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Pressmeddelande
Årets lag-VM (I.S.D.E) är genomfört och tyvärr grinade oturen oss lite i ansiktet både innan och
under tävlingen. Sena skador och stölden av två av landslagets cyklar underlättade direkt inte
förberedelser och uppladdning.
Målsättningen var att försvara VM-guldet i juniorklassen. Trophylaget hoppades vi skulle kunna
placera sig som topp fem och för damlaget var förhoppningen att vi skulle kunna vara med i
striden om bronspengen. Juniorerna ledde efter dag 1 men i och med att Micke Persson
tvingades bryta med maskinfel dag 2 var det ”kört”. Trophylaget missade femteplatsen med 4,5
min. och damerna hade dryga sex min. upp till bronset.
Årets elitsatsning har utvärderats och vi anser att vi är på rätt väg men vissa justeringar
kommer att genomföras inför 2018. Vanja Kollman som har varit förbundskapten sedan 2013
har flyttat till Spanien på tre år på grund av att hennes man, Robert Tranberg, börjat ett treårigt
jobb i Spanien. Hon kommer att ersättas som förbundskapten av Ronnie Bengtsson som under
2017 varit Guldhjälms- och ungdomsansvarig på damsidan. Ronnie kommer därmed vara
huvudansvarig för utvecklingen av all damenduro. Han kommer att stödjas både av
Elitträningsgruppen och andra resurser som sektionen avser utnyttja 2018.
På herrsidan blir det också förändringar, befattningen som sportchef ersätts av en
förbundskapten med ett övergripande ansvar för herrlandslagen. Till förbundskapten knyts en
elitträningsgrupp bestående av Stefan Holm, Kent Karlsson och Lars Magnerfelt. Där utöver
kommer ytterligare resurser att knytas till gruppen vid en del träningsläger.
Vår nye förbundskapten är Emil Lundqvist. Emil är egenföretagare i Karlsborg (ICA) och har
varit medlem i vår serviceorganisation vid flera I.S.D.E. Han är ung och vi tror att han har alla
kvalifikationer som krävs för att sammanhålla verksamheten för elitträningsgruppen och de
förare som kommer att ingå i elitförargruppen 2018.
De nya förbundskaptenerna kommer formellt att tillträda 2018-01-01 men redan under
senhösten kommer de att genomföra sina första möten med de förare som kommer att ingå i
elitförargruppen 2018.
På ungdomssidan sker inga förändringar utan sektionen är mycket tacksamma över att Rickard
Ahlin och Johan Ahlqvist fortsätter som ungdomsansvariga.
Från endurosektionen sida vill tacka Vanja för de fem år hon har arbetat med att utveckla och
ta hand om våra elitförare på damsidan. Ett silver 2013 och ett brons 2016 i I.S.D.E har damerna
tagit under Vanjas ledning. Vi vill även önska våra nya förbundskaptener välkomna och önskar
självklart att de blir framgångsrika så att vi kan nå vår övergripande målsättning ”Sverige en
ledande enduronation i världen 2020”.
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