Landslagsstjärnor springer SM i långdistans
Under en intensiv tävlingsperiod från 21 april till 24 september avgörs sju SM-tävlingar i
orientering i örebroregionen. 16-17 september är det dags för den klassiska långdistansen
att avgöras och det i mycket tuff och uthållighetskrävande terräng i Kilsbergssluttningarna vid
Klockhammar. Det har lockat stora delar av det svenska landslaget i orientering där hela 12
av 16 löpare i A-landslaget är anmälda.
Lördag den 16 september ger sig runt 500 av Sveriges mest uthålliga och skickliga orienteringslöpare
ut i Kilsbergen och tävlingsarenan vid Klockhammar där de nya svenska mästarna i långdistans ska
koras under helgen. På lördagen genomförs en kvaltävling följt av finaler på söndagen den 17
september. Favoriter på startlinjen är regerande världsmästarinnan i långdistans, Tove Alexandersson
landslagslöpare som springer för Stora Tuna OK och Gustav Bergman också landslagslöpare från OK
Ravinen som vann SM i ultralång distans i maj. Men de utmanas av många andra skickliga och starka
löpare. Framförallt på herrsidan finns många löpare som kan utmana i den krävande terrängen. Som
landslagslöparna Albin Ridefelt, Rassmus Andersson och Jonas Leandersson. På damsidan är Tove
Alexandersson förstås storfavorit men vem vet vad landslagskollegorna Emma Johansson och Helena
Bergman kan hitta på.
- Kom och heja på våra landslagsstjärnor! Hela 12 av 16 landslagslöpare är anmälda och det
finns flera andra skickliga löpare som definitivt kommer vilja ge dem en match, säger Christina
Långh, tävlingsledare från arrangörsklubben KFUM Örebro Orientering.
Banläggare är Albin Arlebo och Erik Harlén som lovar löparna en tuff fysisk utmaning i den kuperade
terrängen i Kilsbergskanten. Många sluttningar och en hel del undervegetation som suger mycket kraft.
- Banläggningsmässigt väntar rejäl långdistansorientering med en hel del vägvalsproblematik,
säger Albin Arlebo, banläggare. Han fortsätter: - Ett tips i den här terrängen är att inte ge upp
utan jobba på, även om det känns som att det går långsamt! Det är lika tufft för alla.
För den som själv vill orientera finns även tävlingar för publiken i anslutning till SM-tävlingarna.
Lördagen 16 september och söndag 17 september arrangeras publiktävlingar på samma tävlingsarena
med banor för alla från små knattar till veteraner.
- För att underlätta för alla som både vill springa, heja på SM-löparna och kanske även hjälpa sina
barn vid starten har vi valt att ha fri starttid för alla på våra publiktävlingar, berättar Christina
Långh. Vi hoppas så klart på att många väljer att besöka SM i långdistansorientering!

Kontakt och information
Frågor om SM i långdistans, kontakta: Christina Långh, tävlingsledare, 072-141 11 90,
christina.langh@sm2017.se
Frågor om SM i orientering: Erik Oskarsson, generalsekreterare 0727-29 87 86,
erik.oskarsson@sm2017.se
Mer information finns på sm.2017.se samt Eventor där du bland annat kan se vilka som är anmälda
till SM i långdistans.
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 länets 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.

