GGN-2010
På torsdag kväll (101104) var det så dags å lasta bågar å utrustning och göra oss resklara för
resan till Gotland och GGN 2010. Vi hade till transporten fått låna en lastbil av MKH Hjo
som kom att rymma 8 cyklar, STORT tack till MKH för detta lån.
Då undertecknad inte var debutant som vissa medier framhållit utan kört två gånger tidigare
utan någon större framgång så hade det laddats rejält senaste tiden både vad gäller material
och kropp, ville vara bättre förberedd denna gång å så att säga "ge det en chans” vilket jag
inte tycker jag gjort tidigare. Senast 1992 då det väl gick hyfsat borde kunna överträffas nu.
Blev lite fundersam när vi skulle lasta och det visade sig att inte alla skruvat klart,
ljuddämpare skulle på plats innan vi kunde lyfta på en cykel, en annan kom med delar i väska
på fredag morgon och satte dom på plats strax innan besiktningen, så variationer fanns.
05.15 kom vi iväg på fredag morgon, vädret var fint, fyra fem minus men klart väder å
prognosen för helgen var god. 11.05 skulle färjan gå från Nynäshamn, ett fikastopp i
Strängnäs sen var vi framme. Sjöfärden var lugn å fin och 14.25 var vi på Gotland.
Planen var att vi skulle direkt till anmälan och besiktning för att få det avklarat och slippa det
på tävlingsdagen. Är alltid lite nervöst innan det är klart men när Strandberg fick göra ljudtest
och fick "monsterljuddämparen" godkänd förstod vi att det skulle bli "våran" helg, det gick
som smort. Innan vi var klara för att åka och fylla bensin i dunkarna och sedan vidare till
Snäckhagens stugby så ville "servicechefen" att vi skulle "muta" in en serviceruta redan nu
och reka serviceområdet. Visade sig vara ett smart drag, det var nämligen nästan fullt och inte
helt lätt att hitta ett bra område, efter lite improvisation hade vi dock en ruta som vi tyckte
passade. Jag fick då ett telefonsamtal från våra "vapendragare" i Tidaholm som var på väg
med en senare färja, dom hade ingen servicepersonal med sig och undrade om dom kunde få
vara med i vår ruta, och självklart räckte vår plats även till dom.
Sedan var det incheckning som väntade. Boendet visade sig vara kanon, stugor i varierande
storlekar och mycke fräscht. Frågan var nu när vi skulle åka till tävlingsplatsen nästa dag,
vissa ville åka direkt för att säkerställa en bra plats i fållan men som tur var så visste någon att
fållorna inte öppnades föränn kl.07.30 så vi bestämde att vi skulle sova en stund, frukost
05.30 blev bokat. Alla var i tid till frukosten, lite spända tror jag, vädret var bra och risken för
nederbörd var lika med noll, perfekta förhållande vad gäller väder nu återstod bara å se hur
spåret klarat sig från tidigare nederbörd.
Vi var i god tid till tävlingsplatsen och lastade av alla cyklar och utrustning. Bar sedan upp
allt som skulle vara på serviceplatsen. Kent hade ordnat plastlådor där var och en kunde lägga
sin egen specifika utrustning, perfekt. Snart var det dags och åka ut till starten, första start
var 09.00, andra 09.10 och tredje 09.20, fållorna öppnade 07.30. Pontus som körde junior
hade en senare start, 12.15 så han kunde ta det lugnt en stund till.
Väl ute på startplatsen så kommer ju nervositeten smygande, man vill ju komma igång och att
stå där å vänta gör bara det hela värre men man träffar andra i samma sits och pratar lite skit,
hur gick det förra gången, sen försöker man bringa klarhet i hur det hela brukar gå te, vad
händer, när får vi kuta från fållan, hur lång tid efter går starten, ja frågorna är många. Vissa är
heta som kaminer, vissa stirriga och andra som filbunkar.

Faktum är att tiden ändå gick ganska snabbt å rätt var det var så skulle yngsta motionsklassen
kuta med cykeln från fållan till startlinjen, en språngmarsch på ca:100m, sen har man skaplig
puls. Eftersom jag vid denna tidpunkt börjar bli lite lagom stirrig så har jag ingen koll på dom
andra utan fullt upp med mig själv. Strax efter att starten gått för denna grupp så var det dags
för nästa grupp att springa fram till start linjen. Då börjar det närma sig stundens ögonblick
även för vår grupp. Då sitter det en medtälvlande å pillar med glasögonen i gräskanten, ser att
han plockat isär roll-offen och drar i filmen och ska till att lägga den på plats, blir ju nervös av
att bara titta på han, då hade jag bättre ordning på grejorna.
Snart dags å springa, hade en ganska undanskymd plats i fållan, fem sex led framför mig men
med lite flyt kan man avancera. Så drog dom snöret, alla gav sig iväg, en cykel gick igång i
närheten av mig, det blev ett jäkla väsen, nästan lynchstämning, den stängdes av å vi kuta å
flåsa så mycke vi orka. Kom fram å hamna i andra led å kila in framhjulet mellan två cyklar
och startade för varmkörning. Stängde av å provkicka ett par gånger, cykeln kom direkt, det
här skulle nog gå fint. Bestämde mig för att starta utan växel i då jag ändå hade två framför
mig.
Skylten med tysta motorer kom upp, hade räknat på dom andra grupperna att ca:20-30 sek.
efter detta gick starten å så även nu. "SPANJORN" starta direkt å jag kom i väg ganska bra
och när vi passerat dom första kurvorna så kunde jag börja åka i hyfsat tempo å slapp köer.
Banan var fin och inte allt för skitig, var orolig för att inte glasögon skulle funka om det var
för blött men det var inte värre än att glasögonen funka felfritt hela dagen utom vid badet i
hästskon (återkommer till de).
Spåret var i och för sig snorhalt men det är det ju jämt, verkar inte kunna vara annat på det
underlaget. Till skillnad från undertecknad så tycktes övriga från Hjo MK av olika
anledningar fått dåliga starter. Väl på banan så får vi nog säga att alla i sällskapet hade en
någorlunda bra "resa". Samtliga kom i mål å det är riktigt bra, tyvärr hade Kent Eriksson
tappat sin transponder å fick då inget resultat men hans målsättning var att lugnt å fint köra tre
varv, en målsättning som han infriade trots ett rejält "dopp" i hästskon (eller på annan plats?),
hans cykel tvärdog. Men efter en intervju med SVT så drog han ner kicken å KTM:n hade inte
givit upp ännu utan drog Kent hela vägen runt.
Att sänka bågen i hästskon var en företeelse som många prova, däribland undertecknad, på
tredje varvet där största problemet så långt var att hålla reda på alla medtävlande som kryssa i
spåret så gjorde jag dagens första tabbe av två, jag valde dammen å cykeln tvärdog. Trodde
jag skulle få parkera men efter att jag knuffat upp hojen ur vattnet så kom han på andra kicken
å det gick att komma igång igen. Efter detta flöt resten av resan fint tills det var dags att gå i
mål. I slutet av racet kom solen fram å precis före mål satt den rakt i ögonen och under någon
sekund körde jag i "mörker" å vipps så var både jag å hojen i luften, helt okontrollerat å slog i
backen direkt efter målgång, klara mig hyfsat å bara smärre defekter på hojen. Har inte full
kontroll på allas resa runt Tofta skjutfält men ett av dom större problemen med GGN är att
hålla reda på "alla andra". Tror nog samtliga av oss var i backen men utan större skavanker.
Dahlgren å Strandberg krökte lite reglage men inget som hindrade dom från vidare körning.
Rickard Eriksson och Robert Strandberg hade tidigare under säsongen kört både Stångebro
och Ränneslätt vilket gjorde dom kvalificerade för klassikern. Rickard berättade att han ibland
tänkte på detta å inte ville strula till det nu när det var "nära", detta gjorde kanske att gasrullen
drogs tillbaka lite ibland. Båda fullföljde och har därigenom även fullföljt klassikern. En
målsättning som även Ribnert tillsammans med undertecknad hade i början av säsongen men

p.g.a. diverse frakturer så sprack det redan innan Stångebro. Ribnert hade i alla fall bra snurr
på grejorna å trots en dålig start var han den Hjo-motionär som körde snabbast på Tofta denna
dag, han avverkade 5 varv på tiden 3:08:34 tätt följd av Strandberg på tiden 3:08:50. I samma
klass som Strandberg hade vi även Anders Dahlgren som körde 4 varv, ja han körde 5 varv
men var 49 sekunder för sen för att få räkna det 5:e varvet, jag tror det var på 4:e varvet som
han hade en "lång" service p.g.a. ett kopplingshandtag som kommit på "fel sida" av styret,
utan detta hade det kanske blivit ett 5:e varv. I samma klass körde Rickard Andersson 3 varv,
han hade gott om tid å kanske skulle han frestat med ett varv till men han tyckte han börja
krokna lite å ville inte stå huvud i leran å riskera framtida aktiviteter.
I motion 30-39 gjorde Hans Grenabo debut med målsättningen att köra 3 varv vilket han
klarade med bravur, hade även han hunnit köra ett 4:e men kände sig kanske lite sliten. Hans
var ju debutant och inte helt lugn före start, men kom väl runt utan några större problem.
I sista starten kl.12.15 hade "vi" så en annan debutant. Pontus Ståhl körde junior å var väl den
som på förhand tillskrevs störst chans till en framskjuten placering. Eftersom Pontus i vanliga
fall kör cross så var väl han den som hade minst att vara nervös för i starten, kanske var han
ändå lite nervös, han var ju debutant. I viket fall så missade han starten helt å kom iväg dåligt
men han skulle köra upp sig. P.g.a. sin dåliga start valde han att gå i service på första varvet i
stället för andra, resten av racet gick väl utan större problem förutom en luftfärd i hästskon, jo
det är där det händer. I dom klasserna som ingick i sista starten så var det inlagt en tävling i
tävlingen som gick ut på att passera hästskon så snabbt som möjligt å Pontus tyckte det var
värt ett försök att ta hem dom fem tusen som var utlovade till segraren i denna gren. Det var
här i sin iver som Pontus tog i lite för mycke å slog på huvud även han i hästskon, för jag kan
lova att han var inte ensam om detta, det är ju ganska många som "badar" där. I den riktiga
tävlingen gick det bättre å Pontus kom i mål på plats 16 vilket är ett riktigt bra resultat, han
avverkade 6 varv på tiden 3:16:02.
Vill även passa på och tacka vår servicepersonal som gjorde en viktig insatts, utan denna
superba service hade vi inte fått dessa resultat, att bara alla av oss från Hjo MK kom i mål
torde vara svårslaget och ett bevis på detta, undrar om någon förening kan "matcha" oss där.
Är övertygad om att det är våra förutsättningar som starkt bidraget till det.
Efter loppet på vägen till depån gjorde undertecknad en snabbanalys av racet och kom fram
till att hit vete tusan om jag vill igen, tyckte inte det var mycke te åkning men när det sjunkit
in lite så kommer andra tankar i huvudet. Tror nämligen att det krävs ett antal race på Tofta
för att man ska kunna prestera, det är ganska speciellt och med lite rutin å bra förberedelser så
tror jag man kan komma en bit till. Nu beror väldigt mycke i denna typ av race på yttre
omständigheter som man inte kan påverka, man kan t.ex. inte hålla reda på alla som kryssar i
spåret å blir man påkörd så får man ju förlita sig på turen om man kan köra vidare eller inte.
Däremot så lär man sig att eliminera misstag å inte förivra sig, man ska som jag gjorde vid ett
tillfälle inte chansa på ett spår å "dränka" biken, där kunde tävlingen slutat för mig, tror inte
jag skulle bete mig likadant en gång till. Vid ett så här långt race så gäller det att disponera
loppet rätt, få hjälp vid service så du kan tänka enbart på dig själv, nu kunde vi det denna gång
p.g.a. att vi hade den hjälpen. Som ni kanske kan utläsa så är det nog inte helt omöjligt att
undertecknad står på startlinjen 2011, om det blir fler från Hjo MK återstår att se, det bör i
alla fall inte gå varken 18 eller 10 år mellan gångerna för då är man ju nybörjare varje gång.
Så efter lite vila tar vi tag i träningen igen och kommer ännu mer taggade inför 2011, om det
sen blir ett GGN till får framtiden utvisa. Till dess, kör så det ryker.
Kitton

