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STENHÅRT CF-Moto Hunt The Wolf

Av Patrik Andersson.
Foto CF-Moto & Go Offroad

I

april gjorde ATV Team Sweden sin tredje resa
till Transsylvanien i Rumänien för att delta i
den stenhårda tävlingen CF-Moto Hunt the
Wolf, den är känd som en av de tuffaste tävlingarna som finns inom ATV. I år genomfördes
tävlingen för elfte gången i bergen runt Cluj
Napoca, Rumänien.
– Vi transporterade 37 fyrhjulingar genom Europa, varav 34 var svenska och fyra stycken från
USA som först skeppades till Sverige. På vägen
fick vi följa två välmeriterade förare från USA
och se dem kämpa i de Transsylvaniska bergen,
säger Patrik Andersson, ägare och vd på Gooffroad.se.

Förberedelserna inför tävlingen höll på från november till avfärden i slutet på mars. Det bygger
på att alla hjälper varandra, från lastning till att
köra lastbilen för att resan ska vara möjlig. På
vägen stötte teamet på problem vid varje landsgräns, det tillhör inte vanligheterna att privatpersoner kommer med varsin lastbil och släp och
gränspoliserna blir lätt konfunderade. Framme på
plats byggdes en depå med tält, svets, kompressor och allehanda verktyg.
Omkring 100 åkare från 15-20 nationer, det är
unikt för en ATV tävling. Tävlingen håller på i
fem dagar och körs i tre olika klasser: Extreme,
Crossover och Adventure.
Klassen Adventure är den enklaste medan
Crossover är för mycket erfarna förare. Extreme
klassen är ”for the crazy ones” som tävlingsledningen själva säger. Det brukar vara mellan
30-40 förare som startar i Extreme klassen och
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STENHÅRT CF-Moto Hunt The Wolf
Fredrik Bäck

oftast är du per automatik topp 10 om du
fullföljer! Den klassen är så tuff att de
flesta inte klarar alla fem dagar.
– Vår känsla är att arrangören har en
tendens att höja ribban för varje år. Årets
extreme klass var värst hittills i tävlingens
historia, säger Patrik Andersson.
Tävlingen föregås av en del pappersexercis i form av licenser och försäkringar
men också en läkarundersökning. Äldre
förare måste göra ett EKG innan de tillåts
starta. För extremeklassen krävs ett kval,
ett spår skall köras inom en viss tid för att
bevisa att man klarar terrängen med sin
ATV.
GPS
Alla klasser körs med GPS utom adventure som kan köras med en smartphone
och en bra mobilapplikation för kartnavigering.
– Vår GPS registreras och lämnas med
tävlingsledningen som laddar in ett spår i
enheten. Din GPS får du strax innan start
och ditt jobb är att följa GPS spåret från
depån och tillbaka. Man skall inte avvika
mer än 100meter från spåret och om man
råkar göra det måste man köra tillbaka
till den plats man körde ur och fortsätta
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på rätt spår. Misslyckas man en gång får
man gult kort och den dagen räknas inte.
Kör man vilse två gånger är man diskvalificerad. Man får räkna bort sin sämsta
dag i fall man har alla fem godkända. Vid
målgång lämnar du din GPS till tävlingsledningen som under kvällen går igenom
allas körningar, för att sedan posta resultaten, säger han.
Bra för svenskarna
Det delvis svenska teamet fick bra resultat
och presterade väl i en av världens tuffaste tävlingar.
– Rick Cecco är en av tävlingsdeltagarna
och är välbekant för oss – han har varit
med i tidigare tävlingar i Rumänien, England och Sverige. En ny bekantskap var
Bryan Buckhannon som är en helsponsrad
Can Am-åkare och Can Am:s mest framgångsrike förare genom tiderna i Amerikanska GNCC serien. Vi undrade om han
skulle flyga förbi allt motstånd och var
nyfiken på hur hans maskin såg ut.
Felnavigeringar leder till frustration –
mer rutinerade förare har mer lugn och
erfarenhet i att navigera rätt och dra ner
på tempot så att förare och maskin håller

i 5 dagar.
– Våra vänner från USA körde i extreme
klassen och Rick Cecco placerade sig
som 5:a. Bryan Buckhannon hade det
tufft med navigeringen och lyckades inte
riktigt få till det. Jag vill påpeka vikten av
att träna inför ett äventyr som Hunt The
Wolf, i det här fallet främst GPS-navigering. Det visade sig att killarna inte var
uppblåsta och malliga med sina tunga troféhyllor, utan ödmjuka och hjälpsamma
killar. Nya vänner för livet, säger Patrik
Andersson.
Kuperat
Terrängen i Transsylvanien är kuperad
med många dalar och backar. Spåren
leder dig från topp till topp av med hiskeliga uppförs- och nedför åkningar och
genom bäckar och vattendrag i botten av
ravinerna.
– Någon av oss har sagt ”Gud måste
skapat detta landskap för oss ATV- åkare”
och jag tror han har rätt. Det är svårt att
beskriva landskapet tillräckligt väl för att
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STENHÅRT CF-Moto Hunt The Wolf
Rick Cecco

18 				

ATV-QUAD

ge det rättvisa. Till och med deras kohagar
lutar 35 grader! Det som slår mig är att
backarna aldrig tar slut och när man väl
når toppen är armarna som spagetti samtidigt som man oftast slås av en hänförande
utsikt. Man får lust att genast börja timra
en stuga åt sig själv – helt magiskt, säger
han.
Mycket har man lärt sig
2015 tog sig nio tappra svenskar för första
gången sig ner till Hunt The Wolf, då med
28-tums däck under parollen ”mycket
markfrigång är bra” – i stort sett ingen
fullföljde.
– Några har faktiskt inte kört ATV sedan
dess. Att preparera sin maskin är mycket
viktigt. Vissa förstärkningar bör göras
och man bör köra på små däck för låg
tyngdpunkt och ha rejäla hasplåtar, företrädelsevis i plast som glider över stock
och sten där aluminium tenderar att hugga
fast. I Sverige är mycket markfrigång
populärt – men jag ser en trend bland dem
som kört den här tävlingen: de har lärt
sig uppskatta små däck och de egenskaper som fyrhjulingen får. På så sätt har
det gett åkningen en ny dimension. Nu
kan man åka med 30-tum ena dagen och

sedan skifta till 25-tum andra dagen för
en helt annan typ av åkning, säger Patrik
Andersson.
Det är inte bara terrängen som är kuperad,
även känslorna innehåller höga berg och
djupa dalar.
– Under de här dagarna kastas jag mellan
att känna mig euforisk över att klarat
en backe som hemma skulle gått under
benämningen stup, till att något senare
vara så frustrerad eller ledsen över att en
kompis som gjort sig illa. Ena stunden
sprutade jag champagne över min landsman och nästa stund gråter någon mot
din axel. Det är väldigt speciellt. Jag har
sällan upplevt att ett gäng svetsas samman
så hårt över så kort tid.
Att resan och tävlingen ens var möjlig,
bygger helt på sponsorer:
– För många hade det varit svårt att delta
utan sponsorer som GoOffroad.se, BKT
däck, Demon – Powersports, Elit Träd,
Borkings Elektriska, Stanley Security, Elite Group, Mankan Entreprenad,
Måleriman och Neoqlinique. Så vi vill
rikta ett stort tack till dem, säger Patrik
Andersson.
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Bästa Svenska
resultat 2017:
Fredrik Bäck
Team BKT Sweden 4:e plats i EXTREME
(Fredrik var 5:a 2016)
Magnus Lindberg
Team BKT Sweden 7:e plats i EXTREME
(Magnus var 2:a 2016)
Axel Wahlgren
Team GoOffroad Sweden 4:e plats
CROSSOVER
Per Glennfalk
Team GoOffroad Sweden 6:e plats
CROSSOVER
Rikard Andersson
Team GoOffroad Sweden 8:e plats
CROSSOVER
Markus Qvarnström
Team GoOffroad Sweden 9:e plats
CROSSOVER
Är du nyfiken på att följa oss och
kanske till och med åka på äventyr
med oss? Börja med att gå in och följa
ATV Team Sweden på facebook. Redan i
höst planeras en resa till Weston Beach
race.
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Yamaha Grizzly
CF Moto 450 EFI EPS
Polaris EV
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Ge bort en prenumeration i present:
endast 260 kr för sex nummer!
Eller skicka in kupongen nedan – eller maila till prenumeration@atv-quad.se
Ja tack! Jag vill ge bort en prenumeration. För endast 260 kronor/år
Ja tack! Jag vill prenumerera på ATV-Quad. För endast 260 kronor/år
Den som skall betala prenumerationen

Den som skall få prenumerationen

Frankeras ej
ATV-Quad
bjuder
på portot

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

Palica Production AB

E-post

E-post

Telefon

Telefon

Svarspost
206 793 63
908 50 Umeå

Våra prenumerationer gäller tills vidare, vilket innebär att din prenumeration förlängs automatiskt. Du
kan säga upp din prenumeration när som helst. Utebliven betalning räknas inte som uppsägning
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