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Mats Hedlund, Brudpiga RK, vann lördagens linjelopp över
100 kilometer efter en spurtstrid mot Daniel Dyrander, CK
Laponia. På tredje plats rullade David Ekholm in, Team
Sweco-killen som tog alla spurtpriser och sedan vann
tävlingen totalt.

Hedlund spurtade till seger efter tio mil
ÖSTERSUND.

David Ekholm, Team Sweco, vann inte någon av etapperna i årets Vertex Vélo. Men totalt hade han klart bästa tiden.
- Det var hela tiden totalsegern som var det viktiga, sa skidskytten om sin lätta seger i årets Vertex Vélo
Vertex Vélo inleddes med backsprint på Frösön i fredags. Då var David Ekholm tvåa bakom
lagkamraten i Team Sweco och skidskyttelandslaget, Mattias Nilsson. Båda var med i främre
delen av linjeloppet över 100 kilometer i lördags, den andra och sista etappen, som gick från
Badhusparken till Krokom och tillbaka.
Ekholm tog alla spurtpriser längs vägen, som var värda fem sekunder vardera,
vilket innebar att han redan där gick förbi Mattias Nilsson i kampen om totalsegern. Efter sista
spurtpriset kunde inte Nilsson längre haka på, och fyra cyklister drog i från resten. När
upploppet närmade sig fanns bara tre kvar,
David Ekholm, Mats Hedlund, Brudpiga RK och Daniel Dyrander, CK Laponia.
De två sistnämnda gjorde upp i en spurt om segern i linjeloppet och Hedlund var starkast.
- Jag hade gärna vunnit spurten på upploppet, men jag orkade inte vara med i den efter
spurtpriserna på vägen. Men det var totalsegern som var viktigast, och den tog jag mycket tack
vare spurtpriserna, säger Ekholm.
Totalsegern blev enkel, marginalen till tvåan Daniel Dyrander var 26 sekunder, men helt
David Ekholm.
smärtfritt gick det inte.
- Jag gjorde en liten tabbe och tog med mig för lite dryck. Jag var utan i ungefär fyra mil och började få krampkänningar i
Krokom när det var fem mil kvar. Men det gick ju bra, säger han.
Nu blir skidskyttekompisarna Ekholm och Nilsson kvar i Östersund en vecka innan det nalkas landslagsläger i Torsby.
Då börjar uppladdningen inför vinterns VM på hemmaplan på allvar.
För arrangören bakom Vertex-tävlingarna, Patrik Nordin, börjar nästa uppladdning om en vecka.
- Nu ska vi avsluta Vélo och sen är det bara några veckor kvar till Fjällmaran.
• Är du nöjd med årets Vertex Vélo?
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- Ja, verkligen. Vi dubblade antalet deltagare och det roligaste är att cyklister från så många orter, till och med Stockholm, hört
talas om tävlingen och kom hit. Där finns det ju lite att välja på, säger Nordin.
- Vi tror att den här tävlingen kan fortsätta och växa lika mycket till nästa år. Då ska vi försöka få till det med målgång på
någon avstängd gata i Östersund. Cykelbanan i Badhusparken är lite för liten.
Oscar Lindow
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