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Hej igen
I helgen är det dags att dra igång årets tävlingssäsong som mynnar, som är en uppvärmning
innan årets höjdpunkter SM Örebro och så
småningom VM i Falun.

som ska vara funktionärer i vintern. Du som ännu
inte anmält dig skicka ett mail senast 27 november
på ovanstående adress.
Alla som vill hjälpa till kommer att behövas!

Lasse Lundberg
Ordförande Örebro skidallians
-------------------------------------------------------Fredrik lämnar
Tyvärr bestämde sig Fredrik Persson för att
lämna arrangemanget för andra uppgifter. Vi
beklagar detta och tackar Fredrik för de
insatser han gjort under sin tid.
Fredriks uppgifter kommer delvis läggas över
på Lasse Lundberg, som kommer att jobba
halvtid fram till tävlingarna.

Charlotte Kalla startade säsongen på ett utmärkt
sätt genom att vinna dagens tävling i Bruksvallarna i överlägsen stil.
Allt fler av våra lokala bitar faller på plats, men
fortfarande återstår många frågor att lösa. En
nyckelfråga just nu är logistiken. Vi måste få till en
lösning för såväl bilar, bussar som leveranser. Det
handlar också om hur flödet av åskådare ska se ut
och hur många åskådare som kommer. Vi måste
också lösa logistiken med övriga idrotter. Det finns
också en del ?-tecken kring hur SVT placerar
vinterstudion. Förhoppningsvis ska flertalet av
dessa frågor lösas under kommande vecka.
En annan fråga som vi måste lösa snarast är
bemaningen, fortfarande saknas det personal på
flera platser. Är du intresserad eller vet någon som
vill hjälpa till skicka ett mail till:
lasse.lundberg@telia.com
Den 3 december har vi en första Kick Off för de
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Vissa uppgifter kommer också att skötas av
Marc Johansson som sedan tidigare finns med
i organistionen.
------------------------------------------------------------Vår medieansvarige Håkan Bågenvik har
skickat ut sitt första pressmeddelande

Barmark i Ånnaboda – men snön
kommer…
Det är drygt 70 dagar kvar till skid-SM premiären
den 28 januari i Ånnaboda, två mil väster om
Örebro.
Det är då, 28 januari till 1 februari Kalla, Hellner
och company ska jaga SM-guld i Kilsbergen. Men
snön lyser fortfarande med sin frånvaro.
– Jag känner mig lugn, säger tävlingsledare Robert
Erixon. Det har köpts in tolv nya snö-kanoner och
dessutom hyr Örebro kommun in sex så kallade
fläktkanoner till under SM-veckan. Det räcker för
att klara SM-tävlingarna om natursnön uteblir,
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förklarar han.

Erixon och utlovar publikvänliga banor.

– Det behövs några få minusgrader för att göra
konstsnö, fortsätter tävlingsledare Erixon. Men
den sista helgen i januari brukar det vara kallt på
våra breddgrader.

Vad innebär det för tävlingarna eftersom det
också är sista chansen att komma med till VM i
Falun?

Stora dragplåstret
Ånnaboda skidstadion i Kilsbergen har fått en rejäl
ansiktslyftning inför årets SM-vecka, som förutom
längdskidornas mästerskap bland annat innehåller
SM i skidorientering och SM för draghundar, som
också avgörs i Ånnaboda.
– Totalt deltar 24 idrotter i SM-veckan i Örebro,
men det är förstås längdskidorna som är det stora
publika dragplåstret, säger Lasse Lundberg,
ordförande
i
Örebro
Skidallians
och
generalsekreterare för skid-SM.
– Efter framgångarna i OS i Sotji är det extra roligt
att SM i längdskidåkning avgörs i Örebrotrakten.
Här kommer våra stora skidprofiler och
världsstjärnor att slipa formen inför VM i Falun en
månad senare, fortsätter han
Publikfest
Det är bäddat för en publikfest med andra ord.
SM-veckan i Umeå i vintras beräknades locka över
40 000 åskådare.
– Vi hoppas på två-tre tusen åskådare under
onsdagens Skiathlon och torsdagens stafetter
samt fyra till sex tusen under helgens tävlingar,
säger tävlingsledaren Robert Erixon.
– Det kan vara lågt räknat, fortsätter han. Men
mycket beror på vädret. Vi vet ju att intresset är
stort här i Mellansverige.
Robert Erixon utlovar tuffa och utslagsgivande
banor, såväl i de traditionella klasserna som i
söndagens avslutande sprint.
– Höjdskillnaden är 75 meter i Skiathlon och
distans. Det har varit besvärligare att få till en
utslagsgivande bana på sprinten. Men jag tycker
att vi har lyckats, säger tävlingsledaren Robert

– Det har inte påverkat utformningen av
tävlingsspåren. Däremot märks det på medias
intresse. Det ryktas om att det blir 200
ackrediterade journalister, säger Robert Erixon.
Håkan Bågenvik
-------------------------------------------------------------------

Andra idrotter i Ånnaboda
Vi har idag ett nära och intensivt samarbete med
de övriga idrotterna som ska vara i Ånnaboda.
Förutom skidor ska skidorientering och draghund
samsas på skidstadion, medan isracing (bil) och
skridskor kommer att vara på sjön. I slalombacken
kommer det att genomföras rodel.
Detta ställer också stora krav på oss alla för att få
ihop ett schema som passa alla idrotter och där
åskådare får ut mesta möjliga av sitt besök.
Skidorientering sköts delvis av samma organisation som längden och kommer att avgöras i
området på och omkring längdspåren. Banläggare
Christer Tapper har hittat ett spännande koncept.
Det blir en sprint fredag morgon och på
eftermiddagen en jaktstart.
Draghund avgörs torsdag, fredag och lördag och
ska då pusslas ihop med övriga idrotter.
Skidalliansen kommer att samordna parkering, inträde och kanslifunktionen.
Vi kommer också att ha en gemensam speaker i
form av Jonas Andersson. På skidtävlingen
kommer han att hjälp av f d Almbyorienteraren,
Mårten Frendelius.
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Glädje, Engagemang och Tydlighet!
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