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sendte en tanke ti l  alle de fl inke
australiere og new zealrender jeg

har madl pA mine rejser i Osten.
Jeg rullede oP Pa Prologstart-

podiet hvor en ung medhjrel-
oer stod klar med transPonder-
scanneren. Hun scannede, jeg

horte bippet, tiden var i gang, sA
dei gronne rode lYs blive gront
og strammede sA gaskablet i i l .
Jeg gav fuld gas og tog chancer,

Med kurs mod toPPen blreste
jeg igennem resten af Prologen,
igennem hArnAlesving, vandPYtter
store nok til at akvaPlane dem og
kurver med 1 10+ km/t. Mit sPan-
ske koretoj gor det fantastisk. Klip-
pesving, lose stensving, at komme
forst tiltoppen er ikke en smal sag.
Mine konkurrenter har sterke mo-
torer og er dygtige karere'

Det lille bagtandhjul blev atter
erstattet med det store og jeg smo-
gede ermerne oP til kvadfinalen i
Endurocross. HAbet var at komme
blandt de forste 3 igen, og derved
diretcte videre i finalen. Selv med en
knap sA forrygende start korte jeg

igen i mAl pA 2. pladsen. Ingen stytt,
ingen nervositet, PA nrer omkring
det grumme triPPelhoP, som ingen
heldigvis sprang over. Gas Gassen
korle precis som den blev bedt
om, den svigter meget sjeldent.
Endurocross er ekstremt hArdt fY-
sisk. Der er konstant en vanskelig
passage og hele tiden en stressfak-
tor, Endurocross er meget h&rdere
end jeg havde troet muligt. Fedt!

I aftenens Endurocross finale
hvor jeg igen som sidste mand
skulle velge starlplacering. Efter
fire kvarffinaler med tre finalister fra
hvert heat, betod at vi var 12 Ka-
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man aldng

undervurdere'

pracis som min coach
"The Bunny Fucker", rAdede mig'
Men forbandede alligevel mig selv
over at overse kzrselsretningen 6t
sted. Jeg drejede til venstre hvor
jeg skulle have veret til hojre og
mistede et Par vitale sekunder.
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