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Med en dryg månad kvar till starten av skidSM 2015 börjar allt fler pusselbitar att falla på
plats. Det har varit och är ett oerhört komplext
arrangemang,
men
samtidigt
väldigt
utmanande. Fortfarande återstår mycket att
lösa, men den goda stämningen finns kvar i
ledningsgruppen.
Tack Matz, Erik, Robban, Sara, Torun, Åke
och Torbjörn för den positiva stämningen på
alla våra planeringsmöten, snart får vi skörda
frukten. Vill också framhålla ”järngänget”,
Garphyttans pensionärer med förstärkningar
som lägger ner mycket tid i det fördolda.
Efter jul- och nyårsfirande kommer allt fler av
er att bli involverade i arbetet. De som inte
ännu fått någon klar arbetsuppgift kommer att
tilldelas denna under mellandagarna. Vår
ambition är att fördela dessa så att ingen ska
behöva känna sig utbränd efter tävlingarna
och att alla ska få möjlig-het att se åtminstone
en liten del av tävlingarna.
Tre lördagar i januari (10, 17. 24) mellan 10
och 13 är det öppna samlingar vid SM-stugan.
Då kommer du att få träffa de du ska arbeta
tillsammans med, ställa frågor och vid ett
tillfälle hoppas vi att du har möjlighet att delta i
en funktionärsutbildning. Den pågår mellan
10-12. Den första timman håller SISU i och
det handlar då om värdskap och bemötande,
under andra halvan kommer vi att prata om
vårt arrangemang och din roll. En detaljerad
inbjudan kommer att skickas ut tillsammans
med info om dina arbetsuppgifter.

Vid dessa tillfällen kommer vi också att
dela ut din SM-mössa och P-dekaler för
att du ska kunna ta dig till tävlingarna.
Parkering för funktionärer kommer att
finnas på Sånnabodagärdet innan man
kommer upp till Ånnaboda.
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Efter träffen hoppas jag att du tar tillfället i
akt och sätter på dig skidorna för en tur på
SM-spåren eller runt sjön. Vi hoppas
också att det är så mycket snö att du kan
få chansen att prova det nya spåret norrut
till Hällsjön. Det kommer att bli jättefint.
Slutligen vill jag passa på att önska er alla
en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT
ÅR!
Lasse Lundberg
-------------------------------------------------------Biljetter
I december har vi startat försäljningen av biljetter på Ticnet. Priset för dessa är 100:- per
dag eller 300:- för alla fem dagarna. Tipsa
gärna dina bekanta och arbetskamrater om att
köpa biljetter i förväg. Om de är minst tre i
bilen får de parkera gratis och slipper allt strul
med betalning.

Programbok
Håkan Bågenvik tidigare journalist på NA har
startat arbetet med programboken. Det blir
mycket spännande läsning.
Dessutom kommer varje programbok vara en
lottsedel där man kan vinna presentkort på
resor, hotellövernattningar, sportutrustning
och en del annat.

Marknadsyta
Vi kommer att ha en marknadsyta i anslutning
till målet för utställare och där man också har
försäljningsrätt (ej mat). Pris inkl tält och el är
för 3x3 meter 12 000:- och 3x5 meter 15 000:Vet du någon som kan vara intresserad av en
plats hör av dig till lasse.lundberg@telia.com
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Reservort
Avtalet mellan Örebro och Torsby kommun är
nu underskrivna för att säkerställa en
eventuell flytt. Ett avtal är också tecknat
mellan SK Bore och skidalliansen.
Vid en flytt innebär det att mycket ska flyttas
från Örebro till Torsby. Vi behöver också
funktionärer som kan tänka sig att följa med till
Torsby. Det blir en vecka i Torsby. Du som är
intresserad och har möjlighet, anmäl ditt
intresse snarast.

Bussar
Örebro kommun kommer att anordna gratis
bussar från parkeringarna i Garphyttan och till
skidstadion. Inga personbilar kommer att
släppas upp som inte har tillstånd.
Som funktionär med P-dekal i rutan kommer
du att få köra upp till Sånnabodagärdet. Skulle
du hellre vilja stå i Garphyttan så är det okey.
I dagsläget blir det inga bussar från Örebro till
Ånnaboda.

Övriga idrotter
Förutom längdskidor kommer också fyra
andra idrotter finnas uppe i Kilsbergen. På
stadion avgörs skidorientering och draghund,
på Ånnabodasjön skridsko Marathon och i
backarna rodel.
Vi har ett bra och nära samarbete med dessa
idrotter och kommer också att stötta dem med
olika insatser. Bland annat har vi hela
ansvaret för parkering och sekretariat. Vi
samordnar också tidtagning och har samma
speakers.

Skidorientering
Avgörs i området på och kring SM-spåren. Är
helt beroende av natursnö för att kunna
genomföras. Herrar och damer kör en sprint
på fredag morgon och denna ligger sedan
som grund för eftermiddagens jaktstart.
Banläggare Christer Tapper från Almby har
skapat några riktigt spännande och utslagsgivande banor.

Friluftsdagar
Den 28 och 29 är det friluftsdag för skolorna i
Örebro och många kommer att förlägga denna
i Ånnaboda. I dagsläget är det ungefär 3500
elever som kommer till Ånnaboda, så det blir
en festlig inramning även dessa dagar.

Arenan
Vår ambition är ju att skapa en fest för alla
som kommer till Örebro skidstadion och Ånnaboda. Genom arenans utformning kommer det
att finnas goda möjligheter att följa tävlingarna
De stunder när åkarna inte finns på stadion
kommer det att vara sändningar utifrån spåret
på storbildsskärmen. Ingen ska behöva missa
något avgörande ryck.

Tove
Alexandersson
–
världens
bästa
orientererska och skidorientererska kommer till
Örebro

Draghund
En spännande sport som de flesta bara sett i
TV. Avgörs på SM-spåren.
Torsdag – släde
Fredag – släde masstart
Lördag – lina

Vi ska även skapa en ljudsituation där du alltid
kan höra det som händer och då inte minst
det som våra speakers förkunnar. Vi har ju två
duktiga speakers i form av Jonas Andersson
och Mårten Frendelius. De kommer också att
ha kunniga bisittare vid sin sida.

Sida: 2

