SM i medeldistansorientering lockar eliten till
Nyckelhult 22-23 september
Under en intensiv tävlingsperiod från 21 april till 24 september avgörs sju SM-tävlingar i
orientering i örebroregionen. Denna avslutande SM-helg ska de svenska mästarna i
medeldistans- respektive i stafettorientering koras.
Fredag eftermiddag den 22 september fylls skogarna vid Nyckelhult av sverigeeliten i orientering på
såväl junior- som seniorsidan. Runt 780 löpare springer under fredagen kvaltävling för att försöka
säkra en åtråvärd finalplats till lördagens tävling. Bland favoriterna på damsidan kan nämnas
suveränen Tove Alexandersson och landslagskollegorna Helena Bergman, Lina Strand och Karolin
Ohlsson. De utmanas av bland andra hemmahoppet Josefine Tjernlund från OK Tisaren som tog hem
bronset på SM i långdistans förra helgen.
På herrsidan är det kanske mer svårtippat men gissningsvis är Martin Regborn som stod över SM i
långdistans på grund av terrängkännedom sugen på att springa fort i helgen. Det är säkert också Gustav
Bergman, Jonas Leandersson, William Lind och Albin Ridefelt.
- För oss är det självklart roligt att SM lockar så många duktiga löpare. Det finns många starka
namn som är sugna på att kliva högst upp på pallen. Förhoppningsvis innebär det att det blir
en riktigt spännande tävling att följa som publik, säger Mats Nylin, tävlingsledare från
arrangerande OK Tisaren.
Banläggare är Jan Sjödin som lovar löparna ett intensivt kval:
- Kvalet går i ett relativt litet område så där kommer det att bli tätt mellan kontrollerna. Det är
också en terräng med varierande löpbarhet, från snabblöpta höjder till vissa delar med lite
lurigare sluttningsorientering, berättar Jan Sjödin.
- Finalområdet bjuder på god sikt vilket inbjuder till att springa på bra. Men mitt råd till löparna
är att hålla koncentrationen uppe för det bjuds på riktningsändringar och det ser lättare ut än
vad det är, tipsar Jan Sjödin.
För den som själv vill orientera arrangeras orienteringstävlingen Tisarträffen för alla åldrar på samma
tävlingsarena som SM i medeldistansorientering på lördag 23 september. För att göra det enkelt att
hinna både heja på SM-löparna och springa själv så är det fri starttid mellan kl 10-13.30.
- Vi i arrangörsklubben OK Tisaren hoppas att många tar chansen att komma och heja fram
några av världens bästa orienterare, uppmanar Mats Nylin, tävlingsledare för SM, medel.
Hålltider
Kvaltävling fredag 22 september
13.00 Första start, H18, D20
14:30 Första start H20, D18
16:00 Första start, H21, D21

A-finaler lördag 23 september
10.00 Första start, H18, D18
11.30 Första start H20, D20
13:00 Första start, H21, D21
B-F-finaler startar från 8.30

Kontakt
Frågor om SM, medel, kontakta: Mats Nylin, tävlingsledare 070-685 99 94
info.medel@sm2017.se
Torbjörn Andrén, presskontakt 072-740 44 05
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 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.

