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Skidskyttar snabbast
uppför Frösöberget
FRÖSÖN LT
Med en svettig backsprint
startade Jämtlands svar
på Tour de France i går
kväll. – Tungt, men det
var bara att trampa vad
man hade, säger Mattias
Nilsson som var snabbast
uppför Frösöberget.
Mjölksyran brann i benen på
de flesta av deltagarna efter
målgång i Vertex Vélos
inledning.
Therese Landfors, IF Castor, var snabbaste dam
Bakom sig hade de då 1
900 meters cykling i benen, Mattias Nilsson och David Ekholm lagkörde först för att uppför berget. "Och det hoppas jag vara i
distanstävlingen också", säger hon.
avsluta med en intern kamp om segern i Vertex Vélos
fördelat på 130 saftiga
backsprint. Snabbast av de båda skidskyttarna var
höjdmeter.
Nilsson.Foto: Håkan Luthman
Att det skulle bli en
konditionsstark skidskytt
som var först i mål var därför ingen högoddsare.
Däremot var det en aning otippat att han skulle heta Mattias Nilsson:
– Tanken var egentligen att köra för David, men eftersom vi båda fick en lucka ju längre upp i stigningen vi kom så blev det lite
mer av egen körning på slutet, säger Mattias som var starkare än landslagskompisen David Ekholm under loppets avslutande brant
upp mot Frösötornet.
– Väl i backen var det bara att trampa och trycka järnet, säger Mattias som tillsammans med David Ekholm utgör spetsen i Team
Sweco.
– Det känns rejält i benen nu, men vi får glädja oss åt luckan ner till de andra vi fick, fortsätter David som trots sprintförlusten får
gälla som favorit när Vertex Vélo följer upp bergsprologen med ett distanslopp över tio mil i dag.
– När det är flackt så är David bättre än mig, för min egen del får jag väl försöka sikta in mig på spurtpriserna. Vi ska i alla fall
försöka hålla avståndet bakåt, säger Mattias.
Snabbaste dam mellan Lövsta och Frösötornet var Therese Landfors från IF Castor:
– Det var brant, men det fanns inget annat än att köra allt man hade, säger hon.
– Taktiken var att ta någon bra rygg bland alla killar som körde. Sedan handlade det mest om vilja.
Therese satsar nu på att vara snabbaste dam på tiomilasträckan från Östersund, via Ytterån och Aspås, och tillbaka till
Badhusparken i dag.
– Då ska jag smyga med i klungan och förhoppningsvis göra ett bra lopp, säger hon.
Målgång för de snabbaste cyklisterna beräknas till strax efter halv tre i eftermiddag.
Ska långtramparna få sin revansch på bergsspecialisterna då?
Andreas Persson
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