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Här är programmet för Silva League 2015
Nu är programmet för Silva League 2015 klart.
Arrangörsklubbarna hittar vi i Dalsland, Dalarna och
Västerbotten. "Vi får en fin geografisk spridning och
har samtidigt hittat arrangörer som presenterat bra
terrängområden", säger Tommy Eriksson på Svenska
Orienteringsförbundet.
Silva League 2015 startar i april med två deltävlingar i
Dalsland, fortsätter i mitten av maj med tre lopp i Dalarna
och avslutas en vecka senare med två delmoment i
Västerbotten.
Här är programmet i sin helhet:
25 april Åmåls OK/Stigsökarna, Dalsland

Lång

26 april Åmåls OK/Stigsökarna, Dalsland

Medel

14 maj Säterbygdens OK, Dalarna

Lång

15 maj Säterbygdens OK, Dalarna

Sprint

17 maj Bjursås OK, Dalarna

Lång

24 maj IFK Umeå, Västerbotten

Medel

25 maj IFK Umeå, Västerbotten

Lång, jaktstart

- Det som till mycket påverkar vårt program framöver är
naturligtvis VM 2016 i Bohuslän. I den planeringen har
Silva League en framträdande roll och för att ytterligare
stegra intresset kommer vi under 2015 även att genomföra
världscupstävlingar i Bohuslän, säger Tommy Eriksson,
som jobbar med arrangemangsfrågor på Svenska
Orienteringsförbundet.
Eriksson pekar på en rad faktorer som påverkar valet av
arrangörer. Bland annat vill man:

hitta ett program som är bra ur löparperspektiv,
vilket innebär att det ska passa både toppelit och
löpare som befinner sig på olika stadier i sin karriär.
Löparna ska ha möjlighet att planera sitt deltagande
efter egen satsning, vilket också kan styras av
antalet tävlingar som räknas i totalen.
ta hänsyn till det internationella programmet, där
viktiga delar är WOC och WC-tävlingar på
seniorsidan och JWOC på juniorsidan, samt de
förberedelser som landslaget behöver inför nämnda
tävlingar.
förlägga arrangemang till intresserade och
ambitiösa klubbar, men samtidigt hitta ett upplägg
som innebär varierande terräng och geografisk
spridning i landet.
hitta ett program där det finns goda möjligheter att
lyfta tävlingarna massmedialt och
marknadsmässigt, både lokalt och nationellt.
Arrangörsklubbar som sökt, men inte fått tilldelat någon
tävling, uppmanas att söka igen. Sista ansökningsdag för
Silva League 2016 är redan den 15 maj 2014.

Då världscupen innehåller nästan uteslutande sprint så får ju våra VM-löpare ändå fler värdetävlingar
i sprint än i någon annan distans.
Sk revs av lången 2013-10-18 k l 19:45

Anmäl

Toppen! Grymt bra program! Det är så här det ska vara! X antal guld i sprint kan aldrig bli mer värt än
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ett guld på lång.
Sk revs av Erik 2013-10-18 k l 18:06

Anmäl

borde inte det bästa programmet vara att dela distanserna så att det är lika många av varje? då
borde den bästa orienteraren komma fram om man tar fram den som är bäst på alla distanser. 2
sprint 2 lång och 2 medel plus en jaktstart på antingen medel eller lång? för kommande års program
med 3 sprintar kanske är väl mycket och nu 2015 med bara 1 sprint tycker jag är för få. guld är lika
mycket värt på alla distanser.
Sk revs av lik a 2013-10-18 k l 15:23

Anmäl

Få se nu .. det finns tre individuella grenar i WOC och JWOC. En av dom är Sprint.
Sk revs av 12,14min fanclub 2013-10-18 k l 14:57

Anmäl

Kunde inte bli bättre! Bra att tävlingarna ligger relativt sent så inte VM-löparna behöver vara i så god
form tidigt på säsongen.
Sk revs av Fredrik 2013-10-18 k l 12:31

Anmäl

Mycket bra fördelning på distanserna.
Sk revs av Berra 2013-10-18 k l 12:31

Anmäl

Ja, ja, ja! Inget emot sprint men så underbart att se att programmet består av massor med
skogsdistanser! Långa dessutom!
Sk revs av Ida 2013-10-18 k l 12:08

Anmäl

Bra program. Känns som en vettig fördelning av de olika distanserna.
Sk revs av Anders 2013-10-18 k l 12:06

Anmäl
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