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LunchPreO
För någon vecka sedan arrangerade Kungälvs OK en
PreO av lite annorlunda slag. Det var 3:e gången och
tanken bakom är att under gemytliga former sprida
kunskap om hur rolig PreOn kan vara med ett
minimum av förarbete.
2 personer gjorde jobbet, övriga deltog. Denna gång 19
kontroller, varav 11 flerskärmare, ingen falsk, 6 enskärmare
A eller Z samt 2 kontroller där deltagarna själva fyller i
definitionen. Det är för att bjuda in till diskussion. Ingen
tidskontroll.

Banan gick i Bohusländsk kustterräng i Stora Höga på en
av Stenungsunds skolkartor med djup tjäle och
klippterräng så deltagarna fick hänga upp nedrasade
skärmar vid flera tillfällen.

När deltagarna kommer i mål bjuds på ärtsoppa och
pannkakor, kaffe o kaka samtidigt som var och en, under
viss diskussion, rättar sin bana. Någon resultatlista
upprättas inte men det finns ju några som gärna talar om
att de har alla rätt. Kolla bl.a. in Egil Sönsterudsbråtens
facebook sida. Där finns kartan med kommentarer.
Det kom 27 startande med
bl.a. 3 norrmän som längst
från Hamar och också Eva o
Rudi från Tyr. Vi PreOare är ju
utspridda i hela södra o
mellersta Sverige och det är
svårt att ordna enklare former
av PreO men det behövs
säkert. På tävlingarna blir det
gärna i överkant allvarligt. Vid
ett arrangemang som detta är
ju budskapet i första hand att
Ole Arnt Sk aaraas som åk t
träffa och prata PreO utan
större krav på karta och bana. 55mil enk el väg för att delta
Uppland är ju föregångare i dessa sammanhang .
skrivet av: Roger Johansson

Tack Roger detta var en kul och bra vår uppvärmning även om det blåste ganska snålt. På bilderna
ser ni Karl-Gustaf Däldehög, Fjärås som tränade igång här vid 12 kontrollen för att 14 dagar senare
göra succé i Skånepremiären, med vinst i A-cupen. Samt min bror Lars-Erik, en erfaren orienterare
som för andra gången testar PreO. Honom är jag ganska övertygad om att vi kommer få se mer av
framöver. Vi hade ganska intensiva diskussioner om vissa kontroller. Den svåraste tyckte han var
lätt och den "lätte" gick han på. Precis som det ska vara. Ingemar Gidenstam
Sk revs av Ingemar Gidenstam 2013-04-17 k l 15:37

Anmäl

Mycket bra initiativ! Lycka till med kommande lunchträningar!
Sk revs av Nils W 2013-04-11 k l 21:13

Anmäl
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