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samantterne pylrede
omkring mig, ville koen ved Devil,s
Forest sektionen blive lengere og
lengere, og jeg vidste jeg mAtte
videre, hvis jeg skulle redde lidt af
labet. lkke at forglemme reren i be-
hold. SAtilbage ikampen mAtte jeg.
Jeg var skuffet over min forelobige
prrestation,

Til Erzberg skal man overbevise
sig selv om at man kan gennem-
fore. Det er i haj grad en mental
kamp, selvom kampen udspilles
fysisk. Man skal beslutte sig for at
gore nogle ting, og helhjertet tro pA
dem. Beslutsomhed er vigtig. Ener-
gien man bruger pA at forbande de
svrereste sektioner langt vrek, skal
man spare pA at trenke positivt,
Koncentrere sig om vejrtrekningen
og slappe af i musklerne. Sektio-
nerne er ofte sA lange, uforudsige-
lige, plakumulige at gennemskue
og komme igennem hvis man ikke
holder et vist moment i cyklen. GAr
man forst i st6, sA er det tit umu-
ligt at komme i gang igen. Nogle
gange mA man bare sande, at man
har brug for hjrelp, og det er ingen
skam til, Selv vinderen fAr hjrelp un-
der lobet.

Man kan fA problemer med sek-
tionerne af mange forskellige Arsa-
ger. Nogle sektioner er sA lange,
man ikke kan se enden af dem, an-
dre frygter man konsekvenserne af
ikke at komme op og mAske dratte
ned, Jeg husker isrer en sektion i
Ar, som jeg forbandede Karl Ka-
toch for at have indfar1. Forestil
dig en lang skrrent pA ca. 30-40
meter. Til den er der ca. i 0 meters
tilkorsel. Skrentens hreldning bli-
ver gradvist stejlere og stejlere, og
de sidste 2 meter ender med at

vrere pA vippen
til lodret. Og ja,
det kan lade
sig gore alkare
op af sAdan
en sektion. Et
samsp i l  me l -

lem et precist tryk iaffjedringen og
akkurat gas, kan gore det ud for
teknikken til den slags sektioner.
For mit vedkommende, var det en
rutine sag at kore op af den slags
sektioner, da jeg i Rumenien og
Spanien har tranet den slags 6n
mas. Men aldrig sA hoje skranter.
Tanken om at falde ned i forsoget
var ulakker. Men jeg landede lige
akkurat oppe pA toppen med bag-
hjulet balancerende pA kanten, og
lige som jeg ville give gas og surge
for at komme vek fra kanten, satte
noget sig fast i gash6ndtaget og
jeg kunne hverken til eller fra. Mo-
torcyklen gik i stA, og tankerne flzj
igennem kraniet pA mig. Heldigvis
havde jeg fat i bremserne, og fik
den skubbet vek fra kanten. Den
slags situationer define rer Erzberg.

Mit drekvalg viste sig at vere
fejlslagen. Sidste hr karlejeg med
samme drekmznster som stort set
alle mine konkurrenter gjorde i 5r -
jeg burde have gjort det samme.
I en mudret skovsektion fyldt med
store mudderhuller, sidder jeg fast
og danner ko. Folk r6ber af mig,
alle er opsat pA at ingen andre end
Bjerget mA stoppe dem i deres
kamp mod mAllinjen,

Problemet med lob som denne
type er, i forhold til at holde i ka, aI
der i langt de fleste sektioner kun
er 6t godt spor, Alternative spor
Kr@ver enten en karer af abso-
lut topkvalitet, eller usandsynligt
meget held, Og nAr man gambler
med alternative spor, sA hrenger
faren for styrt ogsA vesentligt tun-
gere i luften.

Tilbage i kampen mod Bjerget,
karer jeg og onsker jeg havde
karL mere Trial da jeg var mindre.
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- Suzuki - Kawasaki - Yamaha

maskine6 reservedeler gavekcrt, brstillings vare.
Galder si hnge lager haves.
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