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Tvåa och trea räckte för David att bli en
vinnare...
ÖSTERSUND LT
Tvåa i fredagens backtävling uppför Frösöberget och trea i lördagens
linjelopp över tio mil. – Det gör inte så mycket att jag inte lyckades
vinna någon av deltävlingarna. Det viktiga var att jag tog hand om den
totala segern, säger David Ekholm, 28.
Det handlade mycket om skidskyttarna Mattias Nilsson och David Ekholm i årets
upplaga av cykeltävlingen Vertex Vélo.
De dominerade backtävlingen i fredags där Mattias, något överraskande,
körde ifrån sin klubb och träningskompis i Team Sweco.
De var också väldigt aktiva i lördagens linjelopp med start och mål i
Badhusparken.
Mattias gjorde mycket av grovjobbet ute på banan.
Och David såg till att vinna samtliga tre spurttpriser som var inlagda!
Det var där han skaffade sig de bonussekunder som gjorde att han inte
behövde vara alltför besviken att han inte riktigt hängde med över spurtrakan in
Först ute på banan, trea över mållinjen men ändock
mot mål.
först i det totala sammandraget! Skidskytten David
Han hade då kontroll på att totalsegern redan var säkrad.
Ekholm var mycket nöjd efter linjeloppet i Vertex Vélo.
Men bakom Davids triumf döljer sig en hel del dramatik.
Här följer närmast Erik Melin, tvåa även i mål, samt
David berättar för LT:
Mats Hedlund, som var den som var rappast i spurten.
– Redan i Krokom efter fem mil fick jag krampkänning, jag tog totalslut och
var tvungen att häva i mig all vätska jag hade.
Foto:
David fick nya krafter, kunde kämpa till sig det sista spurtpriset efter cirka sju Håkan Luthman
mils körning.
Det var också där som David tillsammans med en trio lyckades sticka ifrån klungan.
En av dem som inte hann med när tåget gick var Mattias Nilsson.
– Och när vi skulle jaga i kapp blev vi bara tre och de framför oss var ju fyra så det var ingen mening, berättar Mattias som så
småningom fångades in av den stora klungan.
Spurten vanns nu av Mats Hedlund från Leksandsklubben Brudpiga RK.
– Jag var pigg i benen hela vägen det kände helt OK när vi kom in på upploppet, berättar Mats.
Brudpiga RK är från början en roddklubb. Men för ett par år sedan bildade man en cykelsektion och i dag har man 13 licensierade
tävlingsåkare.
Ingen räcker ännu i den riktiga Sverigeeliten. Men i tävlingar av den här typen hävdar man sig mer än väl!
I damernas tävling var Castors Therese Landfors överlägsen vinnare totalt. Seger i fredagens backtävling och sedan en stark
körning i linjeloppet. Elegant gled hon med herrarna i den stora klungan, "stark och smart" beskrev en av hennes manliga
konkurrenter hennes körning, och Therese hade inga som helst problem att hänga med som bästa tjej ända in i mål.
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