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MTB-O på O-ringen
Under O-ringen veckan arrangerades en tredagars
MTB-O tävling som samlade många redan frälsta och
nya nyfikna. Totalt startade drygt 300 tävlande
respektive dag. Första och andra etappen
genomfördes strax öster om Halmstad och den
avslutande jaktstarten på sprintdistans genomfördes
med start och mål vid O-ringentorget.
Bilden: De tre främsta i D21. Fr.v tvåan Cecilia
Thomasson, ettan Ingrid Stengård och trean Michaela
Gigon.
Foto: Sven-Åk e Nordenmark

Första etappen ingick i MTB-O
Cupen
På den första etappen som var på medeldistans tävlade
man även om cup-poäng. I D21 blev det en jämn kamp där
Ingrid Stengård var en ynka sekund före Cecilia
Yhomasson. I H21 segrade Patrik Moris före Aaron Prince.
I D 20 dominerade de utländska åkarna med Tatyana
Oborina främst. Bästa svenska blev Kajsa Engström på en
fjärde plats. Slutligen, i H20 segrade Marcus Jansson
klart, nästan fyra minter före Johan Alfredsson.
Resultat från den första etappen hittar du här
Här finner du sammanställning av den totala ställningen i
Cupen

Andra etappen blev tuff
Den andra etappen var en långdistans i rejält kuperad
terräng och med många kluriga vägval. Trots att det var en
kvällstävling så var det varmt och därmed ännu mer
utslagsgivande. Tuffast av alla hade nog H 21:orna som
hade rejält långa tider. Segrare gick i mål på drygt 2:16
men trots de långa tiderna var det jämnt i toppen.
Resultat från andra etappen hittar du här

Intensiv och svårorienterad
jaktstart
Den tredje etappen som genomfördes som sprintdistans
bjöd på mycket orientering. Banorna inleddes i ett
bostadsområde för att avslutas i ett stigrikt strövområde
där det bommades en del.
Båda seniorklasserna bjöd på rafflande slutstrider. I D21
segrade Ingrid Stengård före Cecilia Thomasson. I H21
drog Patrik Moris det längsta strået sekunder före Thomas
Jansson.
I D 20 vann Tatyana Oborina klart medan Johan
Alfredsson segrade i H 20.
Här hittar du totalställningen för O-ringens alla MTB-O
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klasser
Här finner du resultaten för den sista etappen

Nya utmaningar
Nu är det dags att börja ladda för nya tävlingar. Närmast i
höst väntar arrangemang i Falun och i Uppsala. Och så har
vi ju O-ringen i Boden med en ny tredagarstävling.
Kolla gärna in denna video på Youtube från årets Oringenarrangemang för att bli inspirerad.
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