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Juniorerna får egen cup i skidorientering
Länge har juniorer som springer orientering haft en
egen juniorcup. Nu är det klart att även
skidorienteringens juniorer får en egen cup,
Gynnarnas juniorcup.
Juniorklasserna inom skidorienteringen kommer säsongen
2011-2012 att få åka en egen juniorcup. Premiärtävlingen
sker den 17 december med en medeldistans på Idre Fjäll.
Åkarna i 20-klassen har också chans att köra till sig en
plats i den sista deltävlingen av världscupen som avgörs i
Boden den 24 mars.
Tord Hederskog är utvecklingsansvarig för
skidorienteringen på Svenska Orienteringsförbundet och
han menar att det här är ett sätt att förbereda juniorerna på
vad som väntar som senior.
- Ja, det är ett av syftena med Gynnarnas juniorcup, att vi
vill uppmärksamma juniorerna och samtidigt skola in inför
kommande eventuella landslagsuppdrag. Att de äldsta
juniorena kämpar om en start i världscupsavslutningen gör
inte saken sämre, säger Hederskog
Förutom äran kommer juniorerna att tävla om en del
pengar. Det är Skogssportens Gynnare som går in som
finansiär i skidorienterarnas juniorcup och det är de som
kommer dela ut stipendium efter totalresultatet i cupen.
- Nu ingår skidorienteringen i Svenska
Orienteringsförbundet och vi i Skogssportens Gynnar har
till uppgift att stötta inom samtliga grenar i
Orienteringsförbundet och där är fokus för oss eliten och
de projekt som berör elit, gärna unga och lovande. Och
juniorcupen stämmer in väl där, säger Ingrid Andersson,
ledamot i styrelsen för Skogssortens Gynnare.
Med juniorcupen hoppas också Tord Hederskog på att
intresset ute i föreningarna ska öka för att arrangera
skidorienteringstävlingar.
- Vi tror att den nya cupen kan ge lite extra skjuts åt våra
arrangörer att vilja arrangera tävlingar. När det gäller
Gynnarnas juniorcup så ställs det lite högre krav på
arrangören, men i gengäld kan man räkna med fina startfält
och det ger också en möjlighet att nå ut mer i media i sin
region, avslutar Hederskog.
Gynnarnas juniorcup 2011-2012
8 deltävlingar varav de 6 bästa räknas
Klasser: H18, D18, H20, D20
Priser: Skogssportens Gynnare delar ut stipendium efter
totalresultatet i cupen
1:an erhåller 3000:-, 2:an 2000:- och 3:an 1000:Dessutom erbjuds totalvinnarna i klasserna D/H20 en start
i medeldistanstävlingen vid de avslutande
världscupstävlingarna i Boden den 24 mars.
Tävlingar som ingår i cupen:
17 dec
medel
Idre Fjäll
club
18 dec
lång
Idre Fjäll
club
14 jan
sprint
Säter
Säterbygdens OK
15 jan
medel
Säter
Säterbygdens OK
21 jan
lång
Örnsköldsvik
Skogslöparna
22 jan
medel
Örnsköldsvik
Skogslöparna
11 feb
SM-lång
Jönköping
21 mars SM-sprint
Boden

Ski-O-tour
Ski-O-tour

OK
OK
IF Hallby
Bodens BK

Poängberäkning: Enligt samma modell som världscupen i
skidorientering:
60, 50, 45, 40, 36, 33, 30, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21,
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, och 1 poäng.
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