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Damerna närmar sig 
  Det svenska damlandslaget i enduro slutade trea under den 
femte dagen av årets Lag–VM. I sammandraget är man dock 
för långt bakom Australien, USA och Frankrike, som i princip 
redan säkrat medaljerna i den ordningen. Dagen var ändå ett 
steg framåt, och samtliga tjejer svarade för stabila insatser på 
specialproven som återigen blev väldigt dammiga. 
   I toppstriden i Lag–VM för herrar lyckades Frankrike hålla 
undan trots skadan på sin starkaste förare, Christophe 
Nambotin, under gårdagen. 
   Det var ingen tvekan om att Australien fick en gyllene 
chans. Men Six Days–mästarna från 2015 körde helt enkelt 
inte tillräckligt snabbt. Trots att Nambotin bara blev 66:a, 
distanserad med över tre minuter av lagkompisen Loic Larrieu 
som var totalsnabbast, så tar inte Australien mer än en 
halvminut under dagen.  
  Frankrike har sju och en halv minut att gå på i morgondagens 
crossheat och om Nambotin så ska behöva tejpa fast handen i 
styret så kommer han ta sig runt utan att tappa mer än max en 
minut. Hemmanationen kommer vinna Six Days 2017, något 
annat finns inte på kartan.  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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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I princip lika klara är Australien som silvermedaljörer och 
Finland på bronsplats. Sverige tappar idag ytterligare på de 
fem där framme (förutom medaljörerna också Portugal och 
Storbritannien) men är snabbare än resterande nationer och 
kvar som sexa.  
   De svenska förarna är jämna – Oliver Nelson blir 42:a totalt, 
Robert Friberg 47:a, Pontus Skoog 52:a och Niklas Persson 
58:a. Men det fattas runt 10 sekunder per förare på varje prov 
för att kunna vara med och slåss om en fjärdeplats.  
   Efter tre raka tiondeplatser de första tre dagarna slog Albin 
Elowson till och blev totalsjua igår. Idag föll han tillbaka något 
men körde ändå in på en fjortonde plats. Och med tiden 
behåller han sin niondeplats individuellt på årets Six Days. 
Elowson är en förare som numer tillhör världseliten.  
   Ingen ytterligare nation försvann i Junior Trophy idag och 
Sverige är därmed kvar på en tiondeplats. Frankrike leder 
knappa halvminuten före Italien. Spännande crossheat att 
vänta i morgon.  
   För Sveriges andra kvarvarande juniorförare, Joakim 
Grelsson, slutade dagen med en total 46:e plats, där KTM–
föraren är 44:a totalt efter fem dagar.
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Resultat, fredag: 

World Trophy: 1) Australien, 2:27:09.39, 
2) Frankrike, 2:27:46.47, 3) Finland, 
2:28:00.51, 4) Storbritannien, 2:29:59.41, 
5) Portugal, 2:30:19.45, 6) Sverige, 
2:31:31.97. 
 
Junior Trophy: 1) Italien, 1:51:08.40, 2) 
Frankrike, 1:51:24.77, 3) USA, 1:51:34.55, 
4) Storbritannien, 1:52:45.16, 5) Spanien, 
1:53:00.57… 10) Sverige, 4:14:32.53. 
 
Womens Trophy: 1) USA, 1:21:32.23, 2) 
Australien, 1:21:37.30, 3) Sverige, 
1:27:09.57, 4) Frankrike, 1:27:25.82, 5) 
Italien, 1:29:07.82 

Individuellt, herrar: 1) Loic Larrieu, 
Frankrike, 35:40.17, 2) Nathan Watson, 
Storbritannien, 35:48.81, 13 Josep Garcia, 
Spanien, 35:54.62. Bästa svensk: 14) Albin 
Elowson, Sverige, +1:03.48. 

Individuellt, damer: 1) Laia Sanz, Spanien, 
39:45.91, 2) Tayla Jones, Australien, 
40:16.19, 3) Brandy Richards, 40:40.08. 
Bästa svenska: 10) Hanna Berzelius, 
Sverige, +3:29.60. 

Resultat, totalt: 

World Trophy: 1) Frankrike,12:14:51.69, 2) 
Australien, +7:32.75, 3) Finland,+9:57.92, 
4) Portugal, +24:32.17, 5) Storbritannien, 
+29:09.63, 6) Sverige, +32:56.14. 
 
Junior Trophy: 1) Frankrike, 9:21:41.21, 2) 
Italien, +28.36, 3) USA, +2:09.34, 4) 
Storbritannien, +6:22.98, 5) Spanien, 
+10:20.65… 10) Sverige, +9:31:22.26. 
 
Womens Trophy: 1) Australien, 
6:48:48.95, 2) USA, +7:00.57, 3) Frankrike, 
+24:44.68, 4) Sverige, +33:00.81, 5) 
Italien, +44:49.03.  

Individuellt, herrar: 1) Loic Larrieu, 
Frankrike, 3:00:59.68, 2) Josep Garcia, 
Italien, +53.82, 3) Taylor Robert, USA, 
+1:15.86. Bästa svensk: 9) Albin Elowson, 
Sverige, +2:53.56. 

Individuellt, damer: 1) Laia Sanz, Spanien, 
3:19:33.18, 2) Tayla Jones, Australien, 
+1:33.89, 3) Brandy Richards, USA, 
+6:30.79. Bästa svenska: 10) Hanna 
Berzelius, Sverige, +20:43.34

Stefan Holm, herrlandslaget 

”Dagen har väl egentligen varit bra. Albin hade 
väl hoppats på att köra lika bra som igår men 
hade lite missflyt med vurpor. 14:e är inte dåligt 
man jag kan tänka mig att han grämer sig lite över 
vurporna inte minst. Våra förare i seniorlandslaget 
har rullat på och varit väldigt jämna, dessutom 
stundtals sekundlika sinsemellan. Det har varit 
dammigt något fruktansvärt, precis som 
andradagen i början av veckan, och startar man 
efter tjugo förare har kört så är det svårt alltså. Det 
blir som en vägg.  

Robert Grindberg, damlandslaget 

”De har levererat bra idag. Amanda gör nog sin 
bästa dag hittills. Martina har haft lite småvurpor 
men hojen har hållit och det är skönt. Hanna har 
också kört bra, levererade riktigt  bra på sista 
provet idag och blir totalnia. Så jag är nöjd.”

Ledarna om onsdagen:


