13.11.13

Årets sista Elitserietävlingen i PreO. 4 st har vinstchans. - PublicTemplates
Orientering.se Webbkarta

Rss Logga in

Sök

2011-10-19

Årets sista Elitserietävlingen i PreO. 4 st har vinstchans.
Till helgen avgörs elitserien i PreO med den femte
och sista deltävlingen där de tre bästa tävlingarna
räknas. Arrangörer är Stenungsunds OK med god
hjälp från grannklubben Kungälvs OK.
Inför den sista etappen är det fyra tävlande som har
chansen att ta totalsegern. Notabelt är att såväl en av våra
främsta PreO tävlande, Stig Gerdtman, liksom fjolårets
totalsegrare Erik Stålnacke icke tillhör den skara som
slåss om slutsegern. Detta visar på den stora bredd vi har
inom svensk PreO.
Leder inför sista etappen gör Lennart Wahlgren Rehns
BK på 142 poäng före Martin Fredholm OK Linné på 117
poäng. Därefter följer Andreas Johansson IFK Göteborg på
92 poäng och Jens Andersson OK Roslagen 90 poäng.
Dessa fyra har chansen på slutsegern.
Erik Lundkvist HJS Vansbro OK med 84 poäng skulle
teoretiskt kunna komma på samma poäng som nu ledande
Lennart men då tar ändå Lennart totalsegern på fler
etappvinster.
Lite spekulation kring de fyras chanser och möjligheter så
måste:
Jens för att ta totalsegern, vinna sista etappen och
då får Lennart som bäst bli 5:a, Martin som bäst bli
3:a och Andreas 4:a. Jens kan inte ta totalsegern
om han blir två eller sämre.
Andreas för att ta totalsegern, vinna sista etappen.
Han tar också totalsegern om han blir tvåa men då
får Lennart som bäst bli fyra och Martin får inte
vinna etappen.
Martin för att ta totalsegern, vinna sista etappen och
då får Lennart som bäst bli trea. Om Martin blir tvåa
får Lennart som bäst bli femma och Andreas trea.
Om Martin blir trea får Lennart som bäst bli sexa
och Andreas som bäst bli fyra.
Avslutningsvis, om Lennart vinner sista etappen är han
också klar totalsegrare.
I A-cupen leder fjolårets segrare Gunnar Carlsson OK
Roxen före Roger Johansson Kungälvs OK. Men eftersom
Roger är banläggare på sista etappen utgör han inget hot
för Gunnar utan det främsta hotet kommer från Rogers
Johanssons klubbkamrat Roger Borg och Börje Falkman
Kils OK.

Lycka till allihopa! Tyvärr kan jag inte vara på plats, men det ska bli spännande att se vem som
lyckas bäst!
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