
Pressmeddelande 31 augusti 2017

Närmar vi oss medaljstrid? 
   Allt kan hända på ett Six Days. Den fjärde dagen är avklarad 
och samtliga nationer som var med i medaljstriden är 
fortfarande kvar. Men frågan är om de är det i morgon? 
   Frankrike har lett VM under hela veckan och var 
totalsnabbast också i dag. Men den allra snabbaste 
fransmannen, Christophe Nambotin som också ledde 
tävlingen individuellt, kraschade under ett av specialproven 
idag och tvingades fullfölja med en misstänkt fraktur i 
handen.  
   Han tog sig i mål men tappade sin individuella ledning och 
såg efteråt ut att ha ont. Och frågan är om den trefaldige 
världsmästaren kommer till start i morgon?  
   Än värre är det för Australien som var tvåa inför dagen och 
fortfarande är kvar som tvåa. Daniel Sanders i det australiska 
laget tvingades nämligen fullfölja dagen med ett misstänkt 
nyckelbensbrott. Kommer han verkligen till start i morgon? 
   Sverige är på en fortsatt fin sjätteplats men skulle både 
Frankrike och Australien försvinna i morgon, man gör det om 
inte samtliga förare i laget lyckas ta sig runt, dras blågult helt 
plötsligt in i en medaljstrid.  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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.

Landslaget i enduro kör Lag–VM i franska Brive 28 aug–2 sept
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   Dagen började strålande för det svenska landslaget, med 
tider på de första specialproven som var över vad man normalt 
presterat under veckan. Efter hand mattades man dock och 
det blev en sjätte plats.  
   Albin Elowson i det svenska juniorlaget var återigen 
snabbaste svensk och den här gången var han snabbare än 
någonsin förr – efter att ha varit totaltia de första tre dagarna 
tog sig Elowson upp som sjua av samtliga förare i Lag–VM. 
Och dessutom var han återigen bästa juniorförare. I och med 
det klättrade Husqvarna–föraren till en total niondeplats i 
sammandraget. Ingen nation tappade någon förare under 
dagen och Sverige är därmed kvar på en tiondeplats – bäst av 
de som inte längre har alla förare kvar på motorcykeln.  
  För de svenska damerna var dagen ett kliv framåt. Man åkte 
jämnt med Frankrike som är på bronsplats och distanserade 
nationerna bakom. Frankrike har tappat en förare men i 
damklassen på Six Days räknas bara de två bästa resultaten 
varje dag. Det gör att Frankrike fortfarande är kvar som trea. 
Men man har inte råd att tappa någon mer.  
   Och gör man det – då kan ni räkna med att svenskorna är 
där och hugger. 
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Resultat, torsdag: 

World Trophy: 1) Frankrike, 2:27:46.47, 2) 
Finland, 2:28:54.36, 3) Australien, 
2:29:28.16, 4) Storbritannien, 2:31:36.87, 
5) Portugal, 2:31:46.52, 6) Sverige, 
2:32:37.44. 
 
Junior Trophy: 1) Frankrike, 1:52:37.78, 2) 
USA, 1:52:37.85, 2) Italien, 1:52:42.78, 4) 
Storbritannien, 1:52:52.93, 5) Spanien, 
1:54:39.19… 10) Sverige, 4:14:32.53. 
 
Womens Trophy: 1) Australien, 
1:20:06.07, 2) USA, 1:21:32.23, 3) 
Frankrike, 1:25:52.16, 4) Sverige, 
1:26:28.48, 5) Italien, 1:28:17.96 

Individuellt, herrar: 1) Josep Garcia, 
Spanien, 36:13.47, 2) Loic Larrieu, 
Frankrike, 36:15.66, 3) Nathan Watson, 
Storbritannien, 36:25.96. Bästa svensk: 7) 
Albin Elowson, Sverige, 36:37.53 

Individuellt, damer: 1) Tayla Jones, 
Australien, 39:09.68, 2) Laia Sanz, 
Spanien, 39:33.03, 3) Brandy Richards, 
40:27.90. Bästa svenska: 10) Hanna 
Berzelius, Sverige, 42:57.12. 

Resultat, totalt: 

World Trophy: 1) Frankrike, 9:48:14.29, 2) 
Australien, +7:00.76, 3) Finland, +8:34.81, 
4) Portugal, +20:50.12, 5) Storbritannien, 
+25:47.62, 6) Sverige, +28:01.57. 
 
Junior Trophy: 1) Frankrike, 7:30:16.44, 2) 
Italien, +44.73, 3) USA, +1:59.56, 4) 
Storbritannien, +5:02.59, 5) Chile, 
+8:27.38… 10) Sverige, +7:08:18.83. 
 
Womens Trophy: 1) Australien, 
5:27:11.65, 2) USA, +7:15.73, 3) Frankrike, 
+18:56.16, 4) Sverige, +27:28.54, 5) 
Italien,  +37:18.51.  

Individuellt, herrar: 1) Loic Larrieu, 
Frankrike, 2:25:19.51, 2) Josep Garcia, 
Italien, +39.37, 3) Taylor Robert, USA, 
+47.77. Bästa svensk: 9) Albin Elowson, 
Sverige, +1:50.08. 

Individuellt, damer: 1) Laia Sanz, Spanien, 
2:39:47.27, 2) Tayla Jones, Australien, 
+39.72, 3) Brandy Richards, USA, 
+6:00.51. Bästa svenska: 10) Hanna 
Berzelius, Sverige, +17:13.74.

Kent Karlsson, herrlandslaget 

”Det är väldigt tveksamt om Australien och 
Frankrike kan fullfölja det här. Och då skulle vi 
kunna vara med och fightas om en pallplats… 
man vet aldrig. Men då har vi Oliver som slagit sig 
å andra sidan. Det blir spännande i morgon 
förmiddag och se vad som händer. Och vilka som 
kommer till start. Femte dagen förra året försvann 
två lag. Det är inte över än och man får leva på 
hoppet. Sen är det aldrig roligt när någon skadar 
sig, det är det inte. 

Robert Grindberg, damlandslaget 

” De har tyckt det var kul att köra idag. Roliga 
transporter och fina prov. Det känns positivt! 
Martina hade problem med sin växelspak men 
klarade sig från tidsprick. Men det var synd, för 
det störde henne och hon var på gång. Det har 
släppt för Hanna också, som dock hade problem 
med framförvarande mer långsamma förare”

Ledarna om onsdagen:


