2017 års SM-tävlingar i orientering inleds med
SM i nattorientering i Östansjö
Under en intensiv tävlingsperiod från 21 april till 24 september avgörs sju SM-tävlingar i
orientering i örebroregionen. Första distans att avgöras är en klassiker - SM i nattorientering.
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.
Banläggare är Daniel Attås och han lovar löparna en härlig upplevelse där de verkligen behöver
bemästra olika orienteringstekniker. Såväl banorna som terrängen erbjuder stor variation.
- Vi i arrangörsklubben OK Tisaren hoppas att såväl boende i Östansjö som i hela länet vill
komma och uppleva nattorientering när den är som bäst. Kom och heja fram några av världens
bästa nattorienterare, uppmanar Mats Nylin, tävlingsledare för SM, natt. Mats lägger till: Välkomna att uppleva orientering när den är som mest spännande, under natten!
SM i nattorientering ingår i år som deltävling i Swedish League, en liga under vårsäsongen för senioroch junioreliten.
- För oss innebär det en kvalitetsstämpel och att tävlingen även blir attraktiv för utländska
löpare, även om de inte kan bli svenska mästare, förklarar Mats Nylin, tävlingsledare
För den som själv vill orientera finns även tävlingar för publiken i anslutning till SM-tävlingarna.
Lördagen 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 orienterings SM och heja fram elitlöparna, säger Erik Oskarsson,
generalssekreterare för SM-tävlingarna i Örebroregionen. Han lägger till: - Du har chansen att
se delar av världseliten och sverigetoppen i orientering inte mindre än 7 gånger i år 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
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 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.

