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TRINEUS AMB GOSSOS ESPORT DE BASE 

Un campi ó de 
tríneu s en 
térr a i neu 
El lleidatá Alan Sáez, de 13 anys, 
acaba d'adjudicar-se el títol 
d'Espanya infantil en la 
modalitat de combinada 

A dal t Alan Sáez, amb algun s deis seus gossos . A baix , duran t una cursa . 

X.M.R. 
| ALPÍCAT | El jove múixer lleidatá 
Alan Sáez s'acaba de proclamar 
campió d'Espanya de combina-
da, la classificació final sumant 
els resultáis a les proves amb 
etapes de térra i etapes de neu. 
El Campionat d'Espanya de tér-
ra es va disputar el passat no-
vembre a Alcoi (Alacant) i el de 
neu el cap de setmana passat a 
Baqueira Beret. 

No obstant, Alan explica que 
li agrada tant el campionat de 
neu com el de térra encara que 
aquest no sigui tan conegut. 
"Quan es corre en algún lloc 
que no hi ha neu s'han preparat 
unes proves en qué, en lloc de 
trineu, utilitzem un car que 
porta tres o quatre rodes per po-
der desplacar-nos per la térra", 
explica Alan. 

Él jove múixer d'Alpicat, que 
just avui compleix 13 anys, 
practica aquest esport des deis 
7 anys, pero no participa en 
competicions federades des deis 
10. 

D'altra banda, a mes del Cam-
pionat d'Espanya també partici-

pa en competicions de Lliga Ca-
talana i Lliga Aragonesa. L'afició 
pels trineus li ve del seu pare, 
Salvador, que també compe-
teix. 

"El meu pare competeix amb 
sis gossos i jo també m'entreno 
amb sis, pero quan participo en 
campionats ho faig amb dos", 

ENTRE GOSSOS 

La seua familia té 13 gossos, 

pero ell competeix només amb 

dos d'Alaska, mentre que el seu 

pare Salvador ho fa amb sis 

explica. Té 13 gossos, pero els 
preferits d'Alán son dos gosse-
tes d'Alaska, la Sandy i la Fly. 
"La Sandy és una barreja de ca-
ladora i husky, i la Fly és una 
barreja de llebrer i husky. Estic 
molt compenetrat amb elles", 
diuAlán. 

El seu somni és poder compe-
tir amb tots els seus gossos com 
fan els múixers adults quan 
compleixi 14 anys. 


