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Avspända vargar ska köra hårt i VM
I Herkules City Wolfs är det lugna gatan inför VM-starten i Portugal.

- Det känns som om vi har allting under kontroll, säger Tomas Wallinder.

Men med en och en halv vecka kvar till start är det mycket som måste ordnas,
utrustning inte minst.

- Vi har beställt en del prylar och det mesta börjar ramla in nu.

Herkules City Wolfs är ett delvis nykomponerat lag, som består av Tomas Wallinder,
Åsa Wiklund, Stefan Andersson och Ola Alsterholm.

- Det är första gången som den här konstellationen kör ihop.

Men några av dem är samkörda redan. Åsa och Tomas har tävlat mycket ihop, bland
annat vann de både SM och Svenska Multisportcupen i år.

 

Åsa Wiklund och Tomas Wallinder tog hem både SM och Svenska Multisportcupen
tidigare i år. Foto: Magnus Stenman

 

De har också tävlat tillsammans med Stefan, men inte med Ola. Däremot har Ola och
Stefan kört många tävlingar tillsammans. Men alla fyra har inte tävlat tillsammans
tidigare, så för att trimma ihop gruppen till ett fungerande lag har de haft en del
gemensamma träningar, för en månad sedan i Trysil.

- Vi körde ett litet läger från torsdag till söndag.

Resultatet var gott.

- Det fungerade bra. Vi är nog ett väldigt jämt lag, det är nog vår styrka. Vi är bra på
samma saker.
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Stefan Andersson under Explore Sweden Monster. Foto: Wauther Kingma

 

Har ni några svagheter?

- Nej, inga direkta svagheter. Det är inget som vi är riktigt kass på.

Därmed inte sagt att allt kommer att gå lika lätt. Tomas nämner till exempel en liten
nätt cykelsträcka som innebär över 8000 höjdmeter. Det lär inte bli någon lek, men
laget är ganska bra på cykel så det är inget som skrämmer, åtminstone inte Tomas.
Då tycker han det är värre med trekkingsträckor.

- Jag har lite problem när det går uppför, är väl något kilo för tung.

Han säger att det är tungt när det är slätt underlag och uppför, men blir det bara
stenskravel så är det inga problem.

 

Tomas Wallinder hade bra fart i årets SM. Här är det full 
fart under stora lyftet inne i centrala Uppsala under SM.
Foto: Kaj Glännestrand

 

I övrigt är allt väl med deltagarna i laget, alla är skadefria.

- Ja, vad jag vet i alla fall.

- Ola vurpade på cykel häromdagen men det blev bara skrubbsår, så det ska vara
lugnt.

Även om laget är relativt nykomponerat så har lagmedlemmarna varit med ett tag.

Hur rutinerade är ni när det gäller expeditionstävlingar?

- Jag är väl den som har minst rutin. Jag har kört fyra tävlingar som är två dagar eller
längre. Åsa har kört fem. Stefan och Ola har kört en hel del. Så rutin tror jag att vi
har, vi har ganska bra koll på vad vi ska göra.

Det vill till för laget har bara en assistent under VM.

- Han kommer att få jobba, säger Tomas Wallinder som däremot har svårt att säga
vad han tror om själva tävlingen.

- Det man vet är att det är väldigt många bra lag med, så det är svårt att spekulera.
Jag har ingen riktig uppfattning faktiskt.

Vad har ni för målsättning då?

- Ingen riktigt uttalad. Men vi har sagt att vi ska tävla lite hårdare än i Explore
Sweden och där gick det ju bra (City Wolfs slutade fyra).

 

City Wolfs blev fyra i Explore Sweden Monster, som gick i juli i år. Foto: Wouther
Kingma
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- Men är vi bland de femton, tjugo bästa då tycker jag att vi gjort det bra.

Laget åker till Portugal fredagen den sjätte november, det ger laget endast en dag på
plats innan starten går, men det ska vara tillräckligt med tid.

- Vi ska ha allting färdigt när vi åker, bara skaffa lite mat när vi kommer dit, säger
Tomas Wallinder som inte lider av några tävlingsnerver.

- Nej, tio minuter innan start börjar det kännas.

Så fram till dess är det lugnt i varglyan.

 

Text: Kaj Glännestrand
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