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Hej
Med mindre än ett halvår kvar till dess
att Sveriges bästa skidåkare ska göra
upp om SM-medaljerna är det dags att
öka informationen.
Vår ambition är att du var 14:e dag ska
få ett nyhetsbrev med information om
vad som händer i förberedelserna.
Jag skulle gärna säga att vi har läget
helt under kontroll, men riktigt så är det
inte. De frågor vi själva äger känns det
som vi kontrollerar. Tyvärr finns det
många frågor som ägs av Kommunen,
skidförbundet, RF, SVT eller Branäsgruppen och här har vi inte full koll.

Organisationen inför SM

Kommunen har garanterat att allt ska
vara klart senast den 31 oktober. Detta
ger oss tyvärr inga möjligheter att provköra snökanonerna innan det blir
skarpt läge.

Vi har skrivit avtal med svenska skidförbundet och kommit överens om
följande program.

Nu är det några månader med hårt
arbete som ligger framför oss. Vi skulle
behöva få in fler som vill vara med i det
arbete som pågår. Hör gärna av dig till
någon i styrelsen och erbjud dina
tjänster.

Styrelse ordförande - Lasse Lundberg
sekreterare - Matz Rysjö
kassör - Erik Andersson
Org. k

tävling - Robert Erixon
administration - Torun Pahlm
marknad – vakant
information – vakant
försäljning – Magnus Jörnegren
arena – Åke Carlsson
”controller” – Torbjörn Jonsson

Det operativa arbetet leds av styrelsen.

Program för skid-SM 2015

Ons 28/1
Tors 29/1
Fre 30/1
Lör 31/1
Sön 1/2

Skiathlon (15 resp 30 km)
Stafett (3x5 resp 3x10 km)
Vilodag
Fristil (10 rep 15 km)
Sprint klassisk

Efter tävlingarna på söndagen kommer
truppen till VM i Falun att spikas.

Vi har även tagit fram en egen logga
för skid-SM. Det finns även en speciell
logga för SM-veckan i Örebro. Vi
kommer inför arrangemanget att
använda båda dessa loggor.

SVT planerar för att sända vinterstudion
från Örebro skidstadion under lördag och
söndag. De övriga dagarna blir det sändning i SVT Play.

Vilka är de fyra åkarna på loggan?

Vi har börjat att utveckla hemsidan och
där kommer du framöver att hitta aktuell
information inför tävlingen.
Adress är www.skidsm2015.se och
ansvarig för sidan är Jakob Wallenhammar.

Lasse Lundberg
Ordförande

ÖREBRO SKIDALLIANS

E-post
info@skidsm2015.se

Information

TELEFON
073 057 15 74

ADRESS
KARLSGATAN 8, 703 41 Örebro

Org. Nr
802470-6676

Bankgiro
www.skidsm2015.se

Skid-SM en del av SM-veckan
Skid-SM är en av 20-25 idrotter som ingår i SM-veckan. Konceptet SM-veckan
ägs av RF och SVT. De skriver i sin tur
avtal med kommunen, i vårt fall Örebro.
Det innebär får vår del att vi måste ta
hänsyn till övriga idrotter som kommer
att vara på Örebro skidstadion och på
Ånnabodasjön. De som är aktuella är:
Skidorientering, draghund, skridskor,
isracing och isracing med bil.
Även i övrigt är det många frågor som
måste samordnas. T ex media, sjukvård, transporter, utbildning o boende.

Örebro skidstadion
Starten var trög, men nu händer det
mycket på Örebro skidstadion. Det är
inte bara namnet som är nytt.
Arbetet med nya spå och en ny elljusslinga flyter på enligt planerna. Det var
en tung start med mycket vatten, men
efter sommaren har intensiteten i
arbetet ökat.

Även byggandet av det nya omklädningsrummen pågår och inom kort
kommer det också påbörjas ombyggnation av SM-stugan. Allt ska vara klart
den 31 oktober enligt planerna.
Tyvärr blev det inget av med den
tunneln under vägen. Detta var inget
som påverkar SM, men hade varit till
gagn för övriga friluftslivet och då inte
minst alla skidåkare.
Vi kan också glädja oss åt att parallellt
med detta byggs ett nytt spår till
Hällsjön. Detta är ett första led i arbetet
med att skapa ett ”torrspår” hela vägen
mellan Ånnaboda och Nora.
Styrelsen i alliansen kommer att
fortsätta påverkningarna för att få till
tunneln i ett senare skede.

Funktionärer
För att vi ska kunna skapa den folkfest
som vi önskar i slutet av januari behövs
det många som hjälper till.
I det korta perspektivet saknar vi två
viktiga kuggar:
- marknadsansvarig
- informationsansvarig
Kom gärna med tips på lämpliga
personer för dessa uppdrag.
Det kommer också att finnas uppdrag
för alla som vill och kan hjälpa till någon
eller några av tävlingsdagarna.

Foto: Uppfarten från skidstadion (Robban E)

Har du möjlighet att hjälpa till så skicka
ett mail till lasse.lundberg@telia.com:
- namn
- mailadress
- telefonnummer
- vilka dagar du kan hjälpa till
- ev önskemål om uppdrag
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