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Testade 
 TGB Blade 600i LE EPS 
 Can-Am Outlander Max Pro 570 
 CTEK CTX Battery Sense 
 Sea-Doo RTX-X 300 
 Minifinder Zepto GPS tracker 
 Renault Alaskan  
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7 388054 907005
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RETURVECKA 27

Nya intressantatillbehör till 
din ATV

Stentuffa Hunt The 
Wolf tävlingen!

Skyddsbågar 
+

Tips om skogen 

och fyrhjulingen
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RACING Hunt The Wolf 

Året då vargen 
skördade sina 

offer
Av Pär Lidgren.   

Foto CFMOTO Hunt-The-Wolf.
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2018 
är det år 
där ett av 
världens 
tuffaste 

race, CFMOTO HUNT-THE -WOLF, 
levde upp till sitt rykte. En tävling som 
går av stapeln i terrängen runt Sacuieu, 
vilket ligger i Transylvanien i norra 
delarna av Rumänien. En annan aspekt av 
tävlingen är att allt från privata boende, 
landägare och de som inte har det så gott 
ställt i området får ut något av tävlingen. 
Både arrangör, tävlande och organisa-
tioner ser till att donera allt från kläder 
till pengar som går till de 
som bor i området. En helt 
annan dimension som själva 
arrangemanget bidrar med 
förutom den extrema typen 
av tävling. 

Att genomföra denna typ av 
race kräver förnyelse med 
jämna mellanrum. I år tog 
man ett rejält kliv i utveck-
ling då man införde ett GPS 
system så man kunde följa 
respektive förare online. Det 
finns flera fördelar i detta då 
man får kontroll på var varje 

individ befinner sig både ur ett säkerhets-
perspektiv och även för att enklare kunna 
följa tävlingen. 

I år hade man planerat och lagt upp en 
teknisk och svår bana, precis som under 
de 12 föregående åren. Ser man till 
terrängen är många partier både tekniska 
och en del rent fantastiskt branta och svår-
framkomliga. Åker man hit behöver man 
vara en tekniskt duktig förare som ibland 
måste kunna tänja på gränserna. 

Med tre klasser, Light weight, Crossover, 

samt Extreme, finns det en klass för varje 
äventyrslysten fyrhjulingsförare med er-
farenhet. För det kan man säga att oavsett 
klass så krävs det en hel del erfarenhet 
rent körteknisk om man skall ställa upp i 
denna tävling. 
Banorna visade sig vara riktigt svåra och 
utmnande och det var inte alla av de 90 
deltagarna som lyckades ta sig i mål. Pre-
cis som tävlingens ordspråk säger så var 
det ett antal som blev, "eaten by the wolf".
Många av bilderna som lagts ut av arrang-
ören, de många teamen och av tävlande 
själva, har vittnat om att banan ger den 

mest hugna ATV föraren en 
rejäl utmaning och flera var 
det som körde sönder sina 
maskiner. 

Säkerheten är något som ar-
rangören tar på fullaste allvar. 
Den nyligen införda GPS 
tekniken är en del i detta. 
Man har även sjukvårds-
personal på plats, samt har 
säkerhetsgenomgångar med 
alla deltagare och team. En av 
de viktigaste detaljerna är att 
alla tävlande måste ha egen 
personlig säkerhetsutrustning 
som består av kroppsskydd 
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och hjälm. Den som inte har all nödvän-
dig utrustning har möjlighet att köpa detta 
i den shop som finns på plats.

Säkerheten är det viktigaste i denna typ av 
extrema race som arrangeras bl.a. av Syd-
tyrolens egen Oliver Renzler. Inför racet 
går det åt otaliga timmar för att rekogno-
sera och lägga ut nya banor för respektive 
klass. En viktig detalj som återspeglar att 
man har inte har några extrema skador, 
men ändå kan genomföra ett extremt race, 
är att Oliver försöker hitta banpartier där 
snitthastigheten ligger runt 10km/h. Det 
finns dessutom väldigt få höghastighets-
partier. På detta vis sker 
ev olyckor i låg fart.   

Den 9:e april i år anlände 
förarna. Även om man 
anmält sig så måste alla 
förare som skall köra i 
Extremklassen kvala in 
i ett separat 40 minuters 
race innan den verkliga 
tävlingen startar. Efter 
detta kval kunde man som 
förare även byta till en an-
nan klass. Slutligen stod 
det 29 förare på startlin-
jen i Extremklassen men 

endast 9 tog sig i mål. Det kan man kalla 
utslagning, där några antagligen skulle 
fått ut mer om de bytt klas och klarat 
sig kvar de resterande 5 dagarna. Banan 
levde verkligen upp till sina slogans, "The 
most difficult ATV tracks in the world!" 
or "You must be crazy to race Extreme in 
CFMOTO HUNT-THE -WOLF ".

Efter samtliga dagars strapatser, med alle-
handa typer av incidenter och utmaningar, 
stod till sist Rumänen Mihai Concioui 
som vinnare i king-class Extreme med en 
prissumma på 1000 Euro i näven. Mihai  
tog ifjol en andraplacering men kunde i år 

köra jämnt och utnyttja att hans närmaste 
motståndare kraschade eller skadade sig.
Den tvåfaldige vinnaren Pawel Sash-
ka från Tjeckien bröt redan efter andra 
dagen. Den som i år stod som främste 
utmanare till Pawel var litauen Mindau-
gas Lelys. Men Mindaugas  använde fel 
taktik då han körde med högre lufttryck 
i däcken vilket gjorde att han i större 
omfattning tvingades vinscha sig fram i 
den oländiga terrängen. På tredje plats 
återfanns Vlad Cozma från Rumänien 
som kört racet sex gånger tidigare, där 
även han kunde få fördel av att erfarna 
veteraner bröt tävlingen.

Självklart fanns även Sverige 
representerade i flertalet 
klasser där bl a Fredrick Bäck 
och Martin Karlsson krascha-
de på samma ställe alldeles 
efter starten, vilket gjorde 
att de inte kunde fullfölja 
tävlingen i Extremklassen. 
Synd, då de tidigare gjort bra 
resultat.

I crossoverklassen fans ett 
team som utmärkte sig på ett 
annat sätt. ATV Fanai från 
Litauen visade på riktigt pro-
fessionellt uppträdaden inom 
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teamet då varje förare hade en radio i hjäl-
men. Så fort en av förarna fick problem 
ropade han in sitt problem till de medföl-
jande mekanikerna i teamet. Genom live-
uppdateringen av förarens position kunde 
mekanikerna snabbt lokalisera var föraren 
var och snabbt åka ut och avhjälpa felet. 
Ett prov på detta finns att se på CFMoto 
Hunt-The-Wolfs facebook sida då man på 
den fjärde dagen kunde byta ett däck på 
runt 43 sekunder. Mäktigt teamwork och 
det visade sig även i resultattabellen där 
teamet knep både första och andra platsen 
via  Mindaugas Veiveris och Paulius 
Vaisneideris, följt av tysken Erich L på en 
tredjeplats. 
  
Vid årets race återkom lightest Adventure 
class. En klass där både vanliga fyrhju-
lingar och UTV:er var välkomna att delta. 
Familjen Sliwa från Polen, som är något 
av återkommande veteraner, visade sig 
knipa både fösta och andra plats genom 
far och son. De var dessutom det enda 
team som körde och tog sig igenom alla 
rutterna. 

En speciell tanke och omnämnande går 
till det tyska Speedfactory Teamet som 
inte mindre än två gånger var först på 
plats vid två olika olyckor som inträffade 

och hjälpte till fram tills 
ordinarie sjukvårdspersonal 
anlände. 

Ett riktigt speciellt pris 
för ett otroligt bra genom-
förande gick till den enda 
svenska tjejen som var med, 
Emmy Nerf, som klara-
de av racets alla 5 dagar 
i Crossover klassen. Det 
som gör detta så otroligt 
bra är att Emmy endast 
kört fyrhjuling fyra gånger 
tidigare och där hon knep 
en 16:e plats av 22 möjliga. Arrangören 
gav ett speciellt pris till Emmy i form 
av en GoPro kamera för sin fantastiska 
prestation.

Förutom CF Moto så står Kenda däcktill-
verkare som en av huvudsponsorerna till 
tävlingen. CF Moto kunde, till sin stora 
lycka, konstatera att 2 av 9 maskiner som 
gick i mål i Extremklassen var CFmoto 
800/850 kubiksmodeller.  En annan rejält 
flitig maskin som används och som hittas 
genom alla resultatlistor är Can-Am.

Bästa svensk i Crossoverklassen var Mar-
cus Qvarnström på en fin 9:e plats.

Det var många fler svenskar som i år del-
tog i racet men som av olika anledningar 
var tvungna att bryta, så en speciell heder 
även åt alla er. 

Så riktigt kul att se att vi svenskar 
presterar i årets version av detta tuffa 
race CFMOTO HUNT-THE –WOLF. Vi 
hoppas på att våra toppnamn får hålla sig 
friska till nästa år, samt att ännu fler åker 
ned och försvarar våra blå- gula färger på 
samma förträffliga sätt som i år. 

Se hela resultatlistan på 
www.atv-quad.se/htw2018
Pär Lidgren
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Testade 
 Polaris Sportsman 570 EPS 

 CF Moto C Force 820 EFI EPS 

 Klim Togwotee byxa 
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RETURVECKA 8Resmålet - Speyside Skottland

Bepansrad Polaris + Sea-Doo 2018

Vinter-
utrustning

Stekheta Can-Am Maverick 

Trail 1000 DPS testad!

+

Prenumerera via: http://shop.atv-quad.se

Nr: 1231148238

Prenumerera
och spara

Rätt svar från sidan 32: Lyckas du klara kortet?

Fråga 1, alternativ B. Fråga 2, alternativ C.

Eller ring 090 14 93 72 eller maila prenumeration@atv-quad.se


