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Guld och silver till Sverige vid VM i PreO
Det blev preO-laget som tog Sveriges första
guldmedalj i Voukatti. Dessutom kammade Martin
Fredholm även hem ett individuellt silver.
Det var det svenska PreO-laget som tog hem guldmedaljen
efter dagens etapp av PreO. Laget bestod av Stig
Gerdtman Vingåkers OK, Martin Fredholm OK Linné och
Michael Johansson Vänersborgs SK. Det var samma lag
som i fjol också tog EM-guld i Falun. På andra plats kom
Kroatien medan Danmark lade beslag på bronsmedaljen
före hemmanationen Finland.
Silvermedaljen i den öppna klassen togs av Martin
Fredholm som blev tvåa efter Jari Turto Finland. Båda
ledde redan efter första dagens tävlingar och var de enda
som den första dagen hade alla rätt. Båda följde upp med
endast ett fel den andra dagen och försvarade därmed
också sina topplaceringar. Trea blev Antti Rusanen
Finland. Stig Gerdtman, fjolårets världsmästare, gjorde en
bra andra dag och avancerade från nionde till femte plats i
sammandraget.
I den paralympiska klassen där Michael Johansson hade
tätkänning med en tredjeplats efter första dagen blev det
litet omkastningar. Ledarduon, Jana Kostova och Pavel
Dudik, båda från Tjeckien försvarade sina platser och
Sören Saxtorp från Danmark tog bronsplatsen efter ett
avancemang från första dagens sjätte plats. Ola Jansson
som hade en litet sämre dag den första dagen avancerade
från en tionde till en sjunde plats. Michael Johansson
slutade på en nionde plats.
I morgon fredag är det dags för den nya disciplinen TempO
där vi sätter tilltro till den svenska trion Marit Wiksell, Stig
Gerdtman och Lennart Wahlgren.

Stort grattis till PreO-laget - särskilt roligt med en lagmedlem från PreO i Väst!
Sk revs av Roger Borg 2013-07-12 k l 00:59

Anmäl

Grattis till PreO-laget för Orienterings- VM:ets första Svenska Guld. Hoppas på fler både på TempO
och i Medel imorgon, sedan blir det spännande stafetter på lördag. Ett stort grattis till Martin F silver
det är stongt att kunna göra två sådana toppinsatser i rad.
Sk revs av Ingemar G., Kungälvs OK 2013-07-11 k l 19:24

Anmäl

Jättegrattis Martin, Stig och Michael till lagguldet och Martin till silvermedaljen! Otroligt bra jobbat!
Sk revs av Nils W 2013-07-11 k l 17:43
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