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Adventure race er ikke kun for
elitesoldater
1 måned siden  

 
FREDAG

 

 

Dansk succes ved VM i adventure race
1 måned siden  

 
TORSDAG

 

 

Dansk succes ved VM i adventure race
1 måned siden    1

 
TIRSDAG

 

 

Godt dansk resultat ved U21 VM i
traditionel karate
1 måned siden  

 
TIRSDAG

 

 

2. etape er godt i gang
2 måneder siden  

Så er der igen nyt fra teamets supportere. De fortæller, at de
har sendt drengene på, hvad de kalder for en syg etape. Så var
det, at vi herhjemme, var nødt til at spørge, hvor er Thea? Hertil
svarede supporterne: Jamen hun er jo bare en af drengene;-)

Men tilbage til den sygt hårde etape, som vi må tilkendegive lyder
lettere sindssyg. Etapen består bl.a. i to hiking sektioner og i en MTB
sektion i over 1000 meters højde. Og så selvfølgelig en masse
ubekendte.

Supporterne er meget lettede over, at de kan nøjes med at gå på
sliktogt i det lokale supermarked. Det er dog også en præstation i sig
selv at købe så meget slik, som supporterne har gjort. Faktisk
foranlediges man til at tro, at de har købt ind til at åbne en
grænsebutik. Der er bl.a. blevet købt: Mars, Marabou, Bounty, Slik,
Chips m.m. Så der er vist ingen tvivl om, at cykelkufferterne igen bliver
fyldte til bristepunkterne.

Tilbage til den sygt hårde 2. etape, som fører racerne op til et sted,
hvor der er en vindmøllepark. Det skulle eftersigende være mere
blæsende og koldt end dansk kuling. Og derfor har teamet pakket det
varme tøj.

Efter den første hiking sektion og MBT sektionen slutter etapen af med
20 kilometers opstigning - op til Portugals højeste punkt. Her kan
racerne meget vel ramme ind i snevejr.

Og så må vi lige komme med en rettelse. Vi skrev tidligere, at teamet
først startede kl. 10.00 i dag. Men næh nej, hvis vi troede, de sov
længe, kunne vi godt tro om igen. Kl. 07.00 gik starten nemlig på 2.
etape. Og supporterne forventer ikke at se mere til teamet før i morgen
kl. 13.00. Teamet har estimeret 2. etape til 30 timer ... meeen nu må vi
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se.

Endeligt kan vi tilføje, at hvis man følger med på live tracking på løbets
hjemmeside, så lader det til, at teamet i dag har fået en fin start og
ligger placeret midt i feltet.

HEP

 
KOMMENTARER

SKRIV EN KOMMENTAR

Dit navn

din@email.dk

Din kommentar

Send kommentar

 
MANDAG

 

 

Hård start på VM i adventurerace
2 måneder siden  

 
SØNDAG

 

 

DM-Guld til Esbjerg Curling
2 måneder siden  

 

 

På rette kurs igen
2 måneder siden  

 

 

Søndagen står på Prolog
2 måneder siden  

 
ONSDAG

 

 

Ekstremt VM i Adventure Race
2 måneder siden  

 
TORSDAG

 

 


