Rapport Finnmarksturen 2016-08-07
Jaha då var det dax för en race rapport från årets upplaga av den klassiska Finnmarksturen
i Ludvika. Det är den sjunde av nio deltävlingar i Långloppscupen. En mycket fin bana med
nästa 1000 höjdmeter som ska avverkas på 68km, där mycket av loppet går på grusväg
men mycket kuperad sådan och tuﬀa utförskörningar.

Vi kom till Ludvika redan på fredagen och hade bokat rum på Best Western, för vi skulle ju
även delta i tävlingar på lördagen då våra pojkar Wille och Vincent kör MTB. Lilla
Finnmarksturen blir deras andra tävling för året.
Vi gav oss ut på lördag eftermiddag för att reka lite på banan, testa några backar och väcka
upp ben o puls. Vädret hade gjort sina avtryck under dagen med en hel del regn på vissa
delar av banan, men som torkade upp ganska mycket till söndagen.
Efter det eftermiddagspasset så stötte vi på en klubbkamrat som också skulle checka in på
hotellet, Mr Mullsjö Jonas Oskarsson, vi pratade allmänt men en hel del taktik också, för vi
var ju alla taggade för helgens race!!
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"roligt att köra
lite rävspel
under racet"
-Anders Hernegård

Den kvällen avnjöt vi en god middag på hotellet och det blev godnatt ganska tidigt, men
som vanligt så blir ju sömnen lite hackad av tävlingsnerver...!
Tävlingsdagen började 7:30 med en stadig frukost och några koppar kaﬀe med fokus på
dagens uppgift. Vi rullade bort vid 9:00 för att lägga in cyklarna i respektive fålla, sedan är
det ju en lååång väntan till start 11:00.
Vi måste ju tacka våra fantastiska langare Anna och Kristin, som snurrade omkring i Ludvika
med bilen och alla våra barn, för att se till att langningen av sportdryck till oss fungerade!!
"Loppet börjar med stigning och sedan är det bara att försöka att hänga med i tempot. Kör
på rätt bra i ca 1,5 mil och tittar sedan bakåt och ser att jag har min närmsta konkurrent vid
bakhjulet. Väljer då att köra taktiskt och släpper av lite och det mynnar i att jag lägger mig
bakom honom. Sedan följs vi åt till Leos backe, som är 60 km in i tävlingen och denna
backe är 1,2 km och har en rejäl stigning. Där väljer jag att testa lite och ökar upp farten,
ser att jag fort får några meter. Då väljer jag att trycka på och får fort meter och kör sedan
järnet dom sista 7 km in i mål. Roligt att prova på att köra lite räv spel under racet, viktigt att
bevaka poängen i totala cupen. Körde in på en 4 plats i H-sport. //Anders
"Loppet sett från startfålla 5 är att man vill komma så långt fram som möjligt innan banan
ger sig av ut i terrängen. Det gjorde att jag gav 110% inne på gatorna i Ludvika och det
visade sig vara klokt, fick en bra position när det smalnade av ut i de kuperade
dalaskogarna. Efter ca 8km ser jag en kollega, Mr Mullsjö, jag bestämmer mig att hänga på
den gruppen ett tag men min hårda start visade sig vara lite tuﬀ, kände mig tvungen att
backa av lite, vilket gjorde att jag inte kunde ligga kvar i den klungan. Att återhämta sig är
väl nyckeln till framgång, efter det kunde jag trycka på igen. Loppet är krävande med tanke
på sin kuperade terräng och tuﬀa utförskörningar. Det höll på att sluta illa efter att jag
träﬀade en rot i utförsbacke och landade (på hjulen) ute i mossan, man får sig en
tankeställare, sedan står man på igen! Finnmarksturen blev mitt bästa resultat hittills,
17:onde plats, vilket jag är nöjd med, men kan säkert pressa mig lite till" //Mattias
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Ett nytt inslag i årets cup är att man kan bli "KOM" (King Of Mountain) i en backe och då
valdes Leos Backe till detta test.
Hernegård

5:21

Oskarsson

6:06

Trofast

6:58

Finnmarksturen resultat lista CK Sportson Jönköping

- Vid Paddan Mattias & Anders
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