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Nya foruminlägg 19 Dec 09:25 

  
 

20 Dec Lite julstök
18 Dec Tvätthögar och grejsimojs
17 Dec Abu bakifrån...
12 Dec Snabbrapport!!

24 Feb Bergson Winter Challenge 
- AR WorldSeries

8 Mar  Umeå Multisport Race
22 Mar Baja Travesia - AR 

WorldSeries
11 Apr  Southern Traverse - AR 

WorldSeris
19 Apr  Skåne Adventurerace, 

svenska cupen.
1 Maj  TietoEnator Adventure

Danske løb 

Anmälningssidan för HÅEC 2008 är 
öppen - vinn en Suunto! 

Multisportförbund 

Jul - Nyårs tävlingar i Karlstad 

Kajak, Lettman Streamliner säljes 

Tävlingar som går att köra solo? 

Skapa din egen 
idolsida 

Skapa en hemsida 
om din stora idol 
Det är superenkelt 
- Prova gratis  
www.123minsida.se 

Skaffa Firefox med Google 
Toolbar 

 

 

SMS slutade 8:a i XPD i Portugal  
Team SMS har nu kommit hem till Sverige, och vi har fått ta del av deras 
tävlingsrapport: 
   

Tävlingen var mycket välarrangerad och taktiskt krävande. Vann gjorde spanska Teva 
med Antonio de la Rosa i spetsen. 

Ett helt annorlunda upplägg utan en bana 'från A till B' väntade deltagarna. Drygt hälften 
av kontrollerna var valfria och det var omöjligt att hinna med alla på hela tävlingen.  

Sundbyberg Multisports taktik att satsa på att orka ta alla obligatoriska kontroller och 
prioritera bort tuffa valfria kontroller i början visade sig vara rätt. T.ex. finska Master Unit 
körde bort sig från täten totalt, när det visade sig att de inte hann med alla obligatoriska 
punkter på slutet. I början såg de mycket starka ut. 
 

 
Deltagarna hade mycket fint väder tävlingen igenom.   Foto: Sleepmonsters.com 
 
Terrängen var överraskande fin med coaeteering runt Europas västligaste udde som 
höjdpunkt. Inga kontroller las dock ute i vattnet då vågorna snittade på 5 meters höjd 
under tävlingens första dygn. Det var många tuffa cyklingar utan riktiga berg, 
utan mer upp och ner hela tiden. Det tredje dygnet dominerades av en lång paddling på 
drygt 50 km på Rio Tejo där vi bommade en halvtimme på att leta efter en kontroll på 
kartan som visade både ebb och flod. Problemet var bara att förstå vilket tecken som var 
vilket. 
 

 
SMS under andra stäckans exponerade coasteering Foto: Sleepmonsters.com 
 
Avslutningen var läcker med löpning ner mot havet där vi sprang om fem lag de sista 
kilometrarna. Som finish spolades man upp på land av Atlantvågorna i en 2-mans sit-on-
top kajak. Grejorna höll på att försvinna ut i havet av baksuget men vi fick med oss allt, 
och sandiga och lyckliga kunde vi gå i mål. 
 

Torsdag 13 December 2007 , 12:00 Tävling

 

www.buffsverige.se
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SMS tillsammans med andra lag på väg in till växling från coasteering ut på mtb.    Foto: 
Sleepmonsters.com 
 
Organisationen var mycket bra, men det var svårt att förstå vilket lag som ledde under 
tävlingens gång. Klart värt att prova detta koncept dock, och de flesta inklusive AR-
representanten Geoff Hunt verkade nöjda. 

  

Team SMS / Anders Lindkvist, Niklas Kåvius, Björn Malmgren, Malin Kristoffersson  

 
I Danska Team Oure ingick Ingrid Stengård och de slutade på tredjeplats! 

 
För mer info besök hemsidan: www.portugalxpdrace.com 
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