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Landslaget i enduro kör Lag–VM i franska Brive 28 aug–2 sept

World Trophy
Det svenska seniorlandslaget
består av följande förare:
Niklas Persson, från Karlskoga, kör
för Karlskoga EK.
Oliver Nelson, från Askersund, kör
för Tibro MK.
Pontus Skoog, från Karlskoga, kör
för Karlskoga EK.
Robert Friberg, från Vänersborg,
kör för Tibro MK.

Junior Trophy
Det svenska juniorlandslaget
består av följande förare:
Albin Elowson, från Värsås, kör för
FMCK Skövde.
Mikael Persson, från Karlskoga, kör
för Karlskoga EK.
Joakim Grelsson, från Östersund,
kör för Fältjägarnas EF.

Womens Trophy
Det svenska damlandslaget
består av följande förare:
Hanna Berzelius, från Ljungsbro,
kör för Linköpings MS.
Amanda Elvin, från Grums, kör för
Försvarsmaktens EK.
Martina Reimander, från
Norrköping, kör för
Försvarsmaktens EK.
Den svenska landslagsledningen
består av: Kent Karlsson,
förbundskapten seniorlandslaget,
Stefan Holm, förbundskapten
juniorlandslaget, Robert
Grindberg, förbundskapten
damlandslaget.

Juniorerna i VM–ledning
Det svenska juniorlandslaget i enduro inledde Lag–VM på
ett fenomenalt sätt när man på dagens första specialprov var
med bland de allra snabbaste i världen.
Albin Elowson, silvermedaljör i Junior–VM förra året,
hängde i där framme under hela dagen och slutade individuellt
på en tionde plats av samtliga förare. Och som näst bästa
junior.
Med stabila insatser också från Mikael Persson och Joakim
Grelsson kunde det svenska laget ta sig i mål som ledare efter
nästan åtta timmar på motorcykeln.
Uppdraget att försvara sitt VM–guld från förra året inleddes
därmed på allra bästa sätt i franska Brive – där värmen och
dammet var det de flesta pratade om. Temperatur snuddade
vid 35 grader och på flera av specialproven låg dammet som ett
tjockt täcke över banan.
Något annat många pratade om var att en av huvudfavoriten
i World Trophy, USA, körde bort sig redan den första dagen
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Resultat, måndag:
World Trophy: 1) Frankrike, 2:34:42.00, 2)
Finland, 2:36:32.05, 3) Australien,
2:36:58.65, 4) Spanien, 2:37:25.13, 5)
Portugal, 2:39:30.60, 6) Sverige,
2:41:48.25.
Junior Trophy: 1) Sverige, 1:57:57.43, 2)
Italien, 1:58:26.28, 3) Frankrike,
1:58:29.91, 4) USA, 1:58:50.81, 5) Chile,
2:00:19.05.
Womens Trophy: 1) Spanien, 1:25:32.93,
2) Australien, 1:26:14.94, 3) USA,
1:28:38.06, 4) Frankrike, 1:29:07.78, 5)
Sverige, 1:33:52.83.
Individuellt, herrar: 1) Christophe
Nambotin, Frankrike, 38:17.11, 2) Taylor
Robert, USA, 38:23.30, 3) Jeremy Tarroux,
Frankrike, 38:29.54. Bästa svensk: 10)
Albin Elowson, Sverige, 38:53.20
Individuellt, damer: 1) Laia Sanz, Spanien,
41:56.92, 2) Tayla Jones, Australien,
42:40.35, 3) Jessica Gardiner, Australien,
43:34.5. Bästa svenska: 11) Hanna
Berzelius, Sverige, 45:37.69.

Resultat, totalt:
World Trophy: 1) Frankrike, 2:34:42.00, 2)
Finland, +1.50.05, 3) Australien, +2.16.65,
4) Spanien, +2.43.13, 5) Portugal,
+4.48.60, 6) Sverige, +7.06.25.
Junior Trophy: 1) Sverige, 1:57:57.43, 2)
Italien, +28.85, 3) Frankrike, +32.48, 4)
USA, +53.38, 5) Chile, +2.21.62.
Womens Trophy: 1) Spanien, 1:25:32.93,
2) Australien, 1:26:14.94, 3) USA,
1:28:38.06, 4) Frankrike, 1:29:07.78, 5)
Sverige, 1:33:52.83.
Individuellt, herrar: 1) Christophe
Nambotin, Frankrike, 38:17.11, 2) Taylor
Robert, USA, +6.19, 3) Jeremy Tarroux,
Frankrike, +12.43. Bästa svensk: 10) Albin
Elowson, Sverige, +36.09.
Individuellt, damer: 1) Laia Sanz, Spanien,
41:56.92, 2) Tayla Jones, Australien,
+43.43, 3) Jessica Gardiner, Australien,
+1:37.67. Bästa svenska: 11) Hanna
Berzelius, Sverige, +3:40.77.
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när Thad Duvall kraschade och tvingades bryta med en
misstänkt fraktur i handleden. Hemmanationen Frankrike
övertygade och är i en klar ledning, före överraskningen
Finland.
Det svenska seniorlandslaget är bakom fint med som sexa
efter en stabil insats från kvartetten som består av fyra
debutanter. Målet att vara topp–5 i tävlingen kändes på
förhand svårt, men i och med att nationer redan börjat falla
bort kan det räcka långt för de svenska förarna att bara ta sig
runt.
De svenska damerna är femma efter den första dagen men
har en bit upp till de fyra där framme. Både Amanda Elvin och
Martina Reimander drog på sig tidsprickar efter att ha blivit
sena till tidskontroller. Men kan man behålla femteplatsen
under veckan så gör man ändå en bra insats.

Ledarna efter första dagen:
Stefan Holm, herrlandslaget
”Det har gått bra överlag och det första specialprovet av fem var
kalasbra. Hela svenska laget var bra med där. Sedan tappar vi på
enduroprovet – snabba enduroprov är inte vår starka
sida i dagsläget. Vi har inga såna hemma att träna
på. Sedan blev det tyvärr kö inför det provet och
när våra juniorer kom så släppte de ut förarna
tightare än 20 sekunder emellan. Och det var
väldigt dammigt.”

Kent Karlsson, herrlandslaget
”Det är farligt i dammet som det blir på
enduroprovet. Det ligger kvar som ett täcke i
skogen och det är omöjligt för förarna att se vad
som kommer fram under. Och hur det kommer se
ut nu, efter att 600 förare kört där, det kan jag bara
föreställa mig. Inte mig emot om de stryker det
innan någon kör ihjäl sig. Juniorerna har varit
fantastiska, I seniorlaget är resultaten ungefär som
väntat – de ligger där de är på SM.”

Robert Grindberg, damlandslaget
”Det har sett lite kantigt och stelt ut och tjejerna är
inte helt nöjda. De har inte kunnat prestera som de
tänkt sig. Men det känns skönt att alla är runt, att vi
är pigga och glada. Nu vet de vad de har framför
sig, kroppen börjar vänja sig vid värmen och
hjärnan börjar fatta att det är såhär det känns. Det
kan bara bli bättre”
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