
Tæt løb i Nøvl.ing
NØ1fUf~G: Tredje afdeling af
AACRM's enkeltstortsserie blev

tirsdag holdt på en hård rute
omkring Nøvling. Knap 6 km
bakke op og bakke ned vor
udfordringen for de 16 del
tagere, der mødte op. Rut~n
skulle køres fem gange. Dette
giver 378 højdemeter i alt. Vej
ret vor - undtagelsesvis- godt
med 16° og en jævn vind fra
vest. Dette gav modvind på
bakken mod Ferslev, men
til gengæld medvind op ad
"Nøvl ing ba kken"(Brådalsvej I,
som hor en gennemsnitlig stig
ning på 4% over 1,2 km.

Tæt løb
Der vor tæt løb mellem de før

ste tre. På de to første omgan
ge lå de inden for kun 3 sekun
der Løbet blev reelt afgjort på
4. omgang, da vinderen Jens
Wurtz kørte 13 sekunder hurti

gere end toerenJan Staunstrup.
Restenaf løbet lå de inden for

få sekunder. Vindertiden vor

46,49 min, hvilket giver en fort
på over 37 km/t på den hårde
rute Jan Staunstrupkørte i tiden
47,01 min.

Hurtig dragt

Måske vor det den nye super
hurtige køredragt fra Craft Jens
Wurtz kørte i, der gjorde for
skellen. Det skulle efter produ
centens udsagn være det mest
aerodynamiske stof, den er
lavet af.

Fjerde og sidste afdeling køres
sidst i august på en flad rute
omkring Nørholmsvei-Restrup



Tæt løb iCraft
Enkeltstart Cup
Tredje afd. af AACRM's en
keltstartsserie blev tirsdag af
holdt på en hård rute omkring
Nøvling. Knap 6 km bakke
op og bakke ned var udfor
dringen for de 16 deltagere,
der mødte op. Ruten skulle
køres 5 gange. Dette giver
378 højdemeter i alt. Vejret

Jan Staunstrup på "Nøvling
bakken" Brådalsvej

var - undtagelsesvis - godt
med 16 grader og en jævn vind
fra vest. Dette gav modvind
på bakken mod Ferslev, men
til gengæld medvind op ad
"Nøvling bakken" (Bråda lsvej),
som har en gennemsnitlig stig
ning på 4 % over 1,2 km. Der
var tæt løb mellem de første

tre. På de to første omgange
lå de inden for kun 3 sekunder.

Løbet blev reelt afgjort på 4.
omg. , da vinderen Jens WLirtz
kørte 13 sekunder hurtigere
end toeren Jan Staunstrup. Re
sten af løbet lå de inden for
få sekunder. Vindertiden var

46,49 min, hvilket giver en fart
på over 37 km/t på den hårde
rute. Jan Staunstrup kørte i
tiden 47,01 min. Måske var
det den nye superhurtige kø-

Vinderen Jens Wurtz ved start

redragt fra Craft Jens WLirtz
kørte i, der gjorde forskellen.
Det skulle efter producentens
udsagn være det mest aero
dynamiske stof, den er lavet af.
Bl.a. Fabian Cancellara kører i

samme dragt. Fjerde og sidste
afd. køres 21. august på en flad
rute omkring Nørholmsvej- Re
strup.


