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Kanonstart av svenskarna i VM
Lundhags Adventure tog ledningen direkt i VM i Portugal. Efter den inledande 
prologen leder de före Team Explore och FJS.

Nu är VM igång. Klockan 10.00 lokal tid, 11.00 svensk tid, gick starten för VM 2009 i
Estoril, Portugal.

Och svenskarna fick en kanonstart på tävlingen. Efter första dagen ligger tre av de
svenska lagen i topp.

- Det var hårt, jävligt hårt, säger lagkaptenen i Team Explore efter att ha klarat av
den inledande dagen på VM.

Årets VM är en smått komplicerad historia med både ordinarie kontroller och ett antal
bonuskontroller, de sistnämnda är valfria. Och för att röra till det ytterligare var första
sträckan en form av prolog, med ett minst sagt annorlunda upplägg. Lagen skulle
genomföra ett antal valfria aktiviteter som gav olika poäng, när de samlat ihop hundra
poäng hade de tagit den första bonuskontrollen.

Aktiviteterna var av väldigt skiftande art från att simma till en boj och dyka ner till
botten, till repellering och bågskytte, för att bara ta några exempel.

- Vi fick välja vilka stationer vi vill ta, säger Mikael Lindnord.

Och det gällde att välja rätt.

- Vi valde bort bågskytte, vi vågade inte chansa. Hade vi missat en pil hade vi förlorat
mycket poäng och fått springa väldigt långt bort för att ta en annan station.

Alla lag brydde sig inte om den första bonuskontrollen, en del gav sig iväg ut på banan
direkt, men de flesta svenska lag körde för bonusen - och gjorde det bra.

Efter den inledande etappen ligger tre av svensklagen i topp; Lundhags är etta, Team
Explore tvåa åtta minuter bakom och FJS ligger trea ytterligare trettio sekunder efter
ledarna. På fjärde plats ligger finska laget Multisport.fi följt av spanska Thermocool och
Team Finland.

- Kul att se att tre svenska lag är så långt framme, säger Mikael Lindnord när han
sitter på bussen för transport till Lousã där det blir omstart i morgon bitti.

Även om det är tidigt i tävlingen är det ett fantastiskt resultat med tre svenska lag i
topp efter första dagen.

- Vi har en fördel av att vi kör svenska cupen, det här var ungefär samma upplägg,
säger Mikael om "prologen".

En del lag valde att hoppa över poängsamlandet för bonuskontrollen.

- City Wolfs/Herkules valde att hoppa den och köra banan istället, berättar Mikael och
fortsätter:

- Men alla topplagen har tagit hundra poäng och kört banan.

Kanske en indikation på vad som kommer att krävas under resten av tävlingen för att
vara med och slåss om VM-titeln.

Efter första dagens övningar gjorde tävlingen halt och hela startfältet bussades till
Lousã där det blir en ny start klockan 08.00 lokal tid,

- Sedan blir det inga cuts, då rullar tiden fram till målgång, säger Mikael.

- Då börjar tävlingen på riktigt.

Team Explore under sista löpningen ner till målet 

 

 
 
 

 

 

 

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

http://www.multisport.se/redir.php?id=178
http://www.multisport.se/
http://www.multisport.se/index.php
http://www.multisport.se/forum/index.php
http://www.multisport.se/nyheter/index.php
http://www.multisport.se/nyheter/tester.php
http://www.multisport.se/kalender.php
http://www.multisport.se/multisport/index.php
http://www.multisport.se/multisport/links.php
http://www.multisport.se/kontakt.php
http://www.multisport.se/blog/index.php
http://www.multisport.se/blog/index.php#399
http://www.multisport.se/blog/index.php#398
http://www.multisport.se/blog/index.php#397
http://www.multisport.se/blog/index.php#396
http://www.multisport.se/kalender.php
http://www.multisport.se/kalender_view.php?id=342
http://www.multisport.se/kalender_view.php?id=341
http://www.multisport.se/kalender_view.php?id=338
http://www.multisport.se/kalender_view.php?id=339
http://www.multisport.se/kalender_view.php?id=343
http://www.multisport.se/kalender_view.php?id=336
http://www.multisport.se/forum/index.php
http://www.multisport.se/forum/viewtopic.php?t=942#p2387
http://www.multisport.se/forum/viewtopic.php?t=941#p2385
http://www.multisport.se/forum/viewtopic.php?t=793#p2379
http://www.multisport.se/forum/viewtopic.php?t=940#p2378
http://www.multisport.se/forum/viewtopic.php?t=938#p2377
http://www.multisport.se/forum/viewtopic.php?t=939#p2375
http://www.multisport.se/redir.php?id=156
http://www.multisport.se/redir.php?id=124
http://www.multisport.se/redir.php?id=146
http://www.multisport.se/redir.php?id=175
http://www.multisport.se/redir.php?id=139
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BrKV3-VolS-vqI8LOjQfXmL2LDuXzv60Bm-TBiw-_g-KmC8CpBxABGAEgwsz5AygCOABQ-v2i2_v_____AWDt_N2FrBugAdfqz-oDsgERd3d3Lm11bHRpc3BvcnQuc2W6AQoxMjB4MjQwX2FzyAEB2gExaHR0cDovL3d3dy5tdWx0aXNwb3J0LnNlL255aGV0ZXIvbnloZXQucGhwP2lkPTgyNakCYWM-p3etuD7AAgTIAoeQowyoAwHIAwfoA4EE6AOqBOgDS_UDAAAAhA&num=1&sig=AGiWqtxlE4OfZC-YNtX1Z4C9WakvnJpIwg&client=ca-pub-7887493975102224&adurl=http://www.daqui-a-20-anos.com/pt/splash_v32/html/prelanding.bsp%3FisTest%3D1%26clId%3D1%26chId%3D31%26spId%3Ddaquia20%26SM_ALIASCATEGORY%3D%26deId%3Ddaquia20
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BDtBg-VolS-vqI8LOjQfXmL2LDojKpZUBvIH39guAz_j-DODFCBACGAIgwsz5AygCOABQ7eOi5gdg7fzdhawboAH8wsz4A7IBEXd3dy5tdWx0aXNwb3J0LnNlugEKMTIweDI0MF9hc8gBAdoBMWh0dHA6Ly93d3cubXVsdGlzcG9ydC5zZS9ueWhldGVyL255aGV0LnBocD9pZD04MjWpAmFjPqd3rbg-wAIEyAKS15IKqAMByAMH6AOBBOgDqgToA0v1AwAAAIQ&num=2&sig=AGiWqtzS1rv8uHZHqXNKFXfKqp7Ubc6nOQ&client=ca-pub-7887493975102224&adurl=http://www.blinko.pt/pt/splash_v32/html/landing.bsp%3FclId%3D2%26chId%3D12%26spId%3DLocalizador%26SM_ALIASCATEGORY%3D%26deId%3Dlocalizador
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.multisport.se/nyheter/nyhet.php%253Fid%253D825%26hl%3Dsv%26client%3Dca-pub-7887493975102224%26adU%3Dwww.daqui-a-20-anos.com%26adT%3DComo%2B%25C3%25A9s%2Bdaqui%2Ba%2B20%2BAnos%253F%26adU%3Dwww.blinko.pt/Localizador%26adT%3DInstala%2Bo%2BLocalizador%26gl%3DPT&usg=AFQjCNFIxYq2k5VDCxtrTdkQfu3dmdX6jQ


09/12/13 21:23multisport.se - nyhet: Kanonstart av svenskarna i VM

Página 2 de 2http://www.multisport.se/nyheter/nyhet.php?id=825

FJS inne i byte för inlines

Multisportprofilen Mike Kloser - Nike - körde hårt under prologen

Lundhags Adventure under en av klättringarna
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