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Mountainbikeorienterarnas egen cup växer
Det är offensiv orientering för svensk
mountainbikeorientering. Förra året startades MTB-O
Cupen som lyfte sporten i både tävlingstillfällen och
antal starter.
2013 är andra året som mountainbikeorienterarna kör sin
cup. Det gjordes 427 starter redan under det första året i
cupen. En siffra som överträffade förväntningarna.
- Det kändes som det blev en succé direkt.
Mountainbikeorientering är på stark frammarsch och växte
både när det gäller antal deltagare och antal
tävlingstillfällen under förra året vilket är väldigt roligt. I år
kommer cupen att bestå av nio deltävlingar med klasser för
juniorer och seniorer. De fem bästa resultaten kommer att
räknas in i den totala slutställningen, säger Peter
Bergström som är ansvarig för Svenska MTB-O Cupen
inom och som även sitter med i förbundets arbetsgrupp för
mountainbikeorientering.
Cupen kommer att inledas i småländska Eksjö den 19 maj
och avslutas vid Idrefjäll i norra Dalarna helgen 6-8
september. Däremellan kommer bl.a. SM-tävlingarna i
Borlänge med Kvarnsveden som arrangör att ingå och 3dagarstävlingen på O-Ringen i Boden. Utöver det blir det
deltävlingar i både Södertälje och Järfälla.
Nytt för i år är att prispengen har höjts för cupens tre bästa
i varje klass. I juniorklasserna är det Skogssportens
Gynnare som även i år kommer att stå för priserna.
Svenska MTB-O Cupen ska fungera som ett av verktygen
för att utveckla sporten vidare och bygga upp ett starkt
svenskt landslag på några års sikt. Förra året segrade
Ingrid Stengård från Finland damseniorklassen.
- Ja, syftet med cupen är naturligtvis att höja kvaliteten på
såväl åkare som arrangemang, samt att höja intresset och
statusen för mountainbikeorientering. Deltävlingarna i
cupen ska erbjuda bra tillfällen för vår elit att mötas i hård
konkurrens på hemmaplan och ses som ett
utbildningssteg från nationell elit till världselit. Därför har vi
också redan från början öppnat för utländska deltagare att
vara med och vår förhoppning är att genom detta höja
konkurrensen och statusen ytterligare, avslutar Peter
Bergström
Här hittar du hela programmet för MTB-O cupen
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