Örebro län arrangerar SM i orientering 2017
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 att skapa tuffa,
utmanande och roliga SM-tävlingar för tävlande såväl som för publik.
- Klubbarna ska vara ytterst stolta över att Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) tilldelat
de fyra klubbarna alla SM-tävlingar för 2017. Särskilt eftersom ett av skälen är att klubbarna
har ett gott renommé i orienteringssverige om att vara mycket bra arrangörer, säger Erik
Oskarsson som är generalsekreterare för arrangemanget. Han berättar vidare:
- SM-tävlingarna ses som ett samarrangemang mellan de fyra klubbarna där alla hjälper alla.
Dock är varje klubb ansvarig för sin egen tävling.
I dagsläget pågår kartritning, banläggning och planering för fullt. Klubbarna har gemensamt
utsett en liten centralorganisation som bistår klubbarna med avtal av olika slag.
- Vi räknar med att arrangemanget kommer att engagera ca 200 funktionärer per tävlingsdag,
berättar Erik Oskarsson. Han fortsätter:
- Det är ett stort antal ideella timmar som kommer att läggas innan tävlingarna är
genomförda och avslutade i slutet på september 2017. Vi ser fram emot ett händelserikt
2017 där flera av världens bästa orienterare kommer att visa upp sig i Region Örebro Län.
Tommy Eriksson, arrangemangsansvarig vid Svenska Orienteringsförbundet (SOFT)
berättar mer om varför SOFT valt att tilldela SM till Örebro län:
- Motiveringen till att Örebro har fått samtliga SM-tävlingar 2017 är bland annat att Örebro
Läns OF inte har arrangerat ”stora” SM sedan 1996 och att man genom O-Ringen 2010 och
Silva League 2013 har visat att man har både kunskap och vilja att arrangera stora tävlingar.
Men den sista och kanske främsta anledningen är att man har ett bra koncept för SM med
områden där både terräng och arenamöjlighet ser mycket intressanta ut.

Programmet för SM i orientering 2017
På SM-menyn finns såväl sprinttävlingar i stadsmiljö som ultralångdistans i krävande
kilsbergsterräng. Tävlingarna har både junior- och seniorklasser. Och självklart erbjuds
publiktävlingar. Detta unika för orienteringssporten, att publiken när de hejat in elitlöparna,
också själva förväntar sig att få tävla på SM-banorna.
Först ut att avgöras är SM, natt som går i i trakterna av Östansjö den 21 april. Den 6 maj är
det dags för SM, ultralångdistans som arrangeras i samband med den traditionella
vårtävlingen Närkedubbeln i utmanande kilsbergsterräng i Lekhyttan.
SM, sprint, både individuell distans och stafett, går av stapeln i Örebro 2-4 juni.
16-17 september är det dags för SM i långdistans i Klockhammar och helgen efter avslutas
SM-året med SM i medeldistans, 22-23 september och stafett 24 september. Medeldistansen
går i Nyckelhult, söder om sjön Tisaren och stafetten avgörs i Ånnaboda.
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