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SM-veckan börjar ta form
Söndagen den 27 januari avgör skidorienteringen sitt
SM i jaktstart. Tävlingen ingår i SM-veckan och
kommer att sändas i SVT. Just nu pågår
förberedelserna för fullt.
Hela sexton idrotter är med för att avgöra en del av sina
mästerskap under SM-veckan i Falun. Såväl draghund som
längdskidor delar Lugnets arena med skidorienteringen. Så
det är en hel del planering för att kunna nyttja spår och
kamerapositioner på bästa sätt.
- Vi har fört en dialog mellan förbunden och
produktionsbolaget för att få till det så bra som möjligt för
alla de sporter som kommer vara i spåret, utan att behöva
flytta på allt för mycket produktionsutrustning. Runt arenan
kommer det att finnas flera kameror som följer
skidorienterarna, sen kommer vi ha en kamera i skogen
som kommer täcka flera delar av banan. De bästa åkarna
kommer även att kunna följas via GPS-tracking, säger
banläggare Håkan Holmberg från arrangörsklubben
Korsnäs IF OK
Runt 08:30 beräknas sändningen av Vinterstudion starta
med damloppet direkt i SVT1 och SVT play. Herrloppet
som planeras starta 09:15 kommer sändas direkt i SVT
Play och live on tape i SVT1.
Den senaste tidens mildare dagar har skapat en del oro
om det ska gå att genomföra skidorienteringen, men det är
inget problem menar banläggare Holmberg.
- Jag har varit ute och rekognoserat i terrängen och jag blev
positivt överraskad vilken bra snötillgång det är uppe på
Lugnet. Det kommer att bli riktigt bra skidorientering.
Dessutom går snökanonerna för fullt för att de nya VMbanorna till skid-VM 2015 ska kunna användas vid SMveckan. Även prologområdet på lördagen vid Korsnäs IF
klubbstuga Pumpen ser riktigt bra ut så det kommer att bli
en rafflande snabb prolog på lördagen som kommer att
utgöra startlistan för söndagens jaktstart, avslutar
Holmberg.
Mer om SM-veckan hittar du här.
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