Drygt 400 springer SM i nattorientering i
Östansjö
Fredag 21 april avgörs SM i nattorientering i skogarna söder om Östansjö. Det är första
distansen av sju SM-tävlingar i örebroregionen i år. Klassikern, SM i nattorientering har
lockat drygt 400 löpare.
Fredag kväll den 21 april lyser pannlampor upp skogarna söder om Östansjö och tävlingsarenan vid
Östansjö skola där de nya svenska mästarna i nattorientering ska koras. SM i nattorientering ingår i
år som deltävling i Swedish League, en liga under vårsäsongen för senior- och junioreliten.
Arrangörsklubben OK Tisaren erbjuder publiken flera alternativ att följa tävlingen live, både från
arenan och hemma från soffan.
- De 25 främsta i dam- respektive herrklass springer med GPS-sändare på ryggen så att publiken kan
följa tätstriden i realtid på tv-skärmar vid arenan samt på webben, berättar Mats Nylin, tävlingsledare
för SM, natt. Mats lägger till: - Vi har även en professionell speaker, rutinerade Per Forsberg, som
guidar publiken genom tävlingen.
Ont om landslagslöpare på natt-SM ger utrymme för överraskningar
Helena Karlsson från IFK Lidingö som ligger tvåa i Silva League är ett intressant namn i damklassen
på Natt-SM i frånvaron av de svenska landslagslöparna, som förbereder sig för uttagningstävling till
världscup. Det ska också bli spännande att se vad hemmahoppet Ellinor Eriksson, OK Tisaren och
Örebrobördiga Maria Magnusson, numera tävlandes för Sävedalens AIK, kan åstadkomma. Båda är
natträvar som kan överraska.
I herrklassen är den bäste manlige orienteraren genom tiderna Thierry Gueorgiou en av favoriterna
att vinna tävlingen, men han kan inte bli svensk mästare eftersom han springer för en utländsk klubb.
Heta namn för att göra upp om mästartiteln här är istället löpare som Joakim Svensk från Stora Tuna
OK, Peter Öberg från OK Hällen och Karl Walheim, Ärla IF.
För de i publiken som är orienteringssugna finns chansen dagen efter. Lördag 22 april arrangeras en
orienteringstävling för alla åldrar på samma tävlingsarena som SM i nattorientering.
- De flesta vet att orientering går ut på att hitta rätt, såväl i skogen som på sprintbanor i staden. Men
inte lika många har upplevt vilken spännande publiksport orientering är. Vi hoppas att många tar
chansen att besöka SM, säger Erik Oskarsson, generalsekreterare för SM-tävlingarna i
örebroregionen.
Hålltider
Ungefärligt schema SM i nattorientering, fredag 21 april:
21:40 Första start
22:30 Första målgång
01:30 Sista målgång
01:30 Prisutdelning

Så bevakar du tävlingen
Live på arenan vid Östansjö skola, Krallgatan 5 i Östansjö. Vägvisning från väg 50, avfart Tälle
alternativt från E20, avfart 105.
Live på webben: sm2017.se samt Eventor.
Resultatet publiceras så snart som möjligt: sm2017.se samt Eventor.
Kontakt
Frågor om SM, natt, kontakta: Mats Nylin, tävlingsledare 070-685 99 94
Frågor om SM i orientering: Erik Oskarsson, generalsekreterare 0727-29 87 86,
erik.oskarsson@sm2017.se
Mer information på sm2017.se samt Eventor där du även kan se vilka som är anmälda.
Facebook: https://www.facebook.com/smorientering2017/
Instagram: https://www.instagram.com/sm2017orientering/
Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) http://www.svenskorientering.se/Media
Bakgrund
Samtliga sju SM-tävlingar i orientering arrangeras i Region Örebro län under 2017, från april till
september. Det är fyra av Örebro läns orienteringsklubbar, Almby IK, Hagaby GoIF, OK Tisaren
och KFUM Örebro Orientering, som tillsammans antagit uppdraget från Svenska
Orienteringsförbundet (SOFT) att skapa tuffa, utmanande och roliga SM-tävlingar för tävlande såväl
som för publik.

