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I den forgangne weekend har der været EM for Challenge samt afslutning af EM for junior og Elite. En vanvittig søndag med
en flot EM afslutning af de danske kørere…

Chris T. Christensen viste endnu en gang, at når det kommer til store mesterskabsfinaler, så er han gjort af noget helt særligt.
Chris stillede op i den nye officielle mesterskabsklasse Junior novice (16årige). En klasse som er fyldt med masser af ungt
talent, og alene i Chris indledende heat var der 5 VM finalister fra VM i København sidste år. Det betød, at der skulle kæmpes
hårdt fra første heat, hvis man ville noget.
Chris fik kæmpet sig videre til semifinalen, hvor det lykkes ham at køre en 3. plads hjem. Det gav ham en startplads som
nummer 6 på den yderste del af gaten. En plads som efter alt og dømme skulle gøre det en del sværere at komme rundt i
første sving, men Chris ville det anderledes. Han tog simpelthen starten og kom først ned til første sving, hvorefter han
aldrig så sig tilbage. Dermed kan han nu for tredje gang på fire år kalde sig for Europamester. En meget stor præstation, som
der ikke er mange der kan prale af - Kæmpe tillykke til Chris.
Men som om det ikke skulle være nok, så ville Simone T Christensen også lege med om top placeringerne. Og hvilket
comback, efter hendes brækkede kraveben. I lørdagens afdeling blev hun nr.2 i tæt kamp med den nye Norske
Europamester. Så vi vidste, at hun havde muligheden og farten til at slå hende, i årets sidste afdeling. Og da Chris lige var
kommet i mål som ny Europamester, så tror jeg det gav Simone noget ekstra tro på, at det kunne lade sig gøre.
Simone fulgte samme taktik som ved lørdagens afdeling, hvor hun skulle angribe Nordmanden på tredje langside. Det
gjorde hun i overlegen stil, og kunne køre i mål som vinder af sidste EM afdeling for junior piger.

Weekendens resultat var desværre ikke nok til en titel som Europamester, men Simone kunne i stedet modtage en flot
sølvmedalje, hvilket - set i lyste af at hun har haft brækket kravebenet to gange i denne sæson - må være mere end godkendt, og
bestemt et super resultat at have med i bagagen til VM om tre uger i England.
Inden da skal hun imidlertid lige forsøge sig mod den absolutte verdens elite, ved næste weekends World-Cup i Holland.
Udover de flotte resultater fra Simone og Chris, lykkes det også Rasmus Salling fra talentholdet at køre en 5. plads hjem i
drenge 15år. Landsholdets eneste elite mand til start denne weekend, var Niklas Laustsen som lavede 2 x 1/8 finaler.
Næste opgave for landsholdet er en kort træningslejr i den nord Franske by Lumbres, som har en SX bane, hvor vi sammen
med en stor del af verdenseliten vil forberede os til næste weekends World-Cup i Holland. I Holland stiller vi til start med
Morten Therkildsen, Niklas Laustsen, Mike Kaltoft og Simone Christensen.
/Christian Munk Poulsen
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