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Protester avgjorde skidorienterings-SM
Det bjöds på rejäl dramatik vid SM i skidorientering. I
damklassen genom en spännande spurt, i herrklassen
då flera åkare bland annat Hans-Jörgen Kvåle som
var först över mållinjen diskades på grund av att de
åkt genom förbjudet område: - Jag såg att de åkte fel,
säger segraren Ulrik Nordberg.
Det var kunglig glans över SM i jaktstart. Hans Majestät
Konungen fick se två rafflande tävlingar.
I damklassen bjöds det på rejäla omkastningar. Tove
Alexandersson som startade tvåa var snabbt framme i
ledning, men åkte till fel kontroll och tappade över minuten
på det misstaget.
I stället var det en kvartett som höll ihop under stora delar
av banan.
På väg mot den tredje sista kontrollen hade Josefine
Engström och Kajsa Richardsson skaffat en liten ledning.
- Jag kom i för hög fart så stämplingen tog inte, och fick
vända. Där fick Kajsa en lucka, berättar Engström.
In på Lugnets skidstadion var Richardsson ett par
sekunder före Engström, en lucka som hon höll hela vägen
in i mål.
- Jag har verkligen varit noggrann och ambitionen var att
inte ta ett enda skär åt ”fel” håll, och jag fick ihop det på
ett mycket bra sätt, säger Richardsson som tog sitt första
SM-guld.
Det gjorde även Bergnäsets Ulrik Nordberg. Men det efter
rejäl dramatik.
Kvarnsvedens Hans-Jörgen Kvåle var först över mållinjen i
en spurtduell med flera åkare inblandade. Men han och
flera av åkarna i toppgruppen diskades då de åkt genom
förbjudet område just efter varvningen.
- Jag såg att de åkte fel, jag åkte runt i stället och tappade
kanske fem-tio sekunder på det. Jag fick slita mig ikapp,
säger junioren Nordberg som var tvåa över mållinjen och
utropades som segrarinna.
- Mot slutet åkte Kvåle ut på en väg där det var väldigt lite
snö, jag kände hur gruset repade skidorna. Men jag tänkte
att det är nu eller aldrig. Det handlar om medalj, ler
Nordberg som nu närmast laddar för junior-VM i Lettland i
början av februari.
Damer: 1) Kajsa Richardsson, Hallby 36.04 2) Josefine
Engström, Alfta-Ösa +0.01 3) Magdalena Olsson, Mora
+0.56 4) Frida Sandberg, Säterbygden +3.25 5) Johanna
Lindberg, Domnarvet +3.49
Herrar: 1) Ulrik Nordberg, Bergnäset 35.51 2) Peter
Arnesson, Hallby +0.04 3) Erik Rost, Alfta-Ösa +0.33 4)
Johan Granath, Hallby +1.15 5) Erik Blomgren, Umeå,
+2.18

Inlägg anmält
OK. Jag får konstatera att vi har olika uppfattning om vilken typ av svårigheter/fällor (fällor kan vara
justa) som ska avgöra orienteringstävlingar - på skidor eller till fots. Av de 20 bästa herrarna efter
prologen åkte 17 vänstervägval efter varvning. Av dessa 17 åkte 15 genom det förbjudna området och
blev/skulle ha blivit diskade. Om detta anses sportsligt utslagsgivande så ger jag mig.
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Anmäl

Jag tycker inte att "old" ska uttala sig om han inte var på plats i Falun. Alla som var där vet att
området som var markerat som förbjudet på tävlingskartan var karantänområde för herrarna under
damernas tävling och uppvärmningsområde både för skid-O och längdtävlingarna. Det var
glidtestspår mm i detta område. Det var i framkant mot "vårt" tävlingsområde markerat i terrängen
med blå banmarkeringar lika som användes på stadion. Inga "fällor" har gillrats som du skriver. Alla
som blivit diskvalificerade har förstått att de gjorde fel och i tävlingsivern inte tänkte på att de åkte
rätt igenom uppvärmnings/karantänområdet.
Sk revs av Håk an Holmberg 2013-02-03 k l 19:00

Anmäl

När rubriken på nyheten är "Protester avgjorde ..." är det väl ganska naturligt att det blir diskussion
om orsaken till diskningarna. Tycker du verkligen att det i naturen - på en stor snöyta - omarkerade
förbjudna området var lämpligt och sportsligt? I så fall förstår jag att du klagar på "förståsigpåare"
och "gnällspikar". Men då tycker jag att du har fel. Det är viktigt är att man drar lärdom av så'na här
händelser. Värdera se'n synpunkter för vad de är och inte för vem som är avsändaren.
Sk revs av old 2013-02-03 k l 18:07

Anmäl

Att en nyhet om skidorientering kan få så många kommentarer! Nu får nog ni "förståsigpåare",
"gnällspikar" mm komma upp ur era hålor och gärna hjälpa till att utveckla skidorientering istället för
att tycka så mycket negativt. Gärna också om ni vågar skriva under med era namn och inte någon
"feg" signatur !
Sk revs av Håk an Holmberg 2013-02-03 k l 16:34

Anmäl

Ett av de viktigaste momenten borde vara sportslig rättvisa och inte att klara av banläggarens
"fällor". Sträva efter att få bort alla slumpmoment.
Sk revs av JOTW 2013-02-03 k l 15:55

Anmäl

Är det kartan eller verkligheten som gäller? Är det "verkligheten" tror jag vi orienterare kommer få
ännu större problem med markägare, fastighetsägare, myndigheter, väghållare, miljörörelsen,
naturskyddsföreningen med flera. För övrigt mycket bra skid-OL från Falun i tevesändningen. Dom
är duktiga masarna där uppe.
Sk revs av regelnörd 2013-02-02 k l 21:27

Anmäl

Förstår inte varför mitt inlägg är anmält och framförallt inte varför det inte är tillbaka efter granskning.
Är allvarligt oroad över att man, även i fot-OL, skapar konstgjorda problem som orsakar diskning.
Vid diskningen på sprint-EM, också på Lugnet, var det tydligare kartläsningsmisstag, men kartan
stämde dock inte med verkligheten. Inget att skryta med. Är självfallet helt enig om att
kartläsningsmisstag ska straffa sig, men då med tidstapp och inte med diskning.
Sk revs av old 2013-02-02 k l 11:25

Anmäl

Inlägg anmält
Då är vi eniga om att vi lägger ner skidorientering (d v s en tävling på skidor där man ska orientera
efter en karta och en bana och ta hänsyn till naturen och vad den erbjuder i form av förbjudna/tillåtna
områden) och i stället satsar på längdskidåkning efter strikt markerat spår. En hopplöst konstlad
sport. Skidskytte som är en variant av den rena sporten längdskidåkning är i alla fall publikvänligt
och genererar TV-tid och sponsorintäkter.
Sk revs av analysen 2013-01-31 k l 22:14

Anmäl

Inlägg anmält
Orientering och skidorientering är sporter där ett av tvälingsmomenten är att upptäcka och undgå
"fällor". Annars kan vi börja snitsla våra banor. Typ terränglöpning/längdskidåkning. Nu tror jag inte
aktiva medvetet fuskade. Men man tog sig aldrig tid att studera tävlingskartan. Ett moment i sporten
man inte bör glömma om man vill vara riktig orienterare. Om jag förstår saken rätt har alla
regelbrytare accepterat sitt straff utan diskussion. Vissa av stjärnrorna har t o m påtalat sitt eget
regelbrott. Hedrande. Inga Lance Armstrong här inte. Men ett tips: kolla kartan i fortsättningen.
Oväntat bra TV från skidorienteringen för övrigt. Fascinerande när norrmannen förklarade i TV att han
hade sitt avgörande vägval klart redan vid varvningen.
Sk revs av ögonvittnet 2013-01-31 k l 20:40

Anmäl

Man får bara inte gillra så´na fällor! Det borde varit mycket lätt att förutse att många av misstag
skulle åka genom det markerade området, speciellt vid klungåkning. Facit säger ju att mer än
hälften skulle vara diskade. Hur kul är det? PS. Fanns det bankontrollant?
Sk revs av old 2013-01-30 k l 21:22

Anmäl

Ingrid A>> Bra sammanfattat! Tror att din analys stämmer till minst 99% av fallen! Åkarna har brutit
mot en regel och skall därmed diskas. Att arrangören sedan kunde ha a) snitslat den förbjudna
ytan, eller b) flyttat startpunkten 100m upp i backen för att förhindra vägval genom det förbjudna
området, är en helt annan femma.
Sk revs av Styx 2013-01-30 k l 16:56

Anmäl

Det var nog ingen av de tävlande som medvetet försökte fuska och gps trackingen ljuger nog inte.
Det förbjudna området kom direkt efter startpunkten. Kartan stoppas i fodralet medan man åker och
många hade precis fått i den och börjat läsa in sträckan. Under tiden lade man sig i rygg på
framförvarande eftersom man visste att det inte var gafflat.Det är lätt att vara efterklok och se hur
man hade kunnat förhindra alla felkörningar men det var inte lätt att förutse innan att det skulle
hända. Diskningarna är naturligtvis trista men definitivt riktiga.
Sk revs av Ingrid A 2013-01-30 k l 09:06

Anmäl

Vi ska vara glada att skidorientering fick lov att vara med i denna TV-sända händelse. Till yttermera
visso blev det bra, tack vare kompetenta arrangörer. Fuskande deltagare är tydligen ett generellt
problem för orienteringssporten.
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Anmäl

Skapar man detta omarkerade förbjudna område inne på skidstadion så tycker jag också man får ta
ansvar för bevakningen av detta från arrangörshåll. Och inte som nu lämna det öppet för vilka som
råkar bli upptäckta och anmälda för sina överträdelser, eller inte. Jag återgår till min kritik att SkidOL här klämdes ihop mellan skotercross och en massa andra aktiviteter med både olyckliga
estetiska och resultatmässiga konsekvenser. Ge skidorienteringen det utrymme den kräver och är
värd, så får man också tydliga resultatlistor som fler är överens om.
Sk revs av Jor-El 2013-01-29 k l 23:45

Anmäl

Och kungen var där. När hände det senast? Nu är det skidorientering som gäller. Kungen vill ha
kartor med kurvor, inte skuggade grejer.
Sk revs av hovet 2013-01-29 k l 23:36

Anmäl

Håller med. Klart mer TV-vänligt än EM, som ändå var ett stort steg framåt för vår udda sport. Det är
kanske skidorienterarena som ska visa vägen?
Sk revs av sk id-OL 2013-01-29 k l 23:28

Anmäl

Fick lov att kolla på playsändningen och du har helt rätt. Mycket bra från herrtävlingen. Äntligen
använde man GPS smart. Att skidorienterarna sedan inte respekterar kartan/arrangörerna och
förbjudna områden är tydligen ett problem som sporten ständigt måste brottas med. I Falun diskade
man dom som bröt mot reglerna. Tydligen bra banor och arrangemang för övrigt.
Sk revs av orienteringsvän 2013-01-29 k l 21:30

Anmäl

Tänk att man kan tycka så olika. Jag tycker sändningen från Lugnet med GPS är ngt av det bättre
som visats i TV från orientering/skidorientering. Äntligen en GPS + expertkommentar som tydligt
visade och förklarade ett avgörande moment i orientering när täten tog olika vägval på slutet. OLpedagogik på hög nivå. Bra för TV-publiken att man även begränsade antalet GPS-prickar. Antalet
kameror är förmodligen en ekonomisk fråga. Tror inte ens längdåkarna hade fler kameror efter sitt
spår.
Sk revs av Kul TV 2013-01-29 k l 18:47

Anmäl

Inlägg anmält
Till Håkan: Hej, jag vill betona att jag inte på något sätt är negativ till Skid-Ol.Ja, jag är orienterare
men har också skidorienterat och räknar definitivt Skid-OL till vår gemensamama OL familj.Vad jag
tyckte kunde ha gjorts mkt bättre var sändningen.Så det är SVT jag är kritisk mot.Om du nu säger
att du fått positiva kommentarer är det ju jättebra.Jag anser dock att SVT kunde ha gjort det bättre
pedagogiskt.Jag tänker på Tour de France och hur Vaccio gör det så bra-förklarar vad som händer,
vad som kommer hända, varför och hur bra de som tävlar är och i allt detta får han till det
så...spännande och intressant! Mvh
Sk revs av Björn Nilsson 2013-01-29 k l 16:48

Anmäl

Mats>> vilken regel hänvisar du till?
Sk revs av Regel-nisse 2013-01-28 k l 21:49

Anmäl

Här kommer ett litet förtydligande från oss arrangörer: Ingen av oss arrangörer befann sej i det
aktuella området då vi hade fullt med jobb inne på stadion. Vi hade heller ingen tillgång till GPS på
Lugnets skidstadion och får inte heller anväda det enl reglerna. Således kunde vi inte diska någon
löpare. Vad skulle vi ha gjort istället ? Hur har vi varit fega ?
Sk revs av Mats Jönsson Korsnäs IF OK Tävlingsledare Sk idorienterings SM 2013-01-28 k l 21:03
Anmäl
Kul att det äntligen kom in en positiv kommentar på den här sidan. Men tyvärr så är många
"orienteringsnördar" väldigt negativa till vår härliga sport och syns och hörs kanske lite för mycket
när de har chansen att gnälla. Alla jag har pratat med som inte är orienterare och som har tittat på
vinterstudion i söndags tyckte det var väldigt spännande tävlingar. För de är det ointressant om
kartan har dålig upplösning i TV som någon skriver nedan. Det viktigaste är att spårnätet och de
avgörande vägvalen syns tydligt för TV-tittarna. Skid-O är förhoppningsvis att bli en TV-sport, vi
jobbar för det i varje fall !
Sk revs av Håk an Holmberg 2013-01-28 k l 20:56

Anmäl

Tack Margaretha att du vågar skriva "Synd att inte alla inom ol kan glädjas att vi får synas på TV
utan måste klaga!" Vi var säkert många som hade jätteroligt framför TV:n och tyckte sändningen var
både intressant och underhållande!
Sk revs av Helen Andertoft 2013-01-28 k l 15:46

Anmäl

Till Jan-Olov Newborg: Man använde EMIT Touch Free, det har använts i skidorientering under några
år och har även börjat användas på "Fot-OL", bland annat på Malungs ok:s tävlingar 3+3 2012 &
2013.
Sk revs av Stefan 2013-01-28 k l 14:20

Anmäl

Inlägg anmält
Tveksam till att bunta ihop alla upptänkliga "skidsporter" till en byggarbetsplats i Falun.
Skidorienteringen totalt massakrerad både visuellt och ljudmässigt av skotercrossen som pågick
samtidigt. Detta tillsammans med "sådär" GPS-tracking och oviss diskning i efterhand måste ha
fått alla utanför skaran av närmast sörjande att fråga sig vad som är vitsen med skidorientering.
Synd efter så lysande arr. och TV-sändningar från EOC i somras...
Sk revs av Jor-El 2013-01-28 k l 12:38

Anmäl

Tots att arrangörerna vet att minst 14 herrar och minst 4 damer åkte genom förbjudet område väljer
man att inte diska. "Vi har inte fått några anmälningar". Nähä, och vilket ansvar har man själv då?
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Hur kan man som arrangör vara så feg? Tyvärr är det inte första gången vi ser sånt här men jag
hoppas innerligt att det är den sista.
Sk revs av Sk ogsErik 2013-01-28 k l 10:12

Anmäl

Området som var markerat på kartan var streckat utan heldragen kant vilket innebär att det inte är
markerat med snitsel. Det var förbjudet område därför att längdåkarna som skulle tävla efter skido
hade testområde/uppvärmning där och arrangören ville undvika olyckor. För att diskning ska kunna
ske ska anm. lämnas inom två timmar efter det att tävlingen avslutsats. Två anmälningar kom in
med namnuppgifter på åkare som hade passerat genom området som behandlades av tävlingsledningen(inte juryn).Juryn behandlade endast en protest angående en saknad stämpel vilket enligt
reglerna också ledde till en diskning. För övriga åkare som ev åkte genom det förbjudna området har
ingan anmälan gjorts.
Sk revs av Margaretha Pepa medlem i juryn 2013-01-28 k l 09:03

Anmäl

Problemet är kanske att skidorientering är en sport i sportvärldens yttersta marginal? Vem bryr sig.
Tajboxning, MC-åkning inomhus över traktordäck och skid-OL? Snöskoteråkarna hade i alla fall
publik. Att skidorienterarna dessutom inte kan hålla sig tävlingsreglerna vilket medför att fel
medaljörer hyllas i TV och av kungen plusar knappast på det seriösa intrycket. Tyckte TVsändningen och GPS var helt OK för mig som orienteringsnörd. Verkar ha vart bra tävlingar (exkl
regelbrytarna). Tror dessutom att "Svensson" fick en bra inblick i den mycket obegripliga
kombinationen av skidor och orientering.
Sk revs av playtittare 2013-01-27 k l 22:40

Anmäl

Kul med orientering på tv. Men detta var en riktig budgetproduktion som inte gav en bra bild av
sporten. Fantastiskt dålig tv-kontroll och allt för mycket gps. Var inte ens intressant för oss
kartnördar - förstår om Svensson tröttnade på sändningen!
Sk revs av Da 2013-01-27 k l 21:23

Anmäl

Suveränt kul att Skid-OL är med i SM-veckan och TV sänder. Men sändningen var ju en katastrof;
det var som om klockan vreds tillbaks till de första TV sändningarna från orienteringar. För en
utomstående till sporten som tittade kan det inte ha varit annat än helt obegripligt; stundtals enbart
en dåligt upplöst karta med massa blippar som rörde sig, inga förklaringar till vad som hände och
varför, inga antydningar att försöka ge en någorlunda pedagogisk introduktion till sporten i sig och
upplägget; kameror på dåligt valda ställen på banan som plockade upp åkarna enbart en kort stund
utan att ge någon som helst spänning eller kontext. Annika Zell gjorde så gott hon kunde i studion
men i helhet var det beklämmande att titta på.
Sk revs av Björn Nilsson 2013-01-27 k l 21:06

Anmäl

Konstigt att det inte går att visa på tävlingskartan var dom har åkt fel! Är den hemlig ? Jag undrar f.ö
vilken sorts stämpelstickor som klarar så lite och snabb kontakt,som jag såg under loppen idag!
Sk revs av Jan-Olov Newborg 2013-01-27 k l 20:30

Anmäl

Tror inte för ett ögonblick att de VALT att köra över förbjudet område. Fiasko att gillra en sådan fälla.
Förbjudna området på den stora pistade ytan var väl inte markerat i naturen? Såg inte det på TV i
alla fall. Däremot åkte det väl en massa folk i det förbjudna området. Vad var orsaken till att
förbjuda?
Sk revs av old 2013-01-27 k l 20:17

Anmäl

Många diskningar under SM då flera åkare valt att köra över förbjudna områden. Även Johan Granath
är bortplockad. Innebär att Erik Blomgren är fyra och Moras Carl Magnusson femma (2.21 efter
segraren).
Sk revs av k ontrollant 2013-01-27 k l 19:52

Anmäl

Tyckte det var c:a 15 herråkare och 6-7 damåkare som åkte fel enligt GPS:en
Sk revs av SVT play 2013-01-27 k l 16:12

Anmäl

Innan man skriver en artikel som denna bör man ha koll på skillnaden mellan en segrarinna och en
segrare. Förvisso blir det lite roligare läsning men så vitt jag vet är Ulrik en man och inget annat. :)
Grattis Ulrik!
Sk revs av Bänk ad framför tv:n 2013-01-27 k l 13:44

Anmäl

Varför blev det till slut ett jurybeslut. Var tävlingsledningen så feg att den inte vågade diska?
Sk revs av Sk ogsErik 2013-01-27 k l 12:53

Anmäl

Nej, det var inte protesterna som avgjorde. Det gjorde löparna själva genom att fuska. Det är en
lömsk form av rubriksättning, att sätta fokus på protesten, istället för förseelsen.
Sk revs av Alamsk i 2013-01-27 k l 12:03

Anmäl
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