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rere fordelt pA to rrekker i finalen.
Starten gik og jeg var i den sidste
fjerdedel af feltet. I si'lende og for-
friskende regnvejr korle jeg stabilt
forbi nogle konkurrenter. Vandet
fandt desvarre vej ind under mit
roll-off brillesystem, og pludseligt
sd jeg dobbelt og utydeligt. De
store l iggende lastbildrek-forhin-
dringer, som jeg i de andre heats
havde krammet p6, f ik mig na-
turligvis sendt til telling i finalen -
hvornAr ellers, hvis det ikke skulle
vere i finalen?! Overblikket over
tilksrslen til en trrestamme-pyra-
mide mistede jeg ogsA en enkelt
gang, pga. farnrevnte dobbelt-
syn. Et par lrererige fejl og en g.
plads i mAl. i 000 af de 15OO det-
tagere kommer nemlig ikke med i
selve lobet om szndagen. Selvom
Jeg som nr.75 ikke var blandt de
hurtigste 50 iforreste rrekke af de
i alt 10 rrekker, kunne jeg trzste
mig ved at jeg korte sterkere end
1424 andre. Men det er i i. star-
trekke det virkelig sner, og i mor-
gen skulle den ha' kniven.

Man skal v@re meget foku-
seret i prologen. Det 96r sterl<t og
tophastigheden nAs flere gange,
og vi korer som sagt ikke med
standard gearing. Nedbremsnin-
gerne, teknik i svingene og ac-
celeration ud af svingene er alt
afgzrende for den gode tid. lkke
at forglemme at undgA at kare
forkert... Mange bekke smA. Jeg
blaste afsted fra start til slut og
var kun tet pA at vrelte en gang,
Jeg vidste for enden af prologen
at min tid ikke var helt raket, men
reduktionen pa 11 sekunder kom
som en overraskelse. Det gav iden
samlede opgorelse en tid som nr.
60 ud af de 500 bedste tider, kun
2 skaldede sekunder fra at vrere i
top-50! Det er virkelig marginaler
der gar forskellen.

Pe min medbragte Honda
Montesa 250cc Trial motorcy-
kel karte jeg min storebror Mads
Weiss og en kammerat Jens Jen-
sen i mode i bunden af bjerget.
1400 km. for at stotte op om en
stor begivenhed i mit liv, tja hvor{or
ikke, lod de til at trenke. Ostrigsk

natur er for det lsrsle en oplevelse i
sig selv. Let snekledte bjergtinder,
gronne bakker med frodig vegeta-
tion kunne ses uanset hvor i minen
vi frerdes. Ostrig er et smuK land.

Endnu smukkere set fra cockpittet
i en helikopter med en formidabel
rutineret pilot. 7 minutters rund-
flyvning og flere timers smil op til
Oegge CIrer,

Et billede af den engelske multi-
verdensmesten i Tr-ial, Dougie Lampkin,
taget inden Peter. Weiss blev hentet
med helikopter pga. total udmatbelse.
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