
Fra semifinalen i endunocnoss om fredagen
Peten Weiss ses i midten af billedet med nr. 5 p6
nyggen - ved siden af canadiske Cory Graffunder,
som lige ksrer et'gear hzjene end de fleste.

Mads og Jens bekreftede korl ef-
ter ankomsten at de bestemt ville
med som tilskuere igen neste Ar.
Oplevelsen til Erzberg er massiv,
giver genlyd hjemme i stuerne og
giver 6n lysten til at gare noget
vildt og vovet. FA et kick, marke
adrenalinen pumpe i kroppen,
igen og igen. Naste Ar ervi dobbelt
s& mange karere og tilskuere fra
Danmark, det er jeg overbevist om.

Am i kroppen fra fredagens
strabadser

Kart Katnclt'Xi,;Z; +"!:Li',

gav opvisning inden starten. Ma-
novren hvor piloten sendte flyveren
i lodrette rotationer mod jorden fik
de flestes keber til at falde tungt
sydp&, Rystende selvsikkert blev
rotationen tilendebragt og kursen
sat direkte mod himlen igen.

Karl Katoch, lobsarrangaren,
skruer Ar efter Ar sverhedsgraden
op. lngen skal i Ar, det '15. Ar lobet
afuikles, kunne gennemfore stra-

badserne pA un-
der 2 timer, Sker
det, betragter
Katoch de t
som en per-
sonlig forner-
melse, Som
testperson til
banen, bruger
Katoch de
sidste 2 Ars
vinder,  det
polske Trial-
fenomen og
nu verdens

karere afsted. Omtrent 3-4 minut-
ter senere starter vi i 2. rekke, Jeg
fik som sidste Ar en elendig start og
pA prrecis samme facon hostede,
hakkede og snoftede min v6de
motorcykel sig efterfalgende afsted.
Det er i Himlens navn da en Enduro
motorcykel, den er soren snusme
da skabt til at kore igennem bAde
ild og vand! Den er Made In Spain,
hvor solen altid skinner. Jeg frygte-
de i hvert fald for udviklingen af mit
lob idet jeg pAbegyndte den farste
lange hillclimb, som virkelig kre-
vede fart. Host, hak, blupl, bluPl og
jeg nAr lige akkurat op til overfladen,
Ufatteligt, jeg klarede den bakke.
En langside mere, og den stopper
med at brokke sig, Takl

Min treners ord "Kor sterkt
og tag chancer" havde brendt sig
fast. Strategien er god og dArlig, Er
man ikke med i starten af lobet, og
har man ikke et gudbenAdet Trialta-
lent i baglommen, sA kan det vrere
uhyre svrert/umuligt at komme
igennem lsbets forste sektioner.
Over halvdelen af de 500 kvalifi-
cerede karere, kommer som regel
aldrig lrengere end 1. CheckPoint
- og i Ar var der 20 checkpoints,
sidste Ar kun 16, Dedor stressede
jeg lidt over det faktum at 20-30

larere kom bedre fra start end mig,
pga, den midlertidige forkolelse min
Gas Gas motorcykel fik. Jeg gea-
rede derfor op og korte forbi en hel
del op af de forste 3 bakker, som
gjorde det ud for Rocket Ride bak-
kerne om torsdagen. Dem kunne
jeg udenad. Kursen var sat, der var
vind isejlene.

Pludselig er der ko. Kz? Nej
tak. lkke sA tidligt. Jeg korer ind fra
hojre og fAr overhalet en del. Den
forestAende sektion g5r uhyggeligt
stejlt ned deforste par meter, umid-
delbart efterfulgt af et lidt mildere
fald men nu krydret med en chi-
kane som i udgangen har en vand-
ret hylde, grrensende til at vere et
hul, inden det atter bliver en mildere
haldning. Det gAr galt for mig. Tek-
nikken svigter igennem chikanen
og hullet og det er som om min
cykel pludselig ikke ville kendes
ved mig. Hverken arme eller ben
har lengere kontakt med cyklen og
jeg baskerfebrilsk med armene idet
jeg gar klar til en hArd landing. Jeg
n6ede at lave 2 forlrens kolbotter,
en mellemlanding og som en sek
kartofler stoppede showet nede pA
det flade underlag, ovenpA de krere
grusgravs sten i store og smA ud-
gaver, For hvert minut jeg 15 stille og
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sprang jeg al Enduro-
cross konkurrence over om lzrda-
gen. Hyggede mig med de andre,
skruede pA cyklen, trimmede til
sondagen. Forberedte mig sA godt
som muligt, gik tidligt i seng.

Om sondagen skulle det altaf-
gorende og vigtigste slag sl6s. Kl.
10 linede vi op i bunden af graven,
10 rekker med 50 karere i hvet
total 500. RedBull helikopteren
svevede som sedvanligt pirrende
over graven, som en rovfugl. Red-
Bull Airshow med fastvinget flyver

bedste Ekstrem Enduro
karer, Taddy Blazusiak til at defi-
nere sverhedsgraden. Kan Taddy
kore igennem de sektioner Katoch
udvalger, i fsrste forsag, sA er det
ikke svert nok. SIA motorsportslig
sadomasochist op i ordbogen, og
du vil se et billede af hr. Katoch. Han
er grotesk!

Det er middag, klokken er tolv,
de sidste frekke Red Bull toser er
smuttet med deres kolige energipA
d6se, folk er tavse.

Stilhed buldrer derudaf far stor-
men, Katoch sender de forste 50

NAr kulden st6n fon dzren, er det godt med minden fra sommenen at !.
varmes ved. PeterWeiss Hansen, dyrken af Enduno Exbreme, har sendt Yi

rde, svedigt sommer-postkort til MotorBladet. 
I
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