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{i, "ot, i r definer
op af sAdan
en sektion.Et
s a m s p i lm e l samantterne
pylrede lemet precisttrykiaffjedringen
og
omkringmig,villekoenved Devil,s akkuratgas, kan gore det ud for
Forestsektionenblivelengereog teknikkentil den slagssektioner.
lengere,og jeg vidstejeg mAtte Formit vedkommende,
var det en
videre,hvisjeg skullereddelidt af rutinesag at koreop af den slags
labet.lkkeat forglemme
rereni be- sektioner,
da jeg i Rumenienog
hold.SAtilbage
ikampenmAttejeg. Spanienhar tranet den slags6n
Jeg var skuffetoverminforelobige mas.MenaldrigsA hojeskranter.
prrestation,
Tankenom at faldened i forsoget
Til Erzbergskalman overbevise var ulakker.Menjeg landedelige
sig selvom at man kan gennem- akkuratoppepAtoppenmedbagfore. Det er i haj grad en mental hjuletbalancerende
pA kanten,og
kamp, selvomkampenudspilles ligesomjegvillegivegasog surge
fysisk.Man skalbesluttesig for at for at kommevek frakanten,satte
gorenogleting,og helhjertet
tro pA nogetsig fast i gash6ndtaget
og
dem.Beslutsomhed
er vigtig.Ener- jeg kunnehverkentil ellerfra.MogienmanbrugerpAat forbandede torcyklengik i stA,og tankerneflzj
svrerestesektionerlangtvrek,skal igennemkranietpA mig.Heldigvis
man spare pA at trenke positivt, havdejeg fat i bremserne,
og fik
Koncentrere
sig om vejrtrekningen den skubbetvek fra kanten.Den
og slappeaf i musklerne.
Sektio- slagssituationer
definererErzberg.
nerneer oftesA lange,uforudsigeMit drekvalgviste sig at vere
lige,plakumulige
at gennemskue fejlslagen.
Sidstehr karlejegmed
og kommeigennemhvisman ikke sammedrekmznster
somstortset
holderet vistmomenti cyklen.GAr alleminekonkurrenter
gjordei 5r man forst i st6, sA er det tit umu- jeg burdehavegjortdet samme.
ligt at kommei gang igen.Nogle I en mudretskovsektion
fyldtmed
gangemAmanbaresande,at man storemudderhuller,
sidderjeg fast
har brugfor hjrelp,og det er ingen og dannerko. Folkr6beraf mig,
skamtil,Selvvinderen
fArhjrelpun- alleer opsatpAat ingenandreend
derlobet.
BjergetmA stoppe dem i deres
MankanfAproblemer
medsek- kampmod mAllinjen,
tionerneaf mangeforskellige
ArsaProblemetmed lob som denne
ger.Noglesektionerer sA lange, typeer,i forholdtil at holdei ka, aI
manikkekanseendenaf dem,an- der i langtde flestesektionerkun
drefrygtermankonsekvenserne
af er 6t godt spor,Alternative
spor
ikkeat kommeop og mAskedratte Kr@verenten en karer af absoned,Jeg huskerisreren sektioni lut topkvalitet,eller usandsynligt
Ar,som jeg forbandedeKarl Ka- megetheld,Og nArman gambler
toch for at have indfar1.Forestil med alternative
spor,sA hrenger
dig en langskrrentpA ca. 30-40 farenfor styrtogsAvesentligttunmeter.Tilden er der ca. i 0 meters gerei luften.
tilkorsel.
SkrentenshreldningbliTilbagei kampenmod Bjerget,
ver gradviststejlereog stejlere,og karerjeg og onskerjeg havde
de sidste2 meterendermed at karLmereTrialda jeg var mindre.
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- Suzuki - Kawasaki - Yamaha
maskine6 reservedelergavekcrt, brstillings vare.
Galder si hnge lager haves.
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