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Halden ny segrare i 25manna – Linné diskas
OK Linné var först i mål i helgens 25manna. Nu
meddelar arrangören att Linné diskvalificerats
eftersom laget missat en kontroll. "Vi beklagar djupt
att tekniken inte fungerade och med facit i hand
skulle vi ha gått in och kollat manuellt innan
prisutdelningen", säger 25mannas tävlingsledare
Jonathan Alm. Ny segrare är nu i stället norska
Halden.
I helgen rapporterade vi att OK Linné vann klassiska
25manna efter en rafflande avslutningsduell mellan
Uppsalaklubbens Annika Billstam och Haldens Anne
Margrethe Hausken-Nordberg. I dag meddelar arrangören
att Linné diskvalificerats.
25manna hade massiva problem med tekniken under
tävlingarna i Kungsängen och arrangören håller fortfarande
på och bearbetar data för att få fram korrekta resultatlistor.
Nu finns dock officiella resultat för placering 1-26 och tyvärr
har det visat sig att det lag som tidigare har korats till
segrare, OK Linné, saknade en stämpling (tredje sista
kontrollen på sträcka 6). Detta innebär att Halden SK
vinner 25manna för andra året i rad, att Stora Tuna blir tvåa
samt att Tampereen Pyrintö kniper tredjeplatsen.
- Vi beklagar djupt att tekniken inte fungerade och med
facit i hand skulle vi ha gått in och kollat manuellt innan
prisutdelningen, säger 25mannas tävlingsledare Jonathan
Alm.
- Linné fick infon under gårdagskvällen och Halden fick
beskedet att de vunnit klockan 8.00 i morse.
Arrangörens datagrupp fortsätter arbetet med att upprätta
officiella resultatlistor och först därefter ska man närmare
analysera vad som gick snett.
- Vad som hände var att servern blev överbelastad, vilket
ledde till att vi inte fick kontakt med databasen. Men den
bakomliggande orsaken, varför servern blev överbelastad,
vet vi ännu inte. Det finns gott om teorier, men i första hans
jobbar vi vidare med resultatlistorna, säger Jonathan Alm,
som bortsett från det tekniska haveriet är nöjd med
tävlingen.
- Jag är väldigt glad över den respons vi har fått. Folk har
varit jättenöjda med terrängen, vädret var kalas och de
flesta har haft förståelse. Jag vill tacka både löpare och
publik för det tålamod de har visat.

Inte okej! Tappade massor på att inte komma in till växel när systemet havererade, alla 4
inkommande fick vänta mellan 5 och 10 minuter. Ingen resultatgivning, ingen aning vad vi låg genom
hela tävlingen. Notera att detta är en internationell stortävling och ingen scouthajk, fint väder och fin
terränger räcker inte...
Sk revs av Besvik en deltagare 2013-10-17 k l 20:10

Anmäl

Håller med signaturen SJ. 25-manna skulle precis som Tiomila gjort för ett antal år sedan,
utlokaliseras i landet för att säkerställa en hög kvalitet på arrangemangen.
Sk revs av Marie 2013-10-17 k l 15:26

Anmäl

Tänk efter och undersök den digitala teknikens tillkortakommanden i övrigt? I statliga myndigheter,
kommuner, inom sjukvården och med miljardöverskridanden i budgeten. Det var fantastiskt bra att
Stockholmsarrangörerna ordnade en lösning till 2012 där alla kunde använda egen SI-pinne. Vad
som klickade i år kommer att visa sig och kan ge lärdomar. Arrangörerna agerade dock rätt när det
började skriva upp data:). Det tråkiga var att man körde prisutdelningen, den borde ha skjutits
upp.Då hade Linné besparats en stor besvikelse Informationen i övrigt från arrangörerna överglänser
"välbetalda" myndigheters med råge...och kom ihåg att utan arrangörer finns ingen orientering. ORingen har varit nära nedläggning två-tre gånger. Johnny Fransson
Sk revs av Johnny Fransson 2013-10-17 k l 11:36

Anmäl

Dags att släppa tävlingen till klubbar utanför 08 ? 10 mila har definitivt blivit bättre som exempel 40
års jubileum och inte klara arrangemanget med all datasupport som finns 2013
Sk revs av Sj 2013-10-16 k l 22:57

Anmäl
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