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Snart börjar säsongen för skidorienterarna
Nu återstår bara två månader till säsongens första
stora skidorienteringsevent i Sverige. Det handlar om
Swedish Ski-O Tour som avgörs i Idre den 14-18
december. Sveriges bästa skidorienterare får då en
möjlighet att testa försäsongsformen eftersom de
också kommer att få möta flera av världens bästa
skidorienterare. Samtidigt är detta ett
breddevenemang för unga och motionärer.
En intressant detalj med Swedish Ski-O Tour är att det
inte är någon förening som arrangerar evenemanget. Den
här skidorienteringsfesten blir möjlig tack vare Stefan Frick
och hans team av medarrangörer.
– Jag önskar att det kunde finnas tillräckligt stora
skidorienteringsklubbar i landet som har möjlighet att både
kunna arrangera stora tävlingar som exempelvis Swedish
Ski-O Tour och sedan ha en bra egen verksamhet. Tyvärr
är så inte fallet, därför har jag den här verksamheten, säger
Stefan Frick som till vardags driver ett eget taxibolag i
Östergötland.
Detta med att arrangera skidorienteringstävlingar är mest
en sidoverksamhet för Stefan och hans kollegor.
Ersättningen täcker knappt deras förlorade arbetsinkomst
från sina ordinarie arbeten.
– Men vi gör detta för att skidorientering är en sådan häftig
sport och vi vill vara med och bidra till att det regelbundet
genomförs stora skidorienteringstävlingar i landet. På sikt
hoppas vi att klubbarna själva kan ta över, säger Stefan
Frick.
Den första större skidorienteringstävlingen som han
arrangerade var NM i Vålådalen 2005. Därefter har det bara
fortsatt. Topparrangemangen har varit JEM i Orsa-Grönklitt
för något år sedan och vinterns VM i Tänndalen.
Spännande koncept
Nu är det alltså dags för den femte upplagan av Swedish
Ski-O Tour. Det är ett koncept med en härlig mix av
tävlingar och träningsläger som kan betyda mycket för
framtiden när det gäller svensk skidorientering.
Eventet börjar onsdagen med 14 december med en
medeldistans på natten.
På torsdagen och fredagen är det sedan dags för ett
riksläger där ungdomar, juniorer, seniorer och veteraner får
tillfälle att bo och träna på bra banor vid Idre Fjäll.
På fredagskvällen börjar den riktiga tävlingsdelen av
Swedish Ski-O Tour med nattstafett.
På lördagen åker junior- och senioreliten en medeldistans
med masstart. Detta är också en worldrankingtävling vilket
innebär att flera utländska toppnamn kommer att starta.
Parallellt med detta åker ungdomar och motionärer en
sprinttävling.
På söndagen avslutas eventet med en långdistans.
I fjol var det 250 deltagare i Swedish Ski-O Tour. I år
hoppas arrangörerna på fler deltagare eftersom de senare
årens fina vintrar har bidragit till att öka intresset för
sporten.
Håkan Holmberg, som är svensk förbundskapten, är en av
de som verkligen uppskattar Swedish Ski-O Tour:
– Den tävlingshelgen ligger perfekt i tiden. Det är en av de
viktigaste observationstävlingarna inför uttagningen av det
lag som ska åka på världscuptävlingarna i USA i slutet av
januari.
I år avgörs inget VM för seniorerna utan det är EM i
Ukraina och världscupen med avslutningen i Boden i slutet
av mars som blir de viktigaste tävlingarna för seniorerna.
Juniorernas höjdpunkt är JVM i Ukraina.
Programmet för Swedish Ski-O Tour i Idre
Onsdag 14/12: Medeldistans (natt)
Torsdag 15/12: Riksläger
Fredag 16/12: Riksläger + stafett (natt)
Lördag 17/12: Medel Masstart (worldranking). Sprint
ungdomar, motionärer
Söndag 18/12: Långdistans (worldranking) + långdistans
ungdomar och motionärer.
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