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VÄRLDSREKORD AV MÅNS MÖLLER &
TEAM FASTESTXEUROPE!!!
Dagen sista etapp sponsrades av ICA Supermarket TEG
ETAPP 28: PENAUSENDE, SPANIEN – CABO DA ROCA, PORTUGAL 545 KM
(TOTALT: 6147 km)
VÄRLDSREKORD AV MÅNS MÖLLER & TEAM FASTESTXEUROPE!!!
”De här dojjorna ska jag offra till havsgudarna!” sade Per-Anders Lissollas och
kastade därefter sina slitna cykelskor rakt ut i Atlanten. Han behövde
emellertid inte slita alltför mycket på sina armmuskler eftersom han befann
sig i Cabo da Roca, den europeiska kontinentens västligaste utpost.

Hade Lissollas däremot gjort denna manöver för exakt tjugonio dygn och sex
timmar sedan så hade det krävts ett kast på 6147 kilometer för att
cykelskorna skulle ha landat i Atlanten. Det var ju där som Per-Anders och
hans kamrater i Team FastestXEurope startade sin cykelresa genom Europa.
Vid sin sida hade Per-Anders Lissollas sina trötta cykelkompisar Tony Duberg,
Helmy Elsaeed, Christer Skog och Måns Möller. Fem cyklister som under de
två senaste dygnen hade cyklat nonstop genom Västra Spanien och Portugal
för att kunna säkra det nya världsrekordet på cykel genom Europa.
När lagets coach Christer Skog lade fram sin idé om att slå ihop de sista två
cykeletapperna och endast ta ett kortare nattstopp räknade gruppen med att
komma fram till Cabo da Roca ett dygn tidigare. Det hade däremot inte räknat
med den enorma hettan i Portugal, något som ställde till det rejält för
teamet. Av den anledningen tvingades cykelstallet genomföra ytterligare en
natt i cykelsadlarna innan de tidigt på måndagsmorgonen kom fram till den
vackra portugisiska staden Sintra. En skönhet som förutom alla sina slott
även är känt för sina tuffa backar.
Sintra ligger endast sexton kilometer från Europas västligaste udde och
staden blev därmed det allra sista depåstoppet som det svensk/egyptiska
cykelteamet hade på sin resa genom Europa. De trötta cyklisterna var vid det
här laget säkra på att rekordet skulle slås och de kunde därmed även unna sig
en påtår av det goda kaffet innan de återupptog sin rekordresa mot
slutdestinationen Cabo da Roca. Och mycket riktigt, när Team FastestXEurope
något senare svängde in till den fyr som markerar var det kontinentala
Europa startar, så hade de slagit det gällande världsrekordet på cykel genom
Europa med tolv timmar!
Teamet kunde dessutom mycket rörda glädja sig åt att rekordcyklingen från
Ryssland till Portugal hade gett över 350.000 kronor i insamlade medel till
Viggo Foundation. ”Vi är djupt rörda av all den support vi har fått under
världsrekordprojektet” hälsar en tagen Måns Möller och passar på att tacka alla
som bidragit till insamlingen.
TEAM FASTEST X EUROPE som cyklat är:
Måns Möller är en av Sveriges absolut roligaste komiker, som har charmat sin
publik i över ett årtioende. Han är en entreprenör och föreläsare som
inspirerar många landet runt. I maj 2015 gav sig Måns ut på sitt livs största

äventyr med #C2C4Autism, där han cyklade kust till kust – 420 mil på 24
dagar över USA. För att samla in pengar till insamlingsstiftelsen Viggo
Foundation. Sen dess har han bland annat bockat av en Svensk Klassiker och
en cykelresa från Sthlm - Aten. 2017 ska han och Christer Skog med team slå
Världsrekord.
Christer Skog är fd. förbundskapten för svenska längdskids-landslaget för
herrar. Han är den förbundskapten i världen som haft flest längdskidslandslag
och har bland annat tränat Storbritannien, Sverige, Australien och USA. Sedan
2005 är han bland annat personlig tränare till Daniel Tynell, som vunnit
Vasaloppet tre gånger. Nu ska han och Måns Möller med team ut på
ytterligare ett cykeläventyr!
Per-Anders "Pelle" Lissollas "Halvgammal" dalmas i förskingringen som
jobbar som undersköterska vid Centralintensiven på Akademiska sjukhuset i
Uppsala. Ett jobb som ger sååå mycket!! Gillar att tänja på gränserna, och se
vad den mänskliga kroppen & knoppen klarar av! Att få cykla för en sån här
god sak ger en otrolig tillfredställelse, och kommer att fylla kroppen med
både smärta och otrolig glädje. Gjort några "längre" cykelturer tidigare, men
aldrig så här långt och länge.... Instagram: @lissollaspelle
Helmy Elsaeed Han brinner för rörelse och för att ständigt tänja på gränserna
för den mänskliga kroppen, och gränserna för det mänskliga sinnet. Han har
varit aktiv som äventyrare i över fem år, som har tagit honom världen över.
Han har åkt allt från längdskidor i Arktis till att ha cyklat över djungler Asien.
Detta är hans första resa med Måns och teamet.
Tony Duberg Norrlänning, läkare och trebarnsfar som aktivt tränar och
coachar längdskidor och cykling. Två grenar som han själv tidigare tävlat i.
Driver företagen MindYourHealth samt LängdSkidAkademin. Han är tidningen
Topphälsas egna "fråge läkare" och kommer även se till så att killarna
kommer från Ufa till Portugal levande. Tony har cyklat med C2C4Autism
tidigare i samband med Sthlm till Aten
Följebilen och den som fixat allt under resan för att göra de så smidigt som
möjligt för cyklisterna är:
Anders Forselius Svensk maratonlöpare, långdistanscyklist och
frilansjournalist. Sedan 1994 har han rest världen runt för att tävla i de olika
grenarna. I oktober 2012 blev han första svensk att springa ett maratonlopp i
alla 50 amerikanska stater. Anders är otroligt viktig för Fastest X Europe, då

han har enorm erfarenhet som långfärdscyklist. Han är även fotograf och
massör, samt kommer att förse dem hemma med uppdateringar från resan.
Följ Viggo Foundation här eller på våra sociala medier:
InstagramFacebookHemsida
Vill ni komma i kontakt med Måns Möller eller någon annan ur Team
fastestXEurope hör av er till:
Helene Wigren PR & Beyond 070-7527605 eller
helene.wigren@prbeyond.se

Se YouTube-videon här

Om VIGGOFOUNDATION - C2C4AUTISM - 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.

Föreningen Kung över livet kommer att ha representanter som hjälper oss att
fördela pengarna från detta projekt
Vi vill tacka våra sponsorer som gör detta möjligt.
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