PRESSINBJUDAN

Tre svenska mästerskap i orientering avgörs i
örebroregionen i september
Under en intensiv tävlingsperiod från 21 april till 24 september avgörs sju SM-tävlingar i
orientering i örebroregionen. Nu återstår tre klassiska distanser. Den 16-17 september är
det dags för SM i långdistans och den 22-23 september, SM i medeldistans för att avsluta
med SM i stafett den 24 september. Välkommen att njuta av sverigeeliten i orientering!
Lördag 16 september inleds SM i långdistans med kval inför söndagens finaler. SM i långdistans
avgörs i tuff och utmanande kilsbergsterräng med samma arena, Klockhammar båda dagarna.
Helgen efter arrangeras SM i medeldistans med ett inledande kval på fredag eftermiddag, 22
september och finaler på lördag 23 september. Både kval och final arrangeras med arena i
Nyckelhult, ca 10 km söder om Hallsberg. Söndag 24 september flyttar SM till arena Ånnaboda för
en storstilad avslutning med SM i stafettorientering.
- Det är tre klassiska och åtråvärda distanser som återstår och det syns även i anmälningslistorna som
redan innan anmälningstiden gått ut lockat en hel del elitlöpare. Flera landslagsstjärnor som Tove
Alexandersson, Gustav Bergman, Emma Johansson och Jerker Lysell är anmälda till en eller flera
distanser. Självklart hoppas vi att många tar chansen att besöka orienterings-SM och heja fram
elitlöparna. säger Erik Oskarsson, generalsekreterare för SM-tävlingarna i Örebroregionen.
För den som vill orientera själv finns tre tävlingar för publiken i direkt anslutning till SMtävlingarna. Lördag 16 september och söndag 17 september anordnas individuella tävlingar i
Klockhammar i samband med SM i långdistans. Lördag 23 september anordnas Tisarträffen i
samband med finalerna i SM i medeldistans.
Hålltider
Lördag 16 september
Söndag 17 september
10.00- Första start, SM, lång, kval 10.00- Första start, SM, lång, final
09.30- Publiktävling medel
09.30- Publiktävling långdistans
Fredag 22 september
Lördag 23 september
Söndag 24 september
13.00- Första start, SM, medel, 10.00 Första start, SM, medel, final 10.00 Första start SM, stafett
10.00- Publiktävling medeldistans
kval
Information och kontakt
Frågor om SM i långdistans, kontakta: Christina Långh, tävlingsledare, 072-141 11 90 eller
Jenny Johansson, bitr tävlingsledare, 070-238 73 73
Frågor om SM i medeldistans, kontakta Mats Nylin, tävlingsledare, 070-685 99 94
Frågor om SM, stafett, kontakta Anton Blomgren, tävlingsledare, 073-846 00 09
Frågor om SM i orientering: Erik Oskarsson, generalsekreterare 0727-29 87 86,
erik.oskarsson@sm2017.se
Mer information finns på sm2017.se samt Eventor där du bland annat kan se vilka som är anmälda
till SM i långdistans, SM i medeldistans respektive SM i stafettorientering.

Facebook: https://www.facebook.com/smorientering2017/
Instagram: https://www.instagram.com/sm2017orientering/
Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) http://www.svenskorientering.se/Media
Ackreditering
All press är välkommen men för bästa möjliga service till pressen får ni gärna ackreditera er genom
att skicka ett mail till sarakalander@hotmail.com innan respektive tävling.
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.

