
Campingpladsen,  b jengene,  minen
szen i  bunden.
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med trestammer, sten, trippelhop,
l iggende og stAende lastbi ldek
som tt lsammen tager pusten fra
de fleste. Synes man de to aktivi-
teter er interessante, kan man bare
melde sig til pA forhAnd og give det
en chance. Gar man det godt, sA
ryger man igennem en rakke heats
og mAske endda i en finale. Foran
ojnene pA massevis af tilskuere gi-
ver hved heat et dejligt sug i maven.
Jeg havde hjemmefra tilmeldt mig
alt det jeg kunne sl ippe af sted
med, Med mit navn ialle program-
merne. kunne leg starle torsdagen
med Rocket Ride kvalifikation. Med
ca. 300 tilmeldte, satte jeg pA ruten
der tager os op igennem 3 stejle
bakker, en tid som nr. 32 pA min
Gas Gas 250cc. 48 karere gik vi-
dere i indledende heats. I heatene
stafter man 6 mand, side om side,
og der er reelt kun et godt spor. Jeg
fik med mit starlnummer 1 420lov
til at valge sidst, og fik derfor i de
2 heats jeg var med, rigtig dArlige
stader. I kvarlfinalen blev jeg sl6et
hjem af bedre k@rere, og det gjorde
lkke sA meget. I det stride regn-

vejr betod det bare at jeg fik tarre
underbukser pA l idt fsr de andre.
Gladen i rene og torre underbukser
skal man aldrig undervurdere.

Torsdagen blev forlsat med et
kvafters fri trrening pA Endurocross
banen, og det gik over stok og
sten. Mine sidste 4 mAneders Trial
balancetraning har mAske hjulpet
lidt alligevel.

Er man ude efter en provetur
pA en af KTM's mange modeller,
BMW's nye enduro cykel eller Hus-
abergs store modellet kan man for
100 kr. komme med pA en t imes
guidet rundtur i jernminen. Helt su-
verent. Om man er deltager eller til-
skuer betyder intet. Markedsforing
er markedsfaring. Dagens sidste
sociale stop er naturligvis mad/al-
teltet hvor der pA storskarm kores
hzjdepunkter fra dagens begiven-
heder. Den ostrigske labsarrangar
Karl Katoch forteller lidt hojt og lavt
om dagen vi snart laegger lAg p&.
og onsker alle en god fest, Og som
sagt, sA gjort. Fester er en stor del
af Erzberg. Bordsurfing, dans, gak
og lojer. Hele natten, og lidt af mor-

genen. Natten i et telt ovenpA de
mange hArde, kantede sten virker
efter en god fest mAske knap sA
uoverskuelig.

Dagens forste udfordring om
fredagen blev det indledende heat
i  Endurocross. Hurt igt blev pro-
verunden overstAet og sammen
med Klaus korle vi til starlsnoren.
El ler dvs. Klaus gjorde med de
4 andre mens jeg blev genet i  2.
r@kke, pga. den smalle starlbane
og mit hzje startnummer. Resolut
negtede jeg at parere ordre, dis-
kuterede kropssprogligt med star-
teren og besluttede mig imod hans
vilje, at kore ind ved siden af mine
5 konkurrenter. Min start skul le
vere flyvende, hvis jeg skulle gare
mig nogle forhAbninger om at styre
uden om den forest6ende jordvold
og ind foran de andre. Som onsket,
sA gjort. Side om side med den kor-
porlige astrigske Trial og Ekstrem
Enduro specialist Erich Spandauer,
ohh...Brandauer, korte vi paral lel t
ind i det forste lose, hArde, stenede
og v6de hajresving, som jeg havde
indersiden af. lgennem de dugfriske

briller sA jeg Spandaueren og hans
Husaberg motorcykel og tenkte
straks at en tyk mand ikke skaltage
min star1. SA jeg gav Gas Gas'en
lidt mere gas og klemte den tykke
mand op i volden , farle de farsle 2
langsider, og sA skete det forventeli-
ge. Spandauerkarer som dettekni-
ske geni han er stot og stabilt rundt
om mig. Jeg holdt min2. plads de 3
omgange heatet varede og fik der-
med mit navn i kvartfinalen.

Inden kvaftfinalen gearede jeg
om til naste udfordring, Prologen.
Prologen, kvalifikationen, kores fra
bunden af minen t i l  toppen. I  alt
tilbagelregges 700 hajdemeter og
ca. 10 km. Otte tender mindre
bagtandhjul, hjelmskyggen afmon-
teret og sA klar til at kore adrena-
linbankende starkt. Aerodynamik-
ken lange leve. Ventetiden i kzen
blev slAet ihjel med et interview til
Australsk og New Zealandsk TV.
De mente min hjelm manglede en
skygge. Jeg mAtte give dem ret, og
derved var isen brudt, et interview
om dansk deltagelse og personlige
forventninger til lobet i gang, og jeg
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