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Tove Alexandersson byter till Alfta-Ösa OK
När junioren Tove Alexandersson avslutar
orienteringssäsongen och börjar ladda för vintern och
en säsong fylld av skidorientering så gör hon det i en
ny klubb.
Tove Alexandersson är juniortjejen som i år segrade i
seniorernas elitklass på O-Ringen och som sen tog brons i
VM-stafetten för att avrunda orienteringssäsongen med en
världscupseger. Att hon även behärskar skidorientering
råder det ingen tvekan om. Hon har även där guld som
junior, men också VM-guld i seniorklassen. Inför årets
säsong byter hon nu klubb och kommer som
skidorienterare att representera Alfta-Ösa OK. Samtidigt
har klubben också gjort klart med Tjeckiska Hana
Hancikova som delade fjärdeplatsen på långdistansen vid
senaste VM
- Alfta är en klubb som satsar riktigt på skidorienteringen
med bra läger för åkarna så jag tror att det stöd som
klubben ger kommer att utveckla mig som skidorienterare.
Och nu kom också Hana så det känns extra skoj, säger
Alexandersson.
Målet för Tove är världscupen och junior-VM i Ukraina.
- Det kommer bli tufft. Det är måna bra löpare med på
junior-VM och det är annan terräng nu. Norge och Sverige
där junior-VM och VM gick senast passade mig bra. Vi får
se vad som väntar i Ukraina där jag aldrig varit. Vi kommer
heller inte komma dit före mästerskapet så jag kommer
fokusera att titta på gamla kartor och banor för att få en
känsla av hur de brukar spåra och lägga banor, avslutar
Alexandersson
Sedan mitten av sommaren ingår skidorienteringen i
Svenska Orienteringsförbundet. Men att springa för en
klubb och åka för en annan är inget som möter något
hinder. Så här säger reglerna.
Rätt att delta
3.4.1 Vid tävlingar i Sverige får den tävlande representera
endast en förening per säsong. Med säsong avses 1
november - 30 oktober.
Föreningsbyte
3.4.7 Föreningsbyte får ske utan särskilt tillstånd.
Föreningsbyte ska ske med öppenhet och berörda
föreningar ska informeras.
Tord Hederskog är ansvarig för regelfrågor för
skidorienteringen på Svenska Orienteringsförbundet.
- Jag håller just på att tillsammans med Skid-O gruppen
avsluta anpassningen av Svenska Orienteringsförbundets
fot- orienteringsregler till skidorientering.
En av punkterna som vi har ändrat är just säsong. I
orienteringen har vi två säsonger en vår och en höst. I
skidorientering däremot har vi bara en säsong. Det innebär
att på tisdag den 1:a november går vi in i säsongen 20112012, säger Hederskog.
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