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Mattias Nilsson skulle hjälpa till att dra fram sin lagkamrat
David Ekholm. Men när rycket kom från Nilsson orkade inte
Ekholm eller någon annan hänga med.

Skidskytten trampade ifrån allt motstånd
FRÖSÖN.

Ifjol drog Mattias Nilsson, Team Sweco, fram segraren. I år skulle han dra fram sin lagkamrat. Men den här gången
orkade ingen hänga med i hans tempo och segern blev enkel i Vertex Vélos första etapp.
Premiären av Vertex Vélo förra året blev direkt en succé bland cyklister, elitidrottare från andra
sporter och vanliga motionärer. 83
cyklister var anmälda till årets lopp, att jämföra med de 53 som körde de 1 900 meterna från Lövsta till utkikstornet på Frösön
förra året.
Då drog skidskyttelandslagets Mattias Nilsson fram segraren Tom Dyborn. I år var tanken att han skulle dra fram
klubbkamraten i Team Sweco, David Ekholm. Dessa två var ganska tidigt längst framme men uppför branten orkade ingen
hänga på, varken Ekholm eller någon av de tre IF Castor-cyklister som dittills
varit bra med, och segern blev enkel.
- Till skillnad från ifjol tog jag det ganska lugnt i starten men sedan gick jag på attack. Tanken var att jag skulle dra fram David
eftersom vi satsar på totalsegern, men i slutet när jag märkte att han inte var med riktigt så var det bara att köra,
säger 25-åringen, som i vanliga fall har Jämt Biathlon som klubbtillhörighet.
Gårdagens lopp var första etappen av Vertex Vélo. Precis som förra året kommer det även att köras linjelopp i samband med
Östersund Marathon, ett 50-kilometers och ett över 100 kilometer.
Mattias Nilsson och David Ekholm kör i princip alla sina träningspass ihop och tar Vélo på största allvar.
- Båda gillar verkligen att cykla och det här är grym träning, säger Ekholm, som direkt efter målgången började ladda för
dagens lopp.
- Det blir till att åka hem och äta och sova på en gång nu, jag hoppas självklart på att ta hem totalsegern.
De är eniga om att backsprinten passar Nilsson bättre, medan Ekholm är den som är vassare på det platta linjeloppet.
• Hur ser taktiken ut för linjeloppet?
- Vi kommer att hjälpas åt där också. Cykling är nästan som en lagsport, det går inte att ta sig någonstans utan hjälp från
lagkamrater, säger Nilsson.
- Men vi kommer inte direkt att vara ensamma. Det är ett helt gäng cyklister från både Castor och Vertex och ännu fler som
kommer att vara med och göra upp.
Endast fyra tjejer var anmälda till gårdagens lopp. Av dem var IF Castors Therese Landfors snabbast upp.
- Jag gick cykelgymnasium när jag var yngre men lade sedan av några år. Nu har jag kommit igång igen, min sambo cyklar
också, så det var naturligt att dra igång igen, säger Landfors.
Nu siktar hon självklart på att vinna totalsegern i damklassen.
- Jag ska hänga med i klungan så länge det bara går och så får vi se hur det slutar.
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