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med trestammer,sten, trippelhop,
liggende og stAende lastbildek
som ttlsammentager pusten fra
de fleste.Synes man de to aktiviteter er interessante,kan man bare
meldesig til pA forhAndog givedet
en chance. Gar man det godt, sA
rygerman igennemen rakke heats
og mAskeendda i en finale.Foran
ojnenepA massevisaf tilskueregiver hved heat et dejligtsug i maven.
Jeg havde hjemmefratilmeldtmig
alt det jeg kunne slippe af sted
med, Med mit navn ialle programmerne.kunneleg starletorsdagen
med RocketRidekvalifikation.
Med
ca. 300 tilmeldte,sattejeg pA ruten
der tager os op igennem 3 stejle
bakker,en tid som nr. 32 pA min
Gas Gas 250cc. 48 karere gik videre i indledendeheats. I heatene
stafterman 6 mand, side om side,
og der er reeltkun et godt spor.Jeg
fik med mit starlnummer1420lov
til at valge sidst, og fik derfor i de
2 heatsjeg var med, rigtig dArlige
stader. I kvarlfinalenblev jeg sl6et
hjem af bedre k@rere,
og det gjorde
lkke sA meget. I det stride regn-

vejr betod det bare at jeg fik tarre
underbukserpA lidt fsr de andre.
Gladen i reneog torreunderbukser
skal man aldrigundervurdere.
Torsdagenblev forlsat med et
kvaftersfri trreningpA Endurocross
banen, og det gik over stok og
sten. Mine sidste4 mAnedersTrial
balancetraninghar mAske hjulpet
lidtalligevel.
Er man ude efter en provetur
pA en af KTM's mange modeller,
BMW's nye endurocykelellerHusabergsstore modelletkan man for
100 kr. komme med pA en times
guidetrundturijernminen.Heltsuverent. Om man er deltagerellertilskuer betyder intet. Markedsforing
er markedsfaring.Dagens sidste
socialestop er naturligvismad/alteltet hvor der pA storskarm kores
hzjdepunkterfra dagens begivenheder. Den ostrigske labsarrangar
Karl Katoch forteller lidt hojt og lavt
om dagen vi snart laeggerlAg p&.
og onskeralleen god fest,Og som
sagt, sA gjort. Festerer en stor del
af Erzberg.Bordsurfing,dans, gak
og lojer.Hele natten,og lidt af mor-

genen. Natten i et telt ovenpAde
mange hArde,kantede sten virker
efter en god fest mAske knap sA
uoverskuelig.
Dagens forste udfordring om
fredagenblev det indledendeheat
i Endurocross.Hurtigt blev proverunden overstAet og sammen
med Klaus korle vi til starlsnoren.
Eller dvs. Klaus gjorde med de
4 andre mens jeg blev genet i 2.
r@kke,pga. den smallestarlbane
og mit hzje startnummer.Resolut
negtede jeg at parere ordre, diskuteredekropssprogligtmed starterenog besluttedemig imod hans
vilje,at kore ind ved siden af mine
5 konkurrenter.Min start skulle
vere flyvende,hvis jeg skulle gare
mig nogleforhAbninger
om at styre
uden om den forest6endejordvold
og ind forande andre.Som onsket,
sA gjort.Sideom sidemed den korporlige astrigskeTrialog Ekstrem
Enduro specialistErich Spandauer,
ohh...Brandauer,
korte vi parallelt
ind i det forste lose, hArde,stenede
og v6de hajresving,som jeg havde
indersidenaf. lgennemde dugfriske

brillersA jeg Spandauerenog hans
Husaberg motorcykel og tenkte
straksat en tyk mand ikke skaltage
min star1.SA jeg gav Gas Gas'en
lidt mere gas og klemte den tykke
mand op i volden, farle de farsle 2
langsider,og sAskete det forventelige. Spandauerkarersom dettekniske geni han er stot og stabiltrundt
om mig.Jeg holdtmin2. pladsde 3
omgange heatetvarede og fik dermed mit navn i kvartfinalen.
Inden kvaftfinalengearede jeg
om til naste udfordring,Prologen.
Prologen,kvalifikationen,
kores fra
bunden af minen til toppen. I alt
tilbagelregges700 hajdemeterog
ca. 10 km. Otte tender mindre
bagtandhjul,hjelmskyggenafmonteret og sA klar til at kore adrenalinbankendestarkt. Aerodynamikken lange leve.Ventetideni kzen
blev slAetihjelmed et interviewtil
Australsk og New Zealandsk TV.
De mente min hjelm mangledeen
skygge.Jeg mAttegive dem ret, og
derved var isen brudt, et interview
om dansk deltagelseog personlige
forventninger
til lobeti gang, og jeg
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