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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.

Världsklass från Elowson
Albin Elowson visade återigen att han är en enduroförare i
världseliten när den tredje dagen av sex i årets Lag–VM
kördes. Elowson, på en Husqvarna, körde för tredje dagen in
som totaltia individuellt, av samtliga förare, och var också för
andra dagen i följd bästa juniorförare.
Skövde–föraren klättrade därmed också till en tionde plats i
sammandraget, där han i sin maskinklass (E2) också är
totaltrea.
Imponerande, minst sagt, av Elowson som åkte på en riktig
smäll inför tävlingen när han efter ett inbrott i sin buss blev av
med såväl motorcykel som extra fjädring och reservdelar.
Ingen optimal uppladdning när man ska ge sig ut och köra
mot världens bästa i sex dagar.
Det svenska juniorlaget, som Elowson kör för i tävlingen, är
sedan igår borta från medaljstriden efter att Mikael Persson
tvingades bryta med maskinfel. De är dock kvar på en
tiondeplats i sammandraget.
Seniorlandslaget tappade idag Storbritannien förbi sig efter
att man haft svårt med dammet som blev på specialproven.
Det utlovade regnet kom aldrig, marken var snustorr under
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Resultat, onsdag:
World Trophy: 1) Frankrike, 2:09:00.93, 2)
Australien, 2:10:00.44, 3) Finland,
2:10:38.16, 4) Italien, 2:10:47.81, 5)
Portugal, 2:13:00.44… 7) Sverige,
2:14:41.13.
Junior Trophy: 1) Frankrike, 1:37:54.48, 2)
Italien, 1:38:21.35, 3) Storbritannien,
1:38:40.67, 4) Chile, 1:39:42.86, 5) USA,
1:39:56.59… 10) Sverige, 1:57:57.43,
Womens Trophy: 1) Australien,
1:11:46.51, 2) USA, 1:12:23.27, 3)
Frankrike, 1:16:23.68, 4) Italien,
1:18:38.74, 5) Sverige, 1:33:52.83.
Individuellt, herrar: 1) Loic Larrieu,
Frankrike, 31:49.48, 2) Jeremy Tarroux,
Frankrike, 31:51.89, 3) Josep Garcia,
Spanien, 31:57.17. Bästa svensk: 10)
Albin Elowson, Sverige, 32:15.03
Individuellt, damer: 1) Laia Sanz, Spanien,
34:40.68, 2) Tayla Jones, Australien,
35:08.53, 3) Brandy Richards, 35:51.78.
Bästa svenska: 11) Martina Reimander,
Sverige, 38:45.21.

Resultat, totalt:
World Trophy: 1) Frankrike, 7:20:27.82, 2)
Australien, +5:19.07, 3) Finland, +7:26.92,
4) Portugal, +16:50.07, 5) Storbritannien,
+21:57.22, 6) Sverige, +23:10.60.
Junior Trophy: 1) Frankrike, 5:37:38.66, 2)
Italien, +39.73, 3) USA, +1:59.49, 4)
Storbritannien, +4:47.44, 5) Chile,
+5:43.07… 10) Sverige, +4:46:24.08.
Womens Trophy: 1) Australien,
4:07:05.58, 2) USA, +5:49.57, 3) Frankrike,
+13:10.07, 4) Sverige, +21:06.13, 5)
Italien, +29:06.62.
Individuellt, herrar: 1) Christophe
Nambotin, Frankrike, 1:49:13.85, 2) Taylor
Robert, USA, +13.61, 3) Josep Garcia,
Italien, +31.56. Bästa svensk: 10) Albin
Elowson, Sverige, +1:18.21.
Individuellt, damer: 1) Laia Sanz, Spanien,
2:00:14.24, 2) Tayla Jones, Australien,
+1:03.07, 3) Brandy Richards, USA,
+5:05.64. Bästa svenska: 10) Hanna
Berzelius, Sverige, +13:49.65.
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gräset och när 10–15 förare kört bildades stora moln av damm
som vägrade blåsa undan. Extra jobbigt blev det för de
svenska förarna som kom en bit längre bak i fältet. Man ligger,
med två endurodagar och lördagens crosstävling kvar, på en
sjätteplats och har dryga tre minuter till godo på jagande
Italien. Hemmanationen Frankrike drygade ut sin VM–
ledning och är över fem minuter före tvåan Australien.
Individuellt såg vi också tre fransmän bland de fyra snabbaste.
De svenska damerna är kvar på en fjärdeplats efter en ny
stabil insats på specialproven. Med motorcyklarna var det
värre och efter att ha tvingats meka vid servicestationerna
blev två av tjejerna sena till tidskontrollen och drog på sig
tidstillägg.
På Six Days finns förutom de tre landslagsklasserna också
en klubblagsklass. Där kommer Team West, representerade av
sex klubbar i Skaraborgs Län, till start med två unga lag som
är ute för att känna på den internationella enduron. Och lag
Team West Sweden 1, med debutanterna Oskar Ljungström,
Falköpings MK, och Marcus Adielsson, Tibro MK,
tillsammans med Mattias Ojanperä, FMCK Skövde, som kört
två Six Days, har dessutom lyckats köra upp sig till en total
tiondeplats av 167 startande lag. Team West samarbetar under
tävlingen med Svemo.

Ledarna om onsdagen:
Stefan Holm, herrlandslaget
”Albin har åkt jättebra. En kalasdag. Han gjorde en
vurpa på ett specialprov men satte en bra tid ändå.
Ligger med i toppen och är bara sekunder från de
snabbaste på specialproven. Får han bara vara
med där nu och kunna slappna av i den farten så
kommer de där sekunderna att komma också. Nu
känner han att han är med där! Seniorlaget rullar
på, de har haft lite småproblem men åker jämnt.”

Robert Grindberg, damlandslaget
”Tjejerna kämpar på. Det är småstrul som ställt till
det, och gör att de får tidsprick, men bortsett från
det så tycker jag att de kommer bättre och bättre
tidsmässigt på specialproven. Martina Reimander
har kört jättebra idag, hon rullar på säkert och det
har hon gjort hela veckan. Nu börjar hon hitta
farten också. Det är skönt att vi håller undan för
Italien.”
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