
' CYKEL. Johan Hellman från Strömstad vann H30-klassen i mountainbike-SM 

Edsteam fick ett 
första SM-guld 
Efter att ha jagat med i 
toppen av Sverigecupen 
i herrar 30 under säsong
en slog Johan Hellman till 
med guld i mountainbi
ke-SM i Ånnaboda. 

- Det har gått över 
förväntan, säger Ström
stadsbon. 

Kopplingen till Ed är att 
han cyklar inom laget Team 
Swesports med Ed som 
knutpunkt. 

- Känslan är att det här 
inte blir Johans sista SM-

guld, säger teamchefen Joa
kim Gustafsson. 

Johan Bellman är över
raskad över _att det har gått 
så bra. Han har länge varit 
en mycket duktig skidåkare, 
löpare och orienterare. Att 
han var allround var redan 
bevisat. 

Snabb övergång 
Men att övergången till cy
kel blev så framgångsrik och 
att det gick så snabbt, det 
hade han inte räknat med. 
Ettan i H30 var dessutom 

13:e man totalt, och lian har 
därmed inte så långt upp till 
den svenska eliten. 

- Jag har ju cyklat lite förr, 
men det här är första året jag 
riktigt har gått in för det, sä
ger HellmaH. 

Hur var loppet? 
- Det var en väldigt va
rierande bana. Kuperad, 
mycket grusvägar i början, 
sedan gick det över i stigar 
på slutet. 

Han menar att han själv är 
bäst när det är halvtekniskt. 
Inte för svårt, men gärna 

med många backar. 
Nu siktar han på en dub

bel. IVied en deltävling kvar i 
Sverigecupen, i Ulricehamn 
den 26 september, ligger 
han i delad ledning i H30. 

- Jag ska försöka ta hem 
cupen, jag tränar väl på som 
vanligt första veckan och 
nästa vecka håller jag igen 
lite för att vara pigg till lop
pet i Ulricehamn. 

Jan Lorentsson 
0531·5418 05 
jan@dalslanningen.se 

Johan Hellman har på bara några år cyklat upp i Sverigeeli
ten i mountainbike. Härom dagen tog han SM-guld i 
H30-ldassen. FOTO: BJORN JOHANNESSEN 


