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Marit fullbordade sitt SM med tredje medaljen varav två
guld
Precisionsorienterarna avlutade sin fullspäckade SMhelg med Dag-SM som avgjordes i skogarna uppe på
höjderna öster om Surte. Ett fantastiskt område för
PreO med variationsrik terräng och fina stigar som
banläggaren utnyttjat på ett utmärkt sätt.
Trots ett antal svåra kontroller i ett område med mycket
branter, näsor, höjder och sänkor var det åtta tävlande som
prickade in alla 20 kontrollerna rätt. På tidkontrollerna är
sedan Marit Wiksell nästan omutlig, eller vad sägs om 7
sekunder på tre tidkontroller? Nu gjorde Erik Lundkvist allt
för att försöka hota henne och kom ned till imponerande 11
sekunder vilket gav honom en silvermedalj. Bronset knep
Magnus Sterner med 15 sekunder. Sedan följer resten av
fullpoängarna på 20 sekunder eller mera.

I A-klassen segrade Bo Hansson OK Rodhen med en
poäng före närmsta medtävlare.
Hela resultatlistan för Dag SM hittar Du här.
Summerar vi helgen så bjöd Kungälvs OK, GöteborgMajorna, Lerums OK och OK Landehof på tre mycket bra
SM-tävlingar. Bra och utslagsgivande banor liksom
utmärkta arrangemang i övrigt under ledning av överste
tävlingschefen William Rex som hela tiden höll ett vakande
öga över sina medarbetare i funktionärsstaben.
Summerar vi de tävlandes insatser så står naturligtvis Marit
med drottningkronan fast förankrad på huvudet med
medaljer på alla tre disciplinerna, två guld och ett silver.
Inget direkt överraskande förutom kanske att man i första
hand hade förväntat sig att hon skulle ta guld i hennes
specialdisciplinen TempO men där hon blev snuvad av
Martin Fredholm som dessutom tog en silver medalj på
natten. I övrigt fördelades medaljerna enligt följande.
Marit Wiksell

1:a, Natt-SM; 2:a TempO; 1:a Dag-SM

Martin Fredholm 2:a, Natt-SM; 1:a TempO
Erik Lundkvist

2:a, Dag-SM

Stig Gerdtman

3:a, Natt-SM

Erik Stålnacke 3:a, TempO
Magnus Sterner 3:a, Dag-SM
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