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Mayday mayday - tandborstskris!!
Det börjar rulla på riktigt bra för AB Möller och Skog.
I går blev det 21 mil i ett otroligt vackert landskap. Grabbarna är helt
fascinerade och har verkligen fått sina fördomar på skam.
– Jag trodde ärligt talat att det skulle vara dåliga vägar, men faktum är att Polen
är ett av de bättre länder som jag cyklat i, erkänner Christer.
– Många cykelbanor har väldigt fin asfalt och här finns inga hysteriska bilister
som tutar på oss.

De lämnade Psycho-hotellet hastigt i går morse, ”det var en misär” och i all
hast glömde både Måns och Christer sina tandborstar kvar. De har ännu inte
lyckats nya, så att Tony (Duberg, läkaren som cyklat med dem) åker hem i dag
har kanske en förklaring…
– Men faktum är att även om det här var värsta hotellet hittills så är det inte
sämre än de sämsta hotellen vi bodde i under USA-resan, säger Christer.

Negativt är att Måns knä har börjat svullna upp. Tony har undersökt det och
innan avfärden i morse har grabbarna gjort justeringar på pedaler och sadel
och ser om det hjälper.
Hittills har det blivit 57 mil, och det börjar redan synas på deras kroppar.
Christers lår har svullnat så mycket att han inte får på sina jeans utan fick äta
middag i kortbyxor!
Eventuellt når de Tjeckien i dag (som är köpt av #GärdetsByggAB) men
troligtvis stannar de på gränsen för att istället få en kortare etapp i morgon
och spara krafter inför bergsetapperna.
Världsmästaren på femmilen 2003 i skidor, tjecken Martin Koukal, kommer
att cykla med dem genom Tjeckien.
Christer tränade Koukal när han vann VM-guldet och de har varit goda vänner
sedan dess. Han kom bland annat till Christers bröllop för ett och ett halvt år
sedan.
– Det ska bli kul med Koukal, och förhoppningsvis kan ha hjälpa oss att hitta
bättre platser att bo på! Han kan ju landet, menar Christer.

#ViggoFoundation#C2C4Autism

Om VIGGOFOUNDATION - Insamlingsstiftelsen Idrott för Barn i behov
En nystartad insamlingsstiftelse grundad av Måns Möller som har ett stort
engagemang och erfarenhet vad som krävs för barn i behovs (ADHD, autism,
asperger) möjlighet att idrotta. I nuläget finns oftast ingen plats för dessa
barn i befintligt svenskt föreningsliv. Barn i behov kräver ofta lite extra
resurser och målet är att uppmuntra föreningar/ föräldragrupper att starta

egna sektioner för barn i behov.
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