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Jeg gik heldigvis fr i ,  da jeg kunne
huske sektionen fra sidste Ar.

Lige fremme stod en Official
og viftede med armene. Lobet var
slut, 4 timer var forsvundet. Katoch
meddelte sine officials og hjrelpere
langs sporet at lobet skulle stop-
pes, og den besked blev viderefor_
midlet til korerne. Jeg gjorde det s6
godt jeg kunne, men med styrtet i
starten, kramper i lysken, lArene og
manglende Trialteknik, nAede jeg
kun 13 ud af de 20 mulige check-
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pornts, og det gav iblandt de 500
staftende karere en 89. plads. De
sidste 2 Ars vinder Taddy Blazusiak,
korte igen i mAI som sejrsherre,
pA tiden I time og 41 minuller, 42
minutter foran 2'eren Graham Jar-
vis. Han er umenneskeligt dygtig.
Ledsaget af efter-folgende 7 kerere,
kom ialt gkarere igennem ruten pA
35 km. indenfor de tilladte 4 timer.

Resterende 491 deltagere blev
besejret af bjerget. Tilbage i lejren,
blev der pakket sammen overalt.

Jeg blev tilset af nodlegen, som
anbefalede mig at kare ph syge-
huset og fA tjekket hAndleddet Mit
h6ndled var meget hrevet. Vi pak-
kede hurt igt sammen og gjorde
som lagen sagde. Den samme
type pile som blev brugt til at mar-
kere sporet til lobet, viste precis vei
ind til skadestuen. Fantastisk humor
og bekraftelse i hvor vanvittigt det
hele er. Lagen scannede min hAnd
og fandt ingen nye skader men en
gammel skade han studsede lidt

over. Samtidig forlalte han at mel-
lem .]25-130 

karere de sidste 4
dzgn havde besogt ham. Alt fra
knoglebrud, kraniebrud, tandska-
der, dehydrering, ledb6ndsskader,
indre blodninger m.m. var set. Hans
mening om os havde en veldig ne_
gativ klang, synes jeg, men reel, det
var den.
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En r"ebelsk t-shirt-teksr.

8fl0'f,\1D0[B0SS & D[0'u'tuK[y[K
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Kldvermarken l0 .  6693 FFvtins
Mobi l  28 13 87 05

E-mail :  scoyco@pc.dk
Aut. forhandler af TM Racing Crosscykler
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