
Fjället visade sin griniga 
vårsida under lördagens 
skidtävling mellan Hema-
van och Ammarnäs. Snö och 
hård vind på fjället. Och ny-
snö som försämrade glidet. 
”Det tyngsta rännet hittills” 
var bedömningen av en och 
annan åkare efteråt.

Men vinden räddade en-
ergi vissa partier. Åkarna 
hade medvind både på Tär-
nasjön och Tjulträsket.

I herrklassen segrade 
Martin Rosvall och Axel 
Bergsten, Team 7-Mila/Axa 
SC. Det var en övertygande 
seger för Rosvall och Bergs-
ten som redan vid utgången 

av Syterskalet skaffat en  
rejäl lucka till tvåorna 
Christian Spoerry och Erik 
Silfver, team Täfteå IK/IFK 
Umeå.

Martin Rosvall har åkt ”rän-
net” med olika parkamrater 
tidigare och tog nu sin tredje 
seger.

Damklassen vanns av Ni-
na Lintzén och Karin Vem-
häll, Team NL Sport. På 
andra plats kom Marie Älv-
strand och Hanna Forsberg, 
Team Murphys lag.

I mixklassen segrade Mat- 
ilda Fjällström och Robin 
Valberg i laget Optimisterna 

före Kristina Nordebo och 
Jonatan Nordebo, Nordebo 
Adentures.

Prestationer kan vara 
svåra att gradera. Men Nic-
las Bentzer och David Erix-
on och deras insats utsågs 
i alla fall av Ammarnäs 
Wärdshus, till Årets presta-
tion. Som belöning fick de på 
söndagskvällen njuta av en 
tre-rättersmiddag.

David och Niclas åker  
Vita bandet, hela fjällkedjan 
på skidor. Från Grövelsjön 
i söder till Treriksröset  
i norr. 130 mil. 

Som en del i det projektet 

deltog de i den åtta mil långa 
tävlingen. Med 65 mil ski-
dor i benen åkte de på sina 
turskidor och med 13 kilo i 
ryggsäckarna.

De satte sig i respekt direkt 
uppför slalombacken i He-
mavan.

– Vi hade preppat med kor-
ta stighudar och hade därför 
en relativt skön resa uppför 
backen och plockade många 
placeringar, säger Niclas.

Även backen Sjuls ols 
axeln klarades med stig- 
hudar. Men på flacken, och 
inte minst på Tärnasjön, 

blev det tungt att åka tur-
skidor jämfört med tävlings-
skidor. Den blöta nysnön tog 
bort allt glid.

Nicklas och David tog sig 
dock i mål på tiden 8.43 och 
hade faktiskt några lag bak-
om sig i resultatlistan.

– Det var ett väldigt fint 
lopp. Välorganiserat och 
med väldigt entusiastiska 
funktionärer längs banan 
och vid kontrollerna. Och 
där var även entusiastiska 
och glada deltagare trots 
bristen på finväder och bra 
skidföre, sammanfattar 
Niclas loppet som säger sig 
vara sugen att komma igen 
om ett år och åka med ”rätt 
utrustning”.

URBAN VIKLUND

AMMARNÄS. Martin Rosvall och Axel Bergsten, 
Team 7-Mila/Axa SC, segrade i årets Kungsle-
denrännet. Förhållandena på fjället var snö, 
hård vind och tungt före. En av dagens stora 
prestationer stod David Erikxon och Niclas Bent-
zer för som med tung packning och turskidor 
klämde rännet som en etapp i Vita bandet.

Tuffa förhållanden för  
åkarna under fjälltävlingen
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Segrarna i herrklassen, Martin Rosvall och Axel Bergsten, Team 7-Mila/AXA SC, i sista backen 
innan målgång vid Wärdshuset i Ammarnäs. Foto: PETER SCHMITT
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Veckans V75 med Magnus Lindgren Tipsligan
1. Dagens Spel (48)
2. Travkonsulten (47)

3. Sydsvenska Dagbladet m.fl. (44)
4. Lokaltidningen m.fl. (43)
5. Guiden m.fl. (42)

4 Omgångens största favo-
rit i lördags, Formula One, 
hade inte sin bästa dag i 
uttagningen till finalen av 
Olympiatravet. Efter en in-
ledande och mycket ovän-
tad startgalopp var han 
chanslös att utmana en för 
dagen imponerande Solvato 
(barfota runt om för första 
gången). 

Duellen mellan Maverick 
Man och Archangel Am var 

en annan av omgångens 
sportsliga höjdpunkter. Ut-
delningen för sju rätt lan-
dade på hela 434 223 kronor. 

Den fjärde och sista del-
tävlingen går av stapeln 
på Romme som kör V75 på 
söndag och startfältet blev 
klart intressant. Stjärnor 
som Digital Ink, Nahar och 
On Track Piraten gör upp 
om en plats i finalen. 

Vi får dessutom se B.B.S.

Sugarlight jaga 
femte raka segern 
och från ett bra  
läge är det 
bra chans 
igen för 
det norsk- 
svenska  
förvand- 
l i n g s -
n u m -
ret. 

Få Magnus V75-tips
Gå in och gilla Lokaltidningen på Facebook 
så får du ta del av Magnus V75-tips på 
fredagar.
facebook.com/lokaltidningeninlandet

Långväga gäst. Amerikanen Cody Priest åkte tillsammans med 
Erik Melin Söderström i Team ÖSK/Alaska Nanooks och kom trea 
i Kungsledenrännet. Foto: ADAM LARSSON

Karin Vemhäll vann damklas-
sen tillsammans med Nina 
Lintzen, Team NL Sport.

Foto: ADAM LARSSON

Martin Rosvall och Axel Bergsten, Christian Spoerry och Erik Silfver samt Erik Melin Söderström och 
Cody Pries. Samma ordningsföljd i mål som i backen upp från starten. Foto: ADAM LARSSON

”Vi hade preppat med korta 
stighudar och hade därför 
en relativt skön resa uppför 
backen.

Niclas Bentzer

Niclas Bentzer och David Eriks-
son åker skidor längs svenska 
fjällkedjan och passade på att 
vara med i Kungsledenrännet.

Foto: URBAN VIKLUND

Läs mer
Deras fortsatta tur längs fjäll-
kedjan kan följas på www.
deluxeturer.se.


