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Premiär för European Cup i TrailO, ECTO
I helgen avgjordes den första deltävlingen i ECTO
som är en inofficiell Cup som har premiär i år.
Premiären skedde i Halden i samband med Norwegian
Spring-tävlingarna. Första deltävlingen avgjordes på
lördagen norr om Sarpsborg i en varierad terräng med
skog, bostadsbebyggelse och kulturlandskap.
Banläggaren, Norges PreO-Ess, Martin Jullum, som
segrade i alla tre deltävlingarna i Skåne för ett par veckor
sedan hade strängat en mycket intressant bana med stor
variation både vad gäller typ av kontroller och avstånd till
kontrollerna.
Fem tävlande lyckades klara alla kontrollerna felfritt, alla
svenskar. Bäst blev Ola Jansson Björklinge SOK som
besegrade Michael Johansson Vänersborgs SK med en
sekund på de båda tidkontrollerna. Övriga fullpoängare var
William Rex, Stig Gerdtman och Lennart Wahlgren.
Samtliga resultat hittar Du här.
På söndagen hade Martin Jullum strängat den andra
etappen i ett område sydväst om Halden i direkt anslutning
till Svenska gränsen. Denna gång gick banan i ett
skogområde med mycket detaljrikedom, stora
höjdskillnader och många brantpartier.
Denna bana var enligt samstämmiga synpunkter mycket
svår och krävde stor orienteringsskicklighet. Men tre
tävlande lyckades ändå pricka in alla kontroller.
Etappsegrare blev Lars Jakob Waaler Porsgrund OL före
William Rex OK Landehof och Erik Lundkvist HJS Vansbro
OK. Samtliga resultat hittar Du här.
I ECTO räknas varje etapp för sig
men arrangörerna hade också
ett upplägg med att räkna båda
etapperna tillsammans och där
stod William Rex som klar
segrare som den ende som gick
felfritt båda dagarna.
I ECTO leder efter de två
inledande etapperna William Rex
före Ola Jansson och Lars Jakob
Waaler. Den totala ställningen
efter två etapper hittar Du här.
ECTO fortsätt nu med en andra tävlingshelg och två
etapper i Finland i mitten av maj. Därefter följer
tävlingshelger i Italien, Lettland och med avslutning i
Kroatien i höst.

Stort GRATTIS William Rex för en jämn o strong insats. Även Grattis till Ola Jansson o Lars Jakob
Waaler för etappsegrarna. Men även ett grattis o stort tack till Martin Jullum för en lyckad
tävlingshelg. Samt att han lyckades lura skjortan av en del gamla rävar, eller hur Owe F o Ole-Johan
W :-) och även mig men det kanske inte är lika svårt.
Sk revs av Ingemar Gidenstam, KungälvsOK 2013-04-23 k l 17:24
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