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Upplands PreO Gala 2012
För andra året arrangerade UOF:s PreO grupp PreO
galan i OK Rodhens klubbhus på lördagskvällen. Ett
nästan mangrant deltagande av Upplands
precisionsorienterare kom till den uppskattade
samlingen.
Ett späckat program med musikunderhållning, god mat,
tipstävling och diskussion om kontrollerna på året VM
föregick utdelning av DM-medaljer och de speciella och
prestigefulla vandringsprisen.
Årets stämplare blev
Erik Nordström
Björklinge SOK som
hade stämplat flest "B"
på sista kontrollerna
på
Upplandstävlingarna.

Årets PreO freak blev
Martin Fredholm OK
Linné med 37 starter,
på rankinggrundande
tävlingar, vilket också
var mest i landet.

Årets raket, största avancemanget i rankinglistan, från
55:e plats till 34:e plats blev Nils Wahlberg Upsala Sud
IF.

Avslutningsvis,
omröstningen om årets
kontroll i Uppland,
utföll med seger till
tidkontrollen i
Elitklassen på OK
Linnés tävling i
september där
banläggaren Eva
Fredholm fick ta emot
priset.

Först framåt midnatt ebbade samtalen ut och nöjda gäster
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påpekade att en gång är ingen gång, men två gånger är
tradition. Nu laddar alla för nästa års gala.

Man skulle va`upplänning!:)
Sk revs av Elis 2012-12-04 k l 17:16

Anmäl

Ett stort Grattis till Pristagarna. Grattis Erik. Hur går det till att bli årets stämplare. Lottas det vilken
bokstav det gäller i slutet på året eller bestäms det i början på året? Jag menar har Erik offrat
resultat för att få B på sista? Eller är det slumpen? Martin har haft ett bra (nu 2a på rank) och
intensivt år. Grattis. Nils har åter klättrat upp där han hör hemma. Han klättrar säkert vidare nästa
säsong. Grattis o lycka. Eva antar jag får priset för kontroll 15 på elitbanan den 23 sept. Den var
klurig men odiskutabel. Det var första gången jag provade på Fredholmarnas kontroller å de lurade
skjortan av mig. Jag trodde det var Nils-Olov A. som var den riktige "luregubben" men jag tror
Fredholm toppar.
Sk revs av Ingemar Gidenstam 2012-11-18 k l 21:49

Anmäl

Svar till Heia Norge. Det är alla tävlingar som ger ranking som har räknats.
Sk revs av Martin F 2012-11-13 k l 11:12

Anmäl

Gratulerer til alle prismottakere - veldig flotte premier også! Er Martins 37 starter alle slags
konkurranser i alle land (inkludert EM, VM, Britisk mesterskap osv), kun svenske konkurranser eller
alle som gir ranking?
Sk revs av Heia Norge 2012-11-12 k l 21:55

Anmäl

Fint skrivet och tack för en trevlig kväll!
Sk revs av Ingrid 2012-11-12 k l 19:47

Anmäl
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