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Team SMS gör VM-debut
För ett par månader sedan blev killarna i Team SMS tvungna att hitta en ersättare till
Malin Kristoffersson som normalt kör med laget men som inte kan vara med i VM. Det
var inte helt lätt.

- Vi har haft problem att hitta en tjej, säger Niklas Kåvius.

Men till slut löste det sig.

Alexandra Löfvander tar plats i laget under VM. Det blir en ny tävlingsbekantskap för
ett par av dem.

- Två av oss har inte tävlat med henne tidigare, säger Niklas Kåvius men ser inte det
som något problem.

- Hon är en tjej med rätt inställning och det är viktigt. Hon har mycket erfarenhet från
friluftsliv.

Men erfarenheten av AR-tävlingar är det lite si och så med över huvud taget i laget.
Även om Team SMS har hållit på med multisport i sex år så har det inte blivit så
många “långa” tävlingar.

- Vi har mest kört tävlingar i Sverige och Finland.

Oftast har det handlat om C2, Ice Bug, Tieto Enator och liknande, men ett par AR-
tävlingar har det i alla fall blivit. För två år sedan tävlade laget både i Portugal och
Spanien. I Portugal slutade laget åtta, i Spanien fullföljde de inte men fick ändå en
placering, någonstans runt fjortonde plats.

Tävlingen i Portugal visade sig vara viktig, det var den som gjorde dem kvalificerade
till VM. Ett av kriterierna för att få delta är att laget har fullföljt en AR-tävling och det
gjorde de alltså i Portugal.

Hur är er VM-form?

- Sådär, det har varit lite skador under säsongen, men vi har okej form.

Vad har ni för målsättning?

- Förhoppningen är att komma någonstans i mitten.

Vilka är era styrkor?

- Vi har en jättebra navigatör, Anders Lindkvist, och så har vi jättebra sammansättning
i laget. Vi är bra på att vara ute i flera dagar - på att planera vårt upplägg.

Eftersom de inte är så rutinerade i de här sammanhangen och inte har någon support
med sig så är planen att göra sitt eget race utan att ryckas med i någon annans takt.

- Vi kör vårt tempo.

Vad har ni för svagheter?

- Att vi inte kört så många AR-tävlingar och inget VM.

De har heller aldrig kört så många dagar som det kommer att bli nu, hittills är tre
dygn det längsta de tävlat i sträck.

Även om de inte så rutinerade när det gäller AR-tävlingar så är Niklas Kåvius inte
orolig inför VM-starten. De känner varandra ganska väl, och även om de har en ny
deltagare i laget finns goda förutsättningar för att de ska kunna fungera bra som lag.

- Vi ska kunna ha en bra strategi, säger Niklas Kåvius.

 

Grunden av SMS, här under City Challenge 2007.

 

Fotnot: Laget består av Björn Malmgren, lagkapten, Anders Lindkvist, navigatör,
Alexandra Löfvander och Niklas Kåvius.

 

Text: Kaj Glännestrand
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Testa já!
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www.blinko.pt/Localizador
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