Världsmästare springer SM i ultralång distans
Under en intensiv tävlingsperiod från 21 april till 24 september avgörs sju SM-tävlingar i
orientering i örebroregionen. 6 maj är det dags för distans nummer två att avgöras och det är
den mest uthållighetskrävande för löparna - SM i ultralång distans.
Lördag den 6 maj ger sig de uthålligaste och tuffaste orienteringslöparna ut i Kilsbergen och
tävlingsarenan vid Klunkhyttan där de nya svenska mästarna i ultralång distans ska koras. Storfavoriter
på startlinjen är landslagslöparna Tove Alexandersson som springer för Stora Tuna OK och Gustav
Bergman från OK Ravinen. Men de utmanas av många andra skickliga och starka löpare. Kanske kan
nyblivne svenska mästaren i nattorientering, Jens Rönnols utmana i herrklassen. Och än har inte
anmälningstiden gått ut så det återstår att se vilka fler som antar utmaningen.
- Kom och heja på våra landslagsstjärnor och alla andra som ger sig ut på den längsta och fysiskt
mest krävande orienteringsdistansen, säger Anders Larsson, tävlingsledare från
arrangörsklubben Hagaby GoIF. Anders lägger till: - Alla startar samtidigt då tävlingen har
gemensam start men banorna är gafflade, det betyder att löparna har delvis olika kontroller.
Det gör att det kommer att vara riktigt spännande och intensivt att följa tävlingen för publiken
på arenan.
Banläggare är Love Sintring och Jakob Wallenhammar som lovar löparna en tuff fysisk upplevelse där
även de tekniska kvalitéerna kommer att sättas på prov.
- Det blir hardcore orientering från start till mål, säger banläggarna Love Sintring och Jakob
Wallenhammar. De fortsätter: - Vi siktar på att ge löparna en riktig utmaning där det blir
orientering från första metern tills det att sista kontrollen har passerats.
För den som själv vill orientera finns även tävlingar för publiken i anslutning till SM-tävlingarna.
Lördagen 6 maj och söndag 7 maj arrangeras Närkedubbeln på samma tävlingsarena som SM i
ultralång distans.
- Vi hoppas att många tar chansen att besöka orienterings SM och heja fram elitlöparna. Många
vet inte vilken spännande publiksport orientering är, säger Erik Oskarsson, generalsekreterare
för SM-tävlingarna i Örebroregionen.
Kontakt
Frågor om SM, ultralång, kontakta: Anders Larsson, tävlingsledare 070-568 31 17,
info.ultra@sm2017.se
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.

