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Sekundstrid avgjorde årets Natt-SM i PreO
Andreas Johansson, IFK Göteborg, glad segrare i
Preo Natt-SM efter sekundstrid med silvermedaljören
Marit Wiksell, Stora Tuna OK.
Årets helg i precisionsorientering inleddes med
nattorientering i skogarna vid Onsjö, Vänersborg, i kanten
av SM–terrängen för söndagens stafett för
orienteringslöparna. Början av banan gick längs med
kanalen i småkuperad skogsterräng och avslutades med
en öppnare terräng. Det var stor kontrollvariation med flera
enskärmskontroller och terrängföremål. Banan bestod av
18 kontroller och tre tidskontroller. De tävlande i toppen
klarade banläggarens utmaning genom att lösa alla
kontroller korrekt.
Segraren Andreas Johansson har behållit formen från Oringen 2011 som avgjordes i Hälsingland, där han tog hem
segern i Pre-Elit.
Andreas tyckte inte att själva banan var så svår, men tog
lång tid på sig vid första tidskontrollen, något som han inte
trodde skulle räcka till en seger. Andreas har gjort snabb
karriär i PreO. Han deltog första gången i en PreO tävling
för ett år sedan, då han vann på A-banan vid PreO SM
2010 just här i Vänersborg.
Nästa helg är Andreas uttagen till att representera Sverige
i Nordiska Landskampen som avgörs i Danmark.
Nattens silvermedaljör, Marit Wiksell, har haft en bra PreO
säsong med flera segrar bakom sig. Där ibland många
TempO framgångar. Under årets VM i Frankrike där Marit
representerade Sverige kom hon på fjärdeplats på TempO
disciplinen, detta gör henne till en stor favorit inför lördagen
Tempo-SM.
Bronsmedaljen gick till Ingrid Hansson, OK Rodhen. Detta
var en liten skräll då Ingrid inte deltagit så mycket under
året, men alltid placerat sig bra. Tidigare har Ingrid visat att
hon presterar när det verkligen gäller. Med bland annat
höga placeringar under flera O-ringen tävlingar. Ingrid har
sedan tidigare tredje och fjärdeplatser från SM tävlingar.
Nils-Olov Andersson, OK Rodhen var den fjärde tävlande
som klarade av årets Natt-SM bana med full pott. En efter
en vid TC packade ihop sina pannlampor och begav sig
hemåt för några timmars sömn för att ladda om sina egna
batterier inför morgondagens TempO-SM.
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