Flertalet av våra svenska landslagsstjärnor
springer SM i sprintorientering i Örebro
Under en intensiv tävlingsperiod från 21 april till 24 september avgörs sju SM-tävlingar i
orientering i Örebroregionen. Den 2-4 juni avgörs distans nummer tre och fyra inne i Örebro,
SM i sprintorientering individuellt och stafett.
Vid lunchtid fredag 2 juni inleds tävlingshelgen med kval på den individuella distansen. I listan över
anmälda på den individuella distansen finns flertalet av våra landslagslöpare. På herrsidan finner vi
välmeriterade löpare såsom Emil Svensk, Gustav Bergman och Jonas Leandersson och på damsidan
finner vi Helena Jansson, Lina Strand och Tove Alexandersson. Två löpare som saknas är regerande
världsmästaren Jerker Lysell, skadad, och lördagens världscupsegrare, Örebroaren Martin Regborn.
Den senare är en av två banläggare för SM-tävlingarna.
Båda finalerna arrangeras med Örebro slott som fond, lördag 3 juni får vi veta vilka som är Sveriges
individuellt snabbaste och mest kvicktänkta juniorer och seniorer. Söndag 4 juni avgörs stafettfinalen
där Sveriges bästa klubblag på sprintdistans kommer att koras. Den senaste veckans världscuptävlingar
i finländska Åbo och Lojo visar på ett landslag i god form! Det är svårt att peka ut några favoriter.
Arrangörsklubben Almby IK erbjuder publiken flera möjligheter att följa tävlingen live, både på
arenan och hemma i soffan. Tävlingarna kommer att sändas på Internet via tjänsten ”Livestream”. Det
blir en mindre arenaproduktion med arenaljud, bild, resultatgrafik samt intervjuer - direktsänt för alla
och utan kostnad. Instruktioner kring hur du ansluter kommer att finnas på SOFT:s ”livesida”
(http://live.orientering.se). Där finns även liveresultat samt speakerljud med Ola Jodal och Mårten
Frendelius som speakers.
Under finaltävlingarna springer ett antal löpare med gps-sändare på ryggen så att publiken kan följa
löparna via livesidan, berättar Lasse Lundberg, tävlingsledare.
Rekordstort antal anmälda lag till sprintstafetten
I år fanns 40 lag anmälda till sprintstafetten vid ordinarie anmälningstids utgång. Det har därför varit
ovisst in i det sista om det blir ett stafettkval eller inte. Då inga lag efteranmält sig kan vi idag meddela
att det inte blir något stafettkval fredag 2 juni.
Tävlingar också för publiken
För den som vill orientera själv finns i år tre publiktävlingar direkt anslutning till SM-tävlingarna.
Fredag 2 juni och lördag 3 juni anordnas individuella publiktävlingar. Utöver fullständigt klassutbud
finns öppna banor som erbjuder möjlighet att jämföra sig med H/D-21 löparna på SM. Söndag 4 juni
avslutas SM-helgen med Örebro City Sprintstafett.
Hålltider
Fredag 2 juni
12.00- SM-sprint kvaltävling
individuellt
16.00- Publiktävling sprint

Lördag 3 juni
15.00- SM-sprint individuellt
final
19.00- Publiktävling sprint
18.25 – Prisutdelning

Söndag 4 juni
10.00- Sprint-SM stafett final
12.30- Publiktävling
sprintstafett
11.45 - Prisutdelning

Så bevakar du tävlingarna
Av sekretesskäl hänvisar vi till det Trafik-PM som kommer att anslås på Eventor samt
www.sm2017.se.
Live på webben: sm2017.se samt live.orientering.se.
Resultatet publiceras så snart som möjligt: sm2017.se samt på Eventor.
Kontakt
Frågor om SM i sprintorientering, kontakta: Lasse Lundberg, tävlingsledare, 0730 571574
Frågor om SM i orientering: Erik Oskarsson, generalsekreterare 0727-29 87 86,
erik.oskarsson@sm2017.se
Mediafrågor: Annica Kristoffersson, 070-6467304, kristoffersson.annica@gmail.com
Mer information på sm2017.se samt Eventor där du kan se vilka som är anmälda till SM Sprint
individuellt och sprintstafetten.
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 önskar vi att ni, om det är möjligt,
ackrediterar er genom att skicka ett mail till kristoffersson.annica@gmail.com senast 31 maj. Vi är
glada över att arrangemanget bevakas av fotograf Lars Rönnols, Nerikes Allehanda, Radiosporten,
Skogssport, SVT Sport och Örebroar’n.
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.

