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Stig Gerdtman lycklig segrare i Dag-SM.
Stig Gerdtman, Vingåkers OK, följde upp
bronsmedaljen på TempO-SM med att ta hem segern
när Dag-SM avgjordes vid Ursand, Vänersborg.
Terrängen var finskuren och bitvis kuperad. Den
omväxlande och krävande banan, med sina 20 kontroller
och 3 tidkontroller, bjöd på många partier som krävde
noggrann kartläsning. Bäst lyckades Stig Gerdtman och
Jens Andersson, OK Roslagen, som båda gick fullt.
Tidkontrollerna blev avgörande och där var Stig snabbare
på att lösa kontrollerna.
Stig gillade banan och är nöjd med att ha presterat bättre
och bättre under helgen. Den kontroll som vållade Stig
mest problem var kontroll 14, en bäckkrök. Denna kontroll
var den svåraste på hela banan totalt sett över hela
startfältet. Under prisceremonin sken Stig som en sol och
leendet på hans läppar gick inte att misstolka. Han var
väldigt nöjd med dagens insats.
Dagens silvermedaljör Jens Andersson tog en fjärde plats
vid TempO-SM, vilket sporrade honom att hålla fokus hela
banan och sätta alla kontrollerna. Jens har sedan sin PreO
debut för två år sedan haft som mål att vinna SM och han
visade nu under helgen att en seger inte är långt borta.
Bronset tog Erik Lundkvist, HJS Vansbro OK, hem en
sekund före fyran Marit Wiksell, Stora Tuna OK. Erik är
nöjd med att bli trea då han totalmissade en kontroll och
trodde att han var borta från medaljstriden.
Marit Wiksell är arg över att missa bronset med en
sekund. Under fredagens Natt-SM missade hon guldet
med en sekund så hon tycker att det känns surt att
återigen tappa en placering på grund av sekundstrid.
Räkna med att hon kommer att göra allt för att ha
sekunderna på sin sida nästa helg när Nordiska
landskampen i PreO avgörs i Danmark.

Grattis till alla medaljörer och tack till Michael för bra banor under SM!
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Congratulations!
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Stig, stort grattis. Som alltid bäst då det gäller. Owe
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