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Dramatik på TempO–SM
Återigen sekundstrid när PreO SM avgjordes. Idag var
det strid om andraplatsen när TempO SM för första
gången arrangerades av Vänersborgs SK. Segrade
gjorde Martin Fredholm, OK Linné, med 22 sekunder.
Längsta strået i kampen om silvret drog Lennart
Wahlgren, Rehns BK, som besegrade Stig Gerdtman,
Vingåkers OK, med 2 sekunder.
Dagens TempO–SM avgjordes på fem stationer med 23
kontroller totalt. Banan gick i närheten av bostadsområdet
vid Skogshöjdens skola i Trollhättan. Alla stationer bjöd på
stora utmaningar då terrängföremålen och avstånden
växlade. De tävlande behövde behålla fokus vid varje
kontrollstation. TempO är en relativt ny disciplin inom PreO
och kräver andra egenskaper jämfört med traditionell preO.
Inom TempO gäller det att lösa kontrollerna så snabbt som
möjligt vid ett antal kontrollstationer.
Dagens segrare Martin Fredholm är nöjd med dagens
insats då han lyckades lösa alla kontrollerna och
banläggarens klurigheter. Han känner att det var skönt att
lyckas och att det är en liten revansch efter årets VM i
Frankrike där han inte riktigt lyckades. Martin Fredholm är
den första att ha tagit guld i alla PreO disciplinerna.
Tidigare har han vunnit både Natt-SM och Dag-SM och
idag var det så dags att även vinna TempO-SM.
Lennart Wahlgren som tog hem silvret är nöjd med att han
var så snabb och lyckades slå Stig trots att han inte gick
fullt. I TempO får man en strafftid när man svarar fel, denna
strafftid läggs sedan på den totala tiden. Så det gäller att
vara både snabb och ha rätt.
Brons medaljören Stig Gerdtman är nöjd med sin insats
och har tagit det lugnt och svarat rätt på alla kontrollerna.
Stig uppskattade banläggningen och tyckte att det var en
omväxlande och rolig bana.
Vann hela tävlingen gjorde Martin Jullum, Haldens SK
Norge. Han visade formen redan under VM i Frankrike då
han segrade i World TempO Trophy. Nu blev det
utklassnings seger då han vann med 73 sekunder.

Congratulations! Ivo
Sk revs av Ivo 2011-09-20 k l 09:05

Anmäl

forts. Sedan följde ytterligare tre kontroller där "delen av" betydde delen av ingenting, dvs ett
mellanrum. Jag har uppfattat kontrollbeskrivningarna som att "delen av" syftar på ett föremål. Jag
tycker att det måste vara möjligt att konkurrera på lika villkor genom att ta del av regler och
anvisningar. Nu var det inte det. Dessutom tycker jag att kontrollplaceringarna i princip skall vara
användbara i fotorientering. Flera kontroller var inte det. Tror också att det är viktigt för grenens
image att man inte har för mycket "konstigheter". Detta avskräckte mig dock inte från att göra fler
sporadiska inhopp. Banan i övrigt var omväxlande och intressant.
Sk revs av C-H A 2011-09-18 k l 21:52

Anmäl

Grattis medaljörer! Är imponerad av er snabbhet och säkerhet. Som mycket sporadisk deltagare i
PreO har jag dock lite synpunkter på tävlingen. Jag förbereder mig genom att läsa de dokument
som går att finna på den officiella hemsidan. Där har jag läst bl.a "Vid kontrollbeskrivningen "mellan"
två föremål skall båda föremålen rymmas inom ringen och skärmen sitta exakt mitt emellan
föremålen." Även "Om ett höjdobjekt har två eller flera kurvor inom ringen räknas hela höjden som
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objekt." Med dessa kunskaper var redan uppgift två på första stationen helt obegriplig trots att jag la
mycket tid. Dessutom blev det naturligtvis fel. Där försvann en del av motivationen. Fortsättning
följer.
Sk revs av Carl-Henry Andersson 2011-09-18 k l 21:36

Anmäl
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