
ARWS igang i Portugal - danskerne er med

Så er det igen tid til at slide F5 knappen blank og bande over den dårlige opdatering på løbssiden. Det er

igen blevet VM-tid og denne gang bliver der masser at følge med i for de danske adventurerace entutiaster.

Vi sætter lige scenen:

VM ellers ARWS Championship som det også kaldes afholdes i år i Portugal. Vært er Portugal XPD som i

en årrække har arrangeret både større og mindre løb i det meste af Portugal.

Løbet har udgangspunkt fra Cascais lidt vest for Lissabon. Løbets længde er på 900km og den maksimale

racetid er 120timer. Starten går søndag d. 8 nov kl. 10 lokal tid.

I år har løbet deltagelse af 3 hold med dansk islæt. Adventureracers.dk, Adventureteam.dk og Aldeias do

Xisto.

Adventureracers.dk er det eneste "rene"

danske hold. Holdet består af Claus

Rantzau, Anders Andreasen, Thea Storm og

Søren Andersen. Et hold som man godt kan

forvente sig noget af. Holdet har forberedt

sig benhårdt frem mod dette løb.

Træningslejre i udlandet og en del races

med fast holdopstilling, vil uden tvivl komme

holdet til gode når det bliver langt og hårdt.

Adventureteam.dk var et af de første hold

der tilmeldte sig årets VM og har også satset

benhård på dette race. Desværre har holdet været ramt af sygdom i sensommeren, hvilket har betydet der

er skiftet lidt ud på holdet. Holdet stiller med Per Jessen, Peter Villadsen, Bjørn Axelsen og deres svenske

islæt Pernilla Lagergren.

Adventureteam.dk deltog sidste år i Portugal XPD, men det er dog kun Peter Villadsen der er med fra

dengang.

Sidste danske islæt i løbet er Bjarke

Refslund, der i 11.time fik stablet et hold på

benene og deltager under navnet Aldeias do

Xisto. Ud over Bjarke består holdet af Ingrid

Stengård der tidligere har kørt med Team

Coastzone og Team Løberen. Der ud over

består holdet af en svensk og en portugisisk

racer. Bjarke er netop hjemvendt til Europa

fra USA hvor han bl.a. har kørt Primal Quest.

Anderledes raceformat

Raceformatet er lidt anderledes end man normalt ser ved større adventureraces. Løbet består af en regulær

rute med der er delt op i 5 etaper. Hver etape er delt op i en række sektioner, med vekslende discipliner. Der

er sat cutoffs på de enkelte etaper, som holdene skal overholde for at kunne fortsætte.

Selve banen består af obligatoriske poster og valgfrie poster. For at blive rangeret i stillingen skal holdene

tage alle posten. Selve rangeringen i stillingen kommer så til at blive bestemt af hvor mange frivillige poster

holdene tager. Har to hold taget lige mange poster, bliver det deres tid i mål der er afgørende for

placeringen.

I forhold til hvad der er blevet meldt ud fra arrangørerne, så vil vinderne komme til at tage alle posterne,

hvilket vil give en rute på omkring de 900km.

Første etape har fået navnet "Estoril Coast Challenge" og er 60km lang. Holdene starte med en kort prolog i

Estoril. Derefter skal holdene på inliners 12km,  20km trekking ved kysten hvor de blandt andre kommer

forbi det vestligste punkt i Europa, en kort mtb-sektion på 15 km bringer dem ind i landet, hvorefter de

afslutter etapen med 12 km trekking.
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