blir man besviken.

I VM är support tillåtet och FJS kommer att ha tre assistenter till sin hjälp men
kommer ändå att köra som de brukar.

- De flesta växlingar är osupportade. Vi kommer att sikta på att vara lika självgående
som vanligt.

 

FJS under Explore Sweden Monster. Foto: Krister Göransson

 

Hur är då formen nu när de snart ställs inför säsongens huvudmål?

Johan säger att när det kommer till så här långa tävlingar som dem i AR-serien så
handlar det inte så mycket om att toppa formen som att ha en bra grundform. Givetvis
måste de ha tillräcklig fysik för att klara av påfrestningarna, men efter ett par dygns
tävlande handlar det ändå till stor del om andra saker, såsom att stå ut med
sömnbristen och klara tävlingen rent mentalt.

Att de behärskar det har de bevisat flera gånger tidigare, senast i Explore Sweden
Monster.

Nu är det VM och det har FJS haft siktet inställt på hela säsongen.

- Vi har medvetet tagit det lugnt och bara åkt på de tävlingar vi tyckt varit roligt att
köra. Vårt mål är de långa tävlingarna, det är de vi vill prestera på.

Och målsättningen är klar.

- Vi vill göra en så bra tävling vi kan. När vi går i mål ska alla känna att de gjort vad
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de har kunnat.

- Vi siktar på topplacering, vi ska vara med i täten. Topp fem, där vill vi vara, säger
Johan Hasselmark.

 

FJS under Explore Sweden Monster. Foto: Peder Sundström

 

Fotnot: I VM ställer FJS upp med följande lag; Johan Hasselmark, Kristin Lundgren,
Emil Dahlqvist och Scott Cole.

 

Läs mer om FJS på: www.fjs.se

 

Text: Kaj Glännestrand
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