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Årets lagtempo ble arrangert for 5 året. Rekordpåmelding 41 lag (totalt 204 ryttere)

  

Værgudene bød rytterne på regn under rittet. Våt asfalt er ikke så gunstig for temposyklister.
Godt vakthold i kryss og påkjøring E 39 gikk utmerket. Det ble ikke registrert uhell.

      

I herreklassen stilte 36 lag. Favoritter på forhånd må sies å være DSK sitt herrelag, Nærbø SK,
Bryne CK og Sola CK.

  

  

Mye dramatikk; Startintervallene var 1 minutt. Hvorav de 4 siste lagene var seedet. DSK laget
startet sist og fikk dessverre en punktering på forhjul kort tid før start som gjorde at laget ikke
kom seg av gårde før 25 sekund etter den offisielle starttiden. "Straffetiden" ble da på 25 sek
som skulle forsøke’s å kjøre inn. DSK sitt lag besto av Jarle Aakre, Hallgeir Hansen, Pål
Sleveland, Jone Ellingsen og Jan Arne Rogstad. Alle ryttere har tidligere i år seiret i
Styrkeprøven med Styrbjørn Spinn Racing Team – og utviser god form.

  

  

Sekundering underveis viste at DSK sitt lag kjørte raskest av lagene. Vel halvveis hadde de
knepet inn på forspranget til Nærbø. I mål hadde de tatt innpå med 11 sekund og effektiv
kjøretid var 43:04. DSK sitt lag hadde igjen kjørt raskest på runden – men ble straffet av å ikke
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nå starttiden sin. Ny slutt tid på Egersunderne ble justert til 43:29. Nærbø kjørte bra og kom inn
på 43:15 og ble dermed vinnere av rittet. Sola CK/Bryne CK/Sandnes ryttere som var samlet på
eget lag kjørte inn til en sterk 3 plass. Ny rekord ble det ikke i dag. De andre lagene kjørte også
godt i dag men hadde ikke mulighet til å tufte Nærbø SK eller Dalane SK sine tider. Nivået på
temporyttere i Rogaland er meget bra. 3 lag som kjører runden under 44 minutt er sterkt.

  

  

Nærbø og DSK hadde 7 lag påmeldt hver.

  

  

Dameklassen hadde 5 lag, hvor Bryne CK sine damer vant rittet med tiden 50:23. Dalane SK
sine damer tok en god 2 plass og perset tiden sin med 1:20. Med på DSK laget var tidligere VM
bronsevinner May Britt Våland Hartwell.
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Nærbø SK: Øyvind Lerbrekk, Knut Skaar, Andreas Skaar, Morten Mossige, Ole Matingsdal    

Dalane SK    
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DSK damer: Lillian Løining, Astrid Elisabeth Helgeland, May Didriksen, Hilde Hetland, May BrittVåland    

Bryne CK damelag
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