
Summering - Ungdoms-VM Grekland, deltävling 3 Grevena 

På onsdagen så flög vi ner till Thessaloniki och åkte sedan sista biten till Grevena med bil. På 

torsdagen så var jag ute och gick banorna. Banvarvet bestod av tre olika specialprov och dessa 

skulle köras tre varv både lördag och söndag. Vi konstaterade direkt att det var ett antal svåra 

backar som vi skulle ta oss upp för och med tanke på att det skulle bli regn under helgen så 

kunde dessa bli aningen besvärliga. Överlag så var det en riktigt häftig bana.  

Under fredag kväll körde vi ett så kallat supertest. Man kör två och två på tid. Det är en kort 

bana uppdelad i två "filer" där man startar på den ena och går i mål på den andra. Provet tog 

runt 2 minuter. Jag startade med min teamkompis Lee Sealy, som var riktigt snabb. Tyvärr 

ramlade han samtidigt som jag kunde göra en stabil körning. Jag fick fjärde tid och låg då alltså 6 

sekunder efter ledaren inför lördagen.  

Det hade regnat mycket när lördagens tävling drog igång. Jag förväntade mig att det skulle bli 

riktigt halt och kämpigt. Jag började dagen stabilt men tappade några sekunder till Jean-Baptiste 

Nicolot under det första varvet. Men under det andra varvet så gjorde jag några bra sträcktider 

och lyckades ta över ledningen. Jag kunde dra ifrån ytterligare och kunde tillslut ta hem segern 

med cirka 34 sekunders marginal efter ungefär 67 minuter provtid.  

Dag 1: 1) Erik Appelqvist. 2) Jean-Baptiste Nicolot. 3) Jack Edmondson 

Söndagen började också bra då jag var med och fajtades om topplaceringarna. Lee Sealy ledde 

efter två prov, men vid enduroprovet så gick det inte riktigt lika bra för honom och jag lyckades 

ta över ledningen. Jag hade en liten ledning tills början av sista varvet, då Lee gör ett misstag på 

crossprovet och förlorar flera minuter. Jag hade nu därför en relativt stor ledning ner till den nya 

tvåan Jack Edmondson. Jag kunde köra lite mer på säkerhet under det sista enduroprovet och 

avslutade dagen med en ny seger. Marginalen till tvåan blev ungefär 54 sekunder. 

Dag 2: 1) Erik Appelqvist. 2) Jack Edmondson. 3) Jean-Baptiste Nicolot.  

Nu är det några veckor kvar tills VM i Finland den 10-12 juni. Helgen därefter är det VM i 

Enköping. Eftersom att vi i ungdomsklassen får räkna bort de fyra sämsta resultaten, så är det 

för tillfället svårt att säga hur jag ligger till i totalställningen. Efter 6 tävlingsdagar så har jag nu 

tre segrar och en tredjeplats. Jag missade de två dagarna i Marocko. Allt känns väldigt bra med 

åkningen och hojen. Allt fungerade perfekt hela helgen trots svåra förhållanden. Nu är det bara 

att kämpa vidare. Jag vill tacka alla mina sponsorer, speciellt  team Yamaha Johansson MPE 

och Bike Trollhättan, för att de ger mig denna chans! Jag vill även tacka min familj, min flickvän 

och alla andra som stöttar mig.  

 


