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Finland vann landskampen i PreO men Stig Gerdtman blev
nordisk mästare
Nordiska landskampen i PreO avgjordes 24 – 25
september i Holstebro i Danmark. Finlands förstalag
var den här gången bäst, men Sverige tog hem både
andra- och tredjeplatserna. Bäst individuellt var Stig
Gerdtman som därmed också kan titulera sig som
nordisk mästare.
Den nordiska landskampen i PreO avgjordes under helgen
24 – 25 september i Holstebro i Västjylland. Vart och ett
av de nordiska länderna deltog med två fem-mannalag.
Danskarna bjöd under lördagen på en utslagsgivande bana
i ett detaljrikt hedlandskap, vilket ställde stora krav på
kartläsningsförmågan. För att hinna med de 22
bankontrollerna behövde de tävlande överlag använda
maxtiden på över två och en halv timme fullt ut.
Söndagens tävling avgjordes i ett friluftsområde nära
Holsterbro stad med varierande typ av kontroller.
Det finska förstalaget följde upp framgångarna från VM
med att också ta hem förstaplatsen i landskampen. Laget
tog första dagen en knapp ledning med en poäng, vilken
sedan utökades till totalt fem poäng efter andra dagens
tävlingar.

Det merittyngda svenska förstalaget bestående av Lennart
Wahlgren, Martin Fredholm, Marit Wiksell, Stig Gerdtman
och Ola Jansson hängde från början med bra. Under andra
dagen kunde man dock inte hindra att finnarna ”rann i väg”.

Det svenska andralaget, som till största delen bestod av
unga och relativt nya PreO-orienterare, nämligen Jens
Andersson, Andreas Johansson, William Rex, Erik
Stålnacke och Erik Lundkvist, tog en klar tredjeplats.
Andra dagen hade man till och med en poäng mer än
förstalaget. Man kan säga att Sverige visade ”god bredd på
toppen”, vilket bådar gott inför framtida utmaningar.
På platserna 4 och 5 placerade sig Finland 2 och Norge 1.
Helgens tävlingar räknades också som öppet nordiskt
mästerskap. Och här visade Stig Gerdtman som många
gånger förr att han är ”bäst när det gäller”. Stig hade totalt
bara ett fel på de två dagarnas tävlingar. Samma poängtal
hade tvåan Lauri Kontkanen men Stig var snabbare vid
tidkontrollerna. Trea var Norges Lars Jacob Waaler och
fyra Martin Fredholm.
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