
Emil Lindgren svensk mästare i cykelcross: "Ser
fram emot ett kul år"

Det var dubbelt Emil Lindgren och tre gånger Dalarna på prispallen
när SM i cykelcross avgjordes i Varberg i helgen. 34-årige veteranen
Emil Lindgren vann och 19-årige namnen tog hem bronset och U23-
tröjan. På andra plats kom fjolårssegraren David Eriksson.

Falubon David Eriksson, Art V Cycling, vann SM i fjol med MTB-stjärnan
Emil Lindgren från Säter som tvåa.

I Varberg i söndags var rollerna ombytta.

– David cyklar ju riktigt bra och är väl den bästa vi har inom cykelcross.
Egentligen är det två skilda världar att cykla cross och MTB, det är en helt

Emil Lindgren är svensk mästare i cykelcross för andra
gången.
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annan teknik när man inte har samma hjälp av däck och dämpning. Det är
sjukt svårt. Men jag visste att jag ligger bra till fysiskt sett och att jag hade
en chans om jag satte tekniken så bra jag kan. Och nu hade jag en riktigt
bra dag, säger Emil Lindgren.

35-åringen från Säter, som tävlar för Serneke Allebike, har varit en
segermaskin i MTB-spåren, men är inte helt utan meriter inom cykelcross.
Han var som sagt tvåa i fjol och årets SM-guld var sjätte pallplatsen på lika
många försök.

Men första segern sedan 2010.

– Jag har egentligen aldrig satsat på cykelcross. Jag körde väl lite mer där
när jag vann första gången, då körde jag VM också. Men annars har jag ju
hoppat över SM många år. Men det är en kul grej att göra mitt i vintern, då
det inte alltid är så roligt att cykla i Sverige. Och jag tänker att det är bra
för tävlingen om jag som ändå är någon slags stjärna kommer och ställer
upp, säger han.

I Holland och Belgien är cykelcross en enorm publiksport som kan dra
tiotusentals åskådare helg efter helg under vintermånaderna. Det är
förstås ingen realistisk målbild för svensk cykelsport, men Emil Lindgren
vill göra vad han kan för sin idrott.

– Arrangörerna i Varberg hade gjort det jättebra och då är det lite upp till
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oss aktiva också att ställa upp. Vi som cyklar har ett ansvar att lyfta
sporten och då måste man vara med, säger Emil Lindgren, som sedan han
lade sina internationella ambitioner åt sidan för några år sedan har varit
med nästan överallt där det arrangerats MTB-tävlingar i Sverige.

Han har vunnit nästan överallt också. 2019 blev det bland annat en
efterlängtad förstaplats i Cykelvasan och han slutade som totalsegrare i
långloppscupen, där han tog hem fyra av deltävlingarna.

– Men 2019 var ett lite krångligt år, jag fick problem med baksidan på låret
i mars och tycker att det var en ganska dålig säsong egentligen. Jag hade
inte den känsla som jag ville ha och fick kämpa lite för mycket, jag kände
inte igen mig själv, säger han.

Med den här starten på 2020 hoppas han vara på rätt väg igen.

– Jag börjar komma i ordning med allt igen nu och då blir cyklingen
mycket roligare. Så jag ser fram emot ett kul år, säger han.

Prispallen på SM kompletterades alltså med två cyklister från Falun. Tvåa

Emil Lindgrens segervrål i samband med Cykelvasan
2019.
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var cykelcross-specialisten David Eriksson, Art-V Cycling, som kom till
Varberg som regerande mästare. Han var 34 sekunder efter Lindgren i mål.

Trea var talangen som delar namn med segraren, 19-årige fjolårsfyran
Emil Lindgren som i första hand är landsvägscyklist och snart flyttar till
Luxemburg för att inleda proffskarriären i Leopard Pro Cycling. Emil
Lindgren den yngre blev även U23-mästare tack vare sin insats. Han var en
minut bakom sin äldre namne.

I ungdomsklasserna på SM tog Falu CK sex pallplatser. Det blev segrar för
Tilda Hylén (F 16), Anton Unger (P 13–14) och Isak Unger (P 10–12). Elias
Landh (P 10–12) och Hanna Norén (F 13–14) slutade tvåa och Vilmer
Ekman (P 13-14) kom på tredje plats.
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