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Året är 2003 och jag får energi av Magnus Josefson att starta igång ett
tränarkonsult företag för att driva läger och tränarkurser inom Enduron. Efter en
del funderingar så hoppar jag på det och startar GRiTraining vilket inleder en
mycket spännande resa med många upplevelser där jag fått äran att möta många
engagerade och härliga människor.

Till året 2013 inser jag att nu är det 10 årsjubileum för det jag en gång drog igång och att
det dessutom är nära min dröm inom tränarkarriären. Till säsongen 2012 får jag förfrågan
från Lasse Lindh om att vara EnduroCoach i det nystartade enduroteam som har sitt säte i
Södertälje området med namnet Lindskey Racing. Jag hoppar på och kör 2012 ihop med
Lasse och tre förare som då ingår i teamet. Det här utvecklas och tillslut så bestämmer jag
och Lasse oss för att köra fullt ut under säsongen 2013 med att jag blir heltidsanställd
EnduroCoach och teamkoordinator för teamet som nu har 8st förare och en joker.
För oss drar det igång med full kraft redan i slutet på november 2012 med att börja forma
teamets upplägg och kontakta intressanta förare som vi ser kan vara med i vårat
annorlunda upplägg. Hela december går åt att resa runt och prata med förare, några tackar
nej men tillslut har vi en trupp på 8st förare och de är ju som bekant Henrik Lindholm,
Jonas Karlsson, Jens Hillgren, Tommy Sjöström, Linus Karlsson, Zander Knutson,
Rasmus Stenbacks och Robert Lindholm. Som en joker i teamet och som inte
presenterades förrän vid SM deltävling nr 2 var Niklas Gustafsson.

Januari inleds med många teamträningar med inriktning på tematiserad enduroträning och
fysiskträning. Den stora vikten läggs på fysiken med gruppträningar i samband med våra
enduroträningar och i det vävde vi även in kostläran genom praktisk inlärning där Bettina
”Betti” Strömwall lagade till riktiga luncher, samtidigt som vi åt och såg vad vi åt samt
kände effekten så berättade Betti varför och vad det innehöll.
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Vinter SM
SM premiären måste köras i Östersund mitten av februari och vi drar dit med målet att
testa flera aspekter inom uppvärmning, mat och körteknik. Prestation och känsla är den
viktigaste delen och sen fick vi se vad resultaten skulle ge. Grabbarna löser ut helgen på
ett bra sätt för att vara en premiär med alla nerver och blickar och kommentarer från
övriga konkurrenter. I teammästerskapet visar vi direkt att vi är ett KTM Scandinavia
Lindksey Racing team att räkna med trots att många nog tyckte att vi hade ett gäng som
inte har tidigare erfarenheter att luta sig emot. Vi blir trea för dagen och då var Henke
sjuk och kunde inte köra vilket innebar att endast Jonas är med som ankare.
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Utlandsläger
Efter premiären fortsätter teamets planerade träning med motorcykel och fysträning med
full kraft. En första utlandsresa står för dörren och i mitten på mars lastar vi teamekipaget
med nio hojar och all utrustning för att klara ett utlandsläger på 8 träningsdagar i Södra
Frankrike. Under året har jag en fantastisk hjälp från min 77 åriga pappa Acke som
hänger med mig på alla utlandsresor och alla SM tävlingar här hemma. Så vi tar och drar
iväg och anländer enligt plan hos Magnus och Outi Karlsson för att göra förberedelserna
innan grabbarna först kommer med flyg till Barcelona och sen bilar killarna 20 mil till oss
i Causses et Veyran.

Vi får en perfekt vecka med härlig enduroträning i ett område som bjöd på varierande
hojträning. Oftast kunde vi köra med hojarna från där vi bodde ut till träningsbanorna.
Några av passen blev med guid i det fina bergsområdet där killarna fick sin ”Freeride”
men också kanonbra träning för alla kommande transportkörningar, både internationellt
och hemma. En höjdare var att köra på den fina VM crossbanan i St Thibery, vi var helt
själva på förmiddagen på en kanonpreppad bana och på eftermiddagen kom några Franska
crossåkare och gjorde oss sällskap. Rätt maffigt med 8st teamförare på KTM endurobikes
och med snygga FOX kläder, det kändes proffsigt att se alla som drar omkring och gör
crossåkarna lite konfunderade.
EM premiär
Måste erkänna att det var lite motigt att ge sig hem efter det för att återigen möta vintern
som håller ett rejält grepp om Svedala. Men väl hemma är det bara att fortsätta med
träningen för att ganska direkt planera resan till EM premiären i Italien och lilla
bergstaden Bussi sul Tirino. Nästan alla förare ur teamet är med i Italien som bjöd på
kanonväder i ett härligt bergigt område. Vi kände att lite fördel hade vi allt från
barmarksträningen i Frankrike. Flera EM poäng plockas av förarna och det känns okey
med förarnas insatser som nu börjar få indikationer på hur vinterns träning har gett för
effekt. Roligt inslag i årets EM serie var att den officiella affischen bestod av en häftig
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åkbild på en Svensk förare, nämligen vår egen Jonas Karlsson. Bilden var tagen från EM
tävlingen i Estlands häftiga sandprov året innan.

Fortsatt hårdträning
När vi väl är åter hemma i Sverige efter Italien trippen så bär det av till Linköping och
Jordsprätten. En bra tävling på fina banor under en härlig sommardag där killarna kör
riktigt bra och får fina placeringar. Vi blev kvar i området och körde ytterligare två
träningsdagar tillsammans vilket gav bra effekt på många sätt. Speciell känsla att få träna
på en privat crossbana i en slottsmiljö med utsikt över Bråviken, en otroligt härlig känsla
som vi tackar slottsherren Anders Sydborg för.
Något vi också har försökt få till med teamet under året är att få stunder för
gruppsammanhållningen med olika aktiviteter. När vi kom hem från Frankrike körde vi
ett spontant hockeypass i Gnesta ishall, över 2 timmars lir som gav många skratt. Likaså
blev det under Linköpings trippen där Linus Karlsson med föräldrar stod för värdskapet
en kväll med besök på Kolmårdens djurpark och sen en trevlig hemma middag.

Externa förare
Det har hänt en hel del under året och det som varit otroligt kul är att jag kunnat träna
andra förare som inte ingår i teamet. Det har lett till många härliga träningspass och
sammanlagt har jag tränat andra förare vid 24 tillfällen och de som varit aktiva i det
konceptet är Christer Andersson 6a VRM och 7a Veteran EM, Lars Nyberg 2a +50
Stångebro, John Rahmström brons USM3, Christoffer Wiss 9a JSM2 och Robin Wiss 15e
JSM1.
Till det har jag även fått chansen att damma av mitt gamla tränarutbildningskoncept med
Göta MS. Under 4st kvällar genomförde vi den kursen som blev specialdesignad efter
klubbens önskemål.
Teamets förare har under året haft 10st planerade heldagar för enduroträning och
inledningsvi hade vi även fysträning inlagd vid dessa tillfällen. Flera av förarna har haft
personliga träningsprogram från Betti och därmed också uppföljningar för att kunna mäta
utvecklingen. Vi har även genomfört fystester vid Bosön för att få värden som legat till
grund för fysplaneringen. Förutom de gemensamma enduroträningstillfällena har killarna
många gemensamma och individuella träningspass med Betti i teamets egna gym.
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Som ni säkert förstår har teamets stora utmaning legat i att erbjuda förarna organiserade
träningstillfällen. Både i grupp men också enskilt vilket är det som inget annat team kan
erbjuda i den omfattning som vi kunnat göra eftersom vi haft mig som tränarresurs och
Betti som konsult resurs inom fysiologin och kostlära. Ytterligare 13st gemensamma
enduroträningar har genomförts som halvdag/kväll där de flesta förarna har närvarat vid
alla tillfällen. Ytterligare 32 träningspass har jag sen gjort med förarna enskilt och
självklart har det varierat på hur många pass förarna har individuellt.
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SM uppehåll
Vi kände inledningsvis att det var synd att det blev ett sådant långt uppehåll i SM serien
mellan premiären och deltävling nr 2. Men vi insåg efter ett tag att det här var till en
fördel för våra förare som tränade hårt under vintern/våren med både hoj och fysen. EM
deltävlingarna låg däremot väldigt bra till i tid och plats vilket gjorde att förarna fick
tävlingsträning i lugn och ro. För de flesta handlade EM om att köra för att få erfarenhet
med allt som är runt dessa race.

När vi kommer till Frankrikes EM tävling så står vi inför väldigt fina prov med härlig
variation där backar och skråkörning är en stor del av inslagen vilket vi var nöjda med att
få. Bra träning och erfarenhetsbyggande skulle det visa sig där vi även fick lite regn under
natten till dag två. Ett fint minne från den platsen är att vi är i det berömda Champagne
området vilket klart syntes. Området var välvårdat och fräscht och snyggt och den lilla
staden vi var i heter Bar zu Seine med flera fina champagne odlingar där några av oss
besökte dem direkt och kunde köpa hem signerade champagne flaskor. Henrik kör mycket
bra i Frankrike med två tredjeplatser vilket ger honom en 4e plats i totalen. Det här blir
Henkes sista tävlingsframträdande för året.
Efter resan till Frankrike fortsätter träningen med inriktning mot varvloppet
Stångebroslaget. Ska man vara riktigt petig i fys och fartträningen så kan man säga att
Enduron blir väldigt komplex när vi blandar EM/SM och dessa varvlopp. Kikar man
fysiologiskt för att kunna få ut full effekt under ett varvlopp så är det inte särskilt optimalt
att blanda dessa tävlingsformer. Men nu är det så vilket gör att det gäller att göra så gott
det går. När vi dessutom klämmer in en tredje tävlingsform som SuperEnduro SM i
Halmstad två kvällar innan så gör det inte enklare.
SuperEnduro SM blir ändå en trevlig och intressant tävling i ett bra arrangemang. Många
spännande fighter men för framtiden bör arrangören ta bort det s.k kubbhindret, den ger
för mycket chanstagningar och strul för många förare som är duktiga och det blandas hej
vilt i placeringarna vilket gör att spänningen försvinner i orättvisan.
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Stångebroslaget körs i ett härligt sommarväder på tidernas bästa bana, utan damm eller
lera. Även här blir arrangemanget bättre och bättre för varje år vilket är superkul, ett av
det finaste i utvecklingen ligger på marknadstorget där även presskonferenser genomförs
efter varje klass målgång, ett spännande och intressant inslag som jag gärna såg mer av
vid t ex SM. Här får vi Jonas på en hedrande 2a plats efter en heroisk uppkörning efter en
mindre lyckad start.
Fortsatt utveckling
Min plan var att juli skulle bli en lugn månad, lite semester och vila men så blev det inte.
Kände att killarnas utveckling gått framåt och att det nu fanns vissa viktiga delar i deras
körning som jag gärna finslipade extra på inför den kommande slutspurten på SM som
skulle avgöras under tre deltävlingar i augusti och september.
Mitt drag blev lyckat och när vi summerar SM deltävling nr 2 i Linköping är jag nöjd med
killarnas insatser. Vi vinner teammästerskapet i deltävlingen vilket är väldigt stort för oss.
Träningen under sju månader har gett resultat vilket vi ser i alla förarnas prestationer och
resultat. Båda lagen i teamet kör bra och det som även händer är att vi nu har vår joker
Niklas Gustafsson med eftersom Henrik Lindholm har genomgått en efterlängtad
höftoperation.

VM besök
Redan helgen efter Linköping beger vi oss till norduppland och Östhammar bjuder på en
tuff och intensiv tävling. Här blev det väldigt spännande att se utvecklingen i SM 2 där
Spanjoren Oriol Mena är med igen. Oriol gjorde ett inhopp helgen innan i Linköping där
han nog blev lite förvånad över att svenskarna kunde dra så pass på hemmaplan. I
Östhammar kör han snyggt och stabilt och visar att han är en världsåkare. Jocke
Ljunggren är även han med och drar i SM 3 klassen där han visar sin världsklass. Den
dagen lyckas vi återigen vara på pallen i teammästerskapet men på tredjeplats. Roligt med
dessa VM förares inhopp för att höja statusen på vårat eget mästerskap, önskar och
hoppas att fler VM förare vill vara med och köra vårt nationella mästerskap, kanske hellre
välja Sverige före Spanska, Italienska eller Franska.
Teammästerskapets nerv
Vi har en spännande fight med Ljunggrens motor och Husaberg Team Sweden. Vid SM
premiären är Ljunggrens etta före Husaberg och vi på en tredje. Vid andra deltävlingen i
Linköping vinner vi före Ljunggrens och Husaberg tappar två förare vilket gör att de
endast får med sig 4 poäng den dagen där Husaberg lag 2 är fyra och vårt lag 2 är fyra.
När vi sen är i Lunda så vinner Husaberg lag 1 före Ljunggrens och vi är trea med lag 1.
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Inför sista deltävlingen i Uddevalla ser det ut som så att Ljunggrens leder med 4 poäng
före vårt första lag och Husaberg lag 1 ligger 9 poäng efter oss. Det som krävs den dagen
för att vi ska vinna teammästerskapet är att vi vinner och att Husaberg lag 1 är tvåa och
Ljunggrens är trea. Om så blir vinner vi med 1 poäng före Ljunggrens.
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Tävlingstätt från slutet av Juli
I slutet på Juli körs det en extrem tävling i Örebro trakten, Battle Of Viking öppnar upp
slalombackarna och gör återigen en mycket tuff och sevärd tävling. Återigen är
världsåkare på plats i form av Fransmannen Jonny Aubert och vår egen Jocke Ljunggren.
Ingen kan stoppa Jocke som omutligt rullar på smidigt som en katt under de 4 timmar som
tävlingen körs. Jonny har kvällen innan kört bra på prologen men i huvudtävlingen hänger
han inte med och bryter innan ett varv är avklarat. Jonas Karlsson kör kanon under
prologen vilket gör att han går ut som trea i huvudtävlingen och ligger efter en stund tvåa
men när varvningarna börjar så tappar han mark på Jocke och får slita ont i skogen med
sin 450 och han rasar i resultaten.
Augusti trummar vidare mot tredje EM deltävlingen i fina Tjeckien och Uhlirske
Janovice, här får vi tre fina prov som i huvudsak går som gräsprov. Ännu en deltävling
som bjuder på annorlunda prov men även transporter. Jag som kört alla pre-ride under EM
serien minns Tjeckien som den klart roligaste och de häftigaste upplevelserna på
transporterna. Lite av det jag minns från när jag själv tävlade med tighta tider, varierad
terräng och ett banvarv utanför paddock. Lite struligt med att få ihop servicen men allt
ordnar sig eftersom vi Svenskar alltid samarbetar väldigt bra när vi är ute på våra
internationella tävlingar. En grej som jag tog på mig som ansvar under året var att
samordna Team Östras alla förare avseende service men också support med coachning
och alla dessa tips och råd.

Väl hemma igen fortsätter träningen enligt sedvanligt mönster. Specialtrimmar förarna på
crossbana inför SM finalen i Uddevalla då jag vet att vi ska köra på deras fina VM bana.
Vi känner att vi inte hinner resa ner för att träna på den banan så vi förlägger träningen i
Upplands-Väsby en härligt dammig sommarkväll. Den anrika och klassiska Götapokalen
har lyckats klämmas in helgen innan SM finalen och där deltar flera av våra teamförare
och får sig en bra genomkörare på bra och fina banor med blandat motstånd.
SM final
BMK Uddevalla välkomnar SM cirkusen på allra bästa sätt, fint väder, bra område för att
ställa upp hela SM depån och banor som ligger i direkt anslutning vilket gör det enkelt
och spännande för publiken. Killarna är taggade och jag själv hade veckan innan en sådan
härlig tävlingskänsla där jag ofta brukar spela upp en egen film i huvudet beroende på vad
jag önskar se i tävlingens utveckling. Den här gången såg jag det som jag och alla jobbat
stenhårt för under hela året. Att killarna skulle göra sitt bästa race för året och att vi med
lag 1 skulle vinna teammästerskapet. Det har varit en dröm för mig att få chansen att driva
ett team och att plocka hem den segern. Har tidigare jobbat som tränare för Honda
Johansson mpe men där lyckades vi aldrig vinna mästerskapet även om det var nära.
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Racet drar igång och killarna är hyfsat med från start. Banans första transport skulle som
jag förberett förarna med, bli en tuff mental utmaning då den var förlagd på klubbens
träningsbana som gick över berget och i ett område fullt av berghällar. Ganska orytmisk
åkning som kunde, för den som inte passade sig, bli en mentalt ”tråkig” körning. Så det
gällde att hålla humöret uppe.
En bit in i tävlingen ligger vi och pendlar mellan ledning och andra platsen och jag jobbar
hårt med grabbarna för att hålla fokus, inte förivra sig men samtidigt köra fort. Vi ser att
chansen finns att få näst maximala poängfördelningen vilket skulle vara platssiffra 4.
Tommy ledde sin JSM 2 klass, Nisse kör upp sig till ledning i SM 3 klassen och Jonas har
en stenhård fight om 2a platsen i SM 2. Jens Hillgren ligger och lurar och garderar i SM 2
på en 4e plats. Ljunggrens motor klarar inte att hålla undan från Husaberg Team Sweden
lag 1 vilket gör att vi, KTM Scandinavia Lindskey Racing lag 1 vinner dagen före
Husaberg och tar 5 poäng på Ljunggrens motor vilket resulterar i att vi klarar segern med
1 poängs marginal. En för mig helt otrolig känsla och jag är så glad och stolt över hela
teamets insats under den korta men intensiva SM serien. Inte nog med det så var lag 2
väldigt nära att kunna få en topplacering i Uddevalla som kunde ha gett dem 4e platsen i
totalen men tyvärr måste Robert bryta tidigt i racet och sen även Linus efter en krasch
vilket gjorde att vi tappade många poäng. Men en 5e plats i totalen för lag 2 är mer än väl
godkänt.

Medaljer till teamet
När vi är på SM banketten så är det med glädje jag ser att hela teamet är på plats först av
alla andra team och enligt utsatt tid. Vi får en trevlig kväll med god mat och förstås ärades
alla medaljörer och det är med stolthet jag och vi alla i teamet konstaterar att vi har en
Svensk Juniormästare i Tommy Sjöström JSM 2. Jonas Karlsson tar sin tredje raka
silvermedalj i SM 2 och mycket glädjande har vi även Jens Hillgren med en bronsmedalj i
SM 2. Inte nog med det så har vår ”joker”, Niklas Gustafsson smugit sig in under de tre
avslutande SM tävlingarna med bra körning som gav honom ännu en SM medalj och
denna gång av valören silver i SM 3. Nämnas kan även göras att Linus hade en
bronsmedalj på gång i JSM 2 innan han var tvungen att bryta finalen, det gjorde att han
fick en 5e plats i totalen strax före Zander på en 6e och Rasmus på en hedrande 7e. Robert
slutar på en 24e plats i JSM1.
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Ränneslätt
Blev en otroligt dammig historia, det värsta jag varit med om under alla dessa år som
racet har pågått. Tommy är med där framme i startsvängen och strax därefter kommer
även Jonas. Det blir en tuff körning i dammet och för våra grabbar blev det extra kämpigt
eftersom det här var dagen efter SM finalen i Uddevalla. Jacob Mörhed vinner före Jonas
och Tommy är totaltrea och vinner även juniorklassen.

Six Days med Team Östra Enduro
Vi får inte särskilt lång tid till vila innan nästa stora uppdrag drar igång. Jag har för andra
året i rad fått äran att vara coach och ansvara för Team Östras lag under SixDays. I år var
det Italien och Sardinien i den fina hamnstaden Olbia som stod som värd. Jag anländer
tillsammans Fredrik Lindesjö Sardinien på lördagen för att använda dagarna innan förarna
anländer på onsdag morgon till att reka alla banor och även göra de förberedelser som
krävs avseende servicen. I våra fyra Östra lag ingick alla våra teamförare förutom Henke
som självklart inte kunde köra. Det var Jonas och Jens i lag 1 tillsammans med Kevin
Olsen. Linus och Zander i lag 2 tillsammans med Alexander Dahlen. I Lag 3 som var ett
Botkyrka lag hade vi Robert tillsammans med Martin Granquist och Fredrik Johansson
samt lag 4 som också är ett Botkyrka lag finner vi Rasmus tillsammans med Robin och
Christoffer Wiss. Dessutom är Tommy med i senior trophy laget och gör bra ifrån sig där.
Tävlingen flyter på bra trots att det är väldigt dammigt på proven så håller banorna hög
klass och killarna gör bra ifrån sig. Det enda som strular är egentligen Jonas koppling som
gör att han måste bryta dag 3 och gör sen en omstart efter att hojen är fixad. Slutprovet
bjöd på högklassig racing på en superfin crossbana 5 mil från paddock. Till slut blir Team
Östra Lag 2 bästa Svenska klubblag på en sjunde plats efter att på slutprovet gå om Team
West med några sekunder.

EM final
Väl hemma en kort sväng så styr vi sedan teamekipaget till Portugal och den enormt
kristna staden Ourem. Pappa och jag tillbringar två nätter i hytten på transporten innan vi
är framme, det efter en lugn båtresa från Göteborg till Kiel, en rutt vi används oss av flera
gånger under säsongen. Ett bra sätt att vila ut innan man drar på genom Europa. Det är
trots allt 260 mil från Kiel till Ourem.
Väl där så konstaterar vi att det är många förare som valt att inte komma till finalen. Six
Days blev nog för många någon form av säsongsavslut men för flera Svenska förare fanns
det medaljer att hämta hem i Portugal.
Tuffa transporter gällde här och främst eftersom regnet kommer en bit in på första dagens
race. Dessa kalkstensbeklädda backar blev snorhala vilket sög musten ur förarna. Envishet
och kämpa anda krävdes och tillslut kom solen och då blev förhållandena till det bättre.
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Proven var högklassiga och utslaggivande. Här lyckas Tommy som ligger närmast till en
medalj med att vinna sin klass under dag 2 och även avslutningsdagen som körs som ett
avslutande slutprov som på sixdays, alltså crossheat.
När vi åker hem från Portugal har Tommy lyckats ta hem sin efterlängtade EM medalj
som blev av valören brons i Junior EM2/3. Jens slutar på en 6e plats i EM 2 och strax
efter hittar vi Jonas på en 7e plats i samma klass. Dock körde inte Jonas här utan var
hemma och förberedde sig för Gotland Grand National och Novemberkåsan. Linus slutar
på en 8e plats i samma klass som Tommy. Tommy och Linus tillsammans med Kevin
Olsen och Oliver Nelson vinner ett EM Silver i juniorlag. Glädjande har vi en
Europamästarinna i Jessica Jönsson och en silver medaljör i Oliver Nelson Junior U20.
Dessutom blir vår egen Henke 6a i EM3 trots att han inte är med på de två sista
tävlingarna samt Robert är 24a i JEM1.

Gotland Grand National
Väl ute på ön startar förberedelserna som krävs för ett lyckat race. Zander är den förare
som är med men som inte kan komma till start efter sin krasch i Hallsberg som ledde till
en ryggskada, den var godartad men krävde ytterligare läktid. Rasmus fick i sent skede
ställa in eftersom förkylningen inte ville släppa. Tommy är krasslig och lite osäker för
start men väljer att testa. Trots det så tar Tommy chansen till en start seger och det strax
före teamkompisen Linus. Tommy får ge sig redan på andra varvet men Linus hänger i
och har ett bra flyt i körningen vilket ger honom en junior seger med 1 sekunds marginal
till Albin Elowsson. Jonas har en bra helg med rätt förberedelser inför racet och efter
några varv är han uppe och drar om andra platsen som han har tills han måste taktisera om
andra tankstoppet mot Mats Nilson. Jonas håller kvar till sista passeringen vilket gör att
han tappar mot Mats men vid målfältet upptäcker han att Mats har problem och springer
med sin hoj vilket leder till att Jonas går om och kör i mål som god tvåa och har därmed
säkrat sin karriärs bästa tävling och resultat.

Sponsordag
Är också en otroligt viktig händelse för ett team som vi. En av våra sponsorer, Hinz
Palfinger önskade en upplevelse dag på hoj där vi mötte upp med diverse spännande
händelser under en fin höst lördag i november. Många lyckliga endurosjälar lämnar oss
den kvällen och vi som team fick också en suverän dag tillsammans med glada
människor.

www.gritraining.net

SIDA 10

Alla rättigheter förbehålls

Copyright © GRITRAINING

Anrika Novemberkåsan
Den fina trästaden Eksjö välkomnar EnduroSverige på allra bästa sätt med ett bra
arrangemang som bjöd på fem spännande sträckor i småländska skogarna. Mestadels lätt
och snabb åkt men bitvis knepiga surhål. Jonas är enda föraren från teamet som satsar på
sin åttonde raka målgång i kåsan. Förberedelserna har fortsatt på ett bra sätt sedan GGN
och upplägg planeras även denna gång med Betti avseende träning, uppvärmning och
kost. Redan efter första sträckan ser vi Jonas på en andra plats efter blivande segraren
Jocke Ljunggren. Den placeringen håller Jonas hela racet igenom och tar därmed sin bästa
placering i Kåsa sammanhang och det genom ett perfekt lopp utan några missöden
överhuvudtaget. Med oss den här gången har vi Christer Andersson som laddat för ett
genomförande och målet var kåsapengen. Ett väldisponerat lopp som ger honom en
målgång med 6 minuters marginal på respiten samt ett ofrivilligt stopp under senare delen
av dagsetappen då han hjälper Emil Andersson från Hässleholm som har brutit sin ben.

Avslutning
En säsong full av upplevelser för alla inblandade i teamet är till ända. Jag är så nöjd och
glad över vad vi alla tillsammans har lyckats prestera och det viktigaste har varit att skapa
förutsättningar för bästa personliga utveckling i en miljö där hård träning och stort
engagemang är en viktig kugge för att lyckas.
Att tillsammans dra nytta av varandras erfarenhet och kunnande är också en viktig del i
konceptet. En annan är att försöka skapa förståelse hos förarna för vad som krävs av var
och en för att kunna i sin elitidrottssatsning titulera sig atlet. Att förstå att kroppen med
den fysiska delen tillsammans med hjärnans mentala förmåga är två av tre viktiga delar
för att kunna lyckas. Den tredje är motorcykeln som är vårt tävlingsredskap och där gäller
det att kunna köra på ett smart och energi snålt sätt med god marginal för att undvika
maskinella och kroppsliga skador. Får vi dessa tre och några fler tårtbitar på plats kan alla
lyckas i sin satsning där den mentala viljan till hård träning och hängivenhet till sin sport
är a och o. Killarna i teamet har kommit en bra bit på vägen i detta och jag är övertygad
om att förståelsen nu finns för detta och att det i nästa steg gäller att bestämma sig för
vilket nivå man som förare klarar eller vill lägga sig på. För att nå toppen finns inga
genvägar, det gäller att göra klart för sig själv och sin närmaste omgivning om vad jag
vill.
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Slutligen vill jag förstås tacka Team Chefen Lars Lindh för sin hängivenhet till sporten
och sitt engagemang för förarna i teamet. Utan hans vilja hade aldrig den här satsningen
ägt rum. Och för mig är jag Lasse evigt tacksam till denna möjlighet att jobba på heltid
med en livsdröm. Utan Bettina Stömwall hade vi aldrig kunnat utveckla killarna i allt som
rör fysiken och kosten. Med min Pappa Acke har jag i år fått uppleva många härliga
gemensamma stunder, tid för reflektioner från våra liv där sporten startade för mig redan
1978 och för pappa mitten på 50 talet. Att ha någon att dela dessa upplevelser med känns
skönt och det har jag förstås även i min son Marcus som varit med vid flera av våra
tävlingar och träningar här hemma.

Förutom de allra närmaste i teamet så är ju våra samarbetspartners välvilja helt ovärderligt
och jag sänder med glädje ett stort tack till Peter Johansson och Anders Sarbäcken KTM
Scandinavia, Mankan Österberg och Jimmy Lindber MÖR Racicng, Henke Gustavsson
HG stickers, Magnus Jureén FOX, Mats Andersson PSE Parts, Leffe och Micke
Lundquist CLM, Pär Lönnqvist Webbyrån Kringelstan, JörgenWickamn JM Skylt
service, Magnus Hinz och Alf Alarik Hinz Palfinger, Pelle Lindius Alla Tiders Matlagare,
Bröderna Hoffmans Karosseri, Lars Lindh Cityfastigheter och Lindskey Racing.
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I år har jag och Pappa tillbringat 103 res och tävlingsdagar, ca 3,5 månader. Jag inser att
det tillsammans med 96st tillfällen med träningar är ett år med otroligt mycket häftig
Enduro, precis som jag önskat och drömt om. Och när jag dessutom summerar mina 10 år
som Elittränare har jag jobbat med 32st förare och alla dessa har tillsammans kört in 29st
mästerskapsmedaljer i RM, SM, NM och EM, en intressant summering som jag är väldigt
nöjd med. Själv lyckades jag endast med en bronsmedalj i 125 SM och två stycken
klubblags vinster i SixDays som bäst, men en herrans massa segrar i de Militära mc
tävlingarna.
Nu går vi vidare med 2014 och jag har lämnat mitt uppdrag som EnduroCoach och
teamkoordinator för KTM Scandinavia Lindskey Racing. Kommer under en tid behöva en
timeout från Enduron för att fundera lite på vad och hur jag i framtiden vill vara en del i
Svensk Enduros utveckling.
Tack alla förare och mekaniker i Lindskey Racing för ett väl genomfört 2013 och jag
önskar er och alla era nära lycka till i framtida Enduro utmaningar.
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Väl mött!

Robert Grindberg, Elit tränare

