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En av de intensivaste veckorna i år är avklarade. Till Skadeplats 2013 var det en hel del
planering inför. SM i losstagning var tanken att genomföra ett fint arrangemang i syfte att
locka tävlande till nästa års tävling. Här var ju chansen att nå ut jättestor. Av responsen att
döma så har vi ju redan ett antal lag som är intresserade men det har vi ju hört förr. Men
jag tror ändå att vi skapade ett intresse. Tack alla som har hjälpt till.
/Göran Valentin

SM i losstagning
SM i losstagning lockade endast två tävlande lag men en stor publik. Då vi inte varit uppe innan och gjort
iordning så fick vi förlita oss på att den lokala personalen hade gjort iordning som vi ville. Conny, Magnus
och Jörgen fick svettas rejält på torsdagsmorgonen för att få iordning allt inför första start. Lagen sattes i
karantän medans scenariona byggdes upp. Lagen skulle få två likadana situationer att tampas med. Först
ut på morgonen på vår plats var Lasse Nelson som skulle förevisa övning konstruktionsbranden. Sedan tog
vi över och först var det standard vilket innebär att lagen har 20 min på sig och det är en drabbad som är ej
kritisk och ej fastklämd som sitter i bilen. Sedan var det uppehåll för David Nilsen att visa Cold Cut. Ledsen
David att vi drog över. Domarna behövde längre tid än vi beräknat. Efter varje insats drog sig domarna
tillbaka för att överlägga. Sedan kallades laget in och fick sin utvärdering.

Efter lunch (som delades ut av Karlstads lottakår och bestod av burköppnad Gulaschsoppa som var
väldigt god) kom vi igång igen och körde två Rapid. Då är den skadade kritisk men ej fastklämd.
Lagen har 10 min på sig. Sist ut var momentet Complex där lagen har 30 min på sig och det fanns två
skadade i bilarna. De skadade sitter också lite mer fastklämda. Lagen som kom från Medelpad och
Karlstad förbättrade sig enormt. Till slut segrade Medelpad på 1480 p före Karlstad på 1259 p.
Maxpoängen var 1860.
Till nästa år ska vi ha med ett elev lag. Våra elever hade stått sig bra i årets tävling. Hoppas också att
det kommer lite mer lag från storstäderna.
Vi som var arrangörer kommer att sätta oss ned och gå igenom vad som kan förändras till nästa år.
Har några frågor om SM:et så kontakta gärna undertecknad.
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