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Hej
På måndag (20 oktober) är det exakt 100
dagar kvar till den första skidtävlingen i
SM-veckan ska avgöras.
Fortfarande återstår mycket arbete, men
det känns som tar några steg framåt. När
det gäller bygget av nya spår är de något
försenade, men ska vara klara i mitten av
november. Arbetet med byggnaderna pågår och ska vara klara något senare.
I helgen är det skidting i Örebro och då
kommer vi att möta övriga större
arrangörer inför 2015. Ska bli spännande
att få ventilera skidfrågor.
På måndag har RF o SVT kallat till en
första gemensam upptakt med representanter för de 27 idrotter som är klara.
Finns många gemensamma frågor som
behöver lösas, såväl när det gäller hela
SM-veckan som tävlingarna i Ånnaboda.
I går blev det också klart att kommunen
utsett en ny projektledare för SM-veckan.
Det är Mikael Pers som arbetar på SISU.
Reservort
Arbetet med att spika reservort för vinterns
tävlingar fortgår och förhoppningen är att
vi ska ha en lösning klar under de
närmaste veckorna.
Under de senaste veckorna har vi också
fyllt upp organisationen med några nya
personer. I förra numret nämnde jag Sara
Eidevald
som
är
ansvarig
för
informationen och därefter har vi också
tagit in Fredrik Persson som ansvarig för
marknadsfrågor. Dessa två kommer att
jobba mycket tillsammans och har flera
kunniga medarbetare:
Jakob Wallenhammar (hemsidan), Håkan
Bågenvik (media) och Marc Johansson.
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Vi tror att dessa nya medlemmar ska
tillföra vårt arbete nya ideer.
Vår ambition är fortsatt att jobba för:
Glädje, Engagemang och Tydlighet!
Lasse Lundberg/ ordförande

Målchef
Vi har också gjort klart med en målchef
som kommer att finns på tävlingssidan.
Det är Stefan Wedin.
Funktionärer
Vi saknar fortfarande
personer:

några

viktiga

Teamserviceansvarig
Antidopingansvarig
Intresserade hör av er till
erixon.robert@telia.com eller
lasse.lundberg@telia.com
Vi saknar också en
Arenaansvarig
Under arenaansvaret ligger mycket
samarbete med den central SMorganisationen inom bland annat följande:
Bygg o material
Trafik o vägvisning/parkering
Elförsörjning
Snöröjning/sandning
Dusch/sanitet/miljö
Är du intresserad eller vet någon lämplig
kandidat hör av dig till:
lasse.lundberg@telia.com
Det samma gäller även dig som vill ha ett
funktionärsuppdrag. ALLA behövs före,
under eller efter tävlingen.

ADRESS
KARLSGATAN 8, 703 41 Örebro

Org. Nr
802470-6676

Bankgiro
www.skidsm2015.se

