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Landslaget till Idre Fjäll
Skidorienteringslandslaget drar igång sin verksamhet inför kommande säsong
med läger på Idre Fjäll. Laget har haft en lång sommar med egen träning och
de flesta ser fram emot att få träffas och köra både tuffa och långa pass.
Lägret startar på måndag den 30/8 och avslutas söndag den 5/9. De flesta av
VM-hoppen inför vinterns VM i Finland finns på plats, bla regerande
världsmästaren Tomas Löfgren, som flyttat "hem" till Dalarna under
sommaren och dessutom börjat arbeta på Tunabyggen i Borlänge. Tomas och
de andra sex VM-medaljörerna från vinterns VM i Åsarna finns på plats i Idre.
-Vi hoppas på sporrande pass och kommer som vanligt att köra ett riktigt tufft
testlopp under lägret, säger damernas förbundskapten Erica Johansson.
-Annars överväger de lugna och långa passen, bla med en sväng upp till
sveriges högsta vattenfall Njupeskär. Herrarnas förbundskapten, Anders
Erlandsson berättar att landslaget har ett fruktsamt samarbete med Idre Fjäll:
-Idre Fjäll är en härlig plats för landslagsläger och vi får ett mycket proffsigt
och positivt bemötande från personalen på Idre Fjäll. -Vi återkommer därför
från år till år hit för att njuta av fjällmiljön och dra nytta av den kuperade och
orienteringskrävande terrängen runt anläggningen. Tävlingen Idre fjäll 4-ever
arrangeras på lördag den 28:e och dit har de aktiva fått en specialinbjudan
som några nappat på. Det är en tuff löp/orienteringstävling där löparna ska
avverka 4 mil och lika många fjälltoppar innan målet är nått. -Vi tror att några
av våra löpare kan vara med i toppen och slåss, och hoppas att de ska kunna
kamma hem prispengarna och få ett litet tillskott till träningskassan, säger
Anders. I samband med tävlingen kommer också ett antal mycket intressanta
föredrag inom fysiologi och träningslära att genomföras av välkända forskare
och fysiologer. Det är förbundskaptenen i orientering, Göran Andersson, som
står bakom arrangemanget och har lyckats få ihop ett fint program. För mer
information kontakta Anders Erlandsson 0733-980370 Erica Johansson 0703327526 Skidorienteringens webbplats www.skido.nu Idre fjäll 4-ever
http://www.idrefjall4-ever.se I laget ingår: A-grupp Emelie Eklöf, IF Hallby
SOK Stina Grenholm, Vittjärvs IK Lena Hermansson, IFK Moras OK Karin
Kjellman, Midälva OK Marie Lund, Fältjägarnas IF Ida Wikström-Holmgren,
Vittjärvs IK Peter Arnesson, IF Hallby SOK Bengt Leandersson, Kvarnsvedens

GoIF Tomas Löfgren, Kvarnsvedens GoIF Bertil Nordqvist, Fältjägarnas IF
Tobias Åslund, Domnarvets GoIF - deltar ej B-grupp Lena Eliasson, IF Hallby
SOK - deltar ej Lina Gustafsson, Vittjärvs IK - deltar ej Ingela Jönsson,
Fältjägarnas IF Johanna Maxén, Domnarvets GoIF David Andersson,
Västerbergslagens OL - deltar ej Johan Granath, Domnarvets GoIF Jörgen
Johansson, Umeå OK Martin Johansson, IFK Moras OK - deltar ej Magnus
Lindmark, IFK Kiruna - deltar ej Erik Nilsson, Domnarvets GoIF

Svenska Skidförbundet sprider snöglädje i hela landet genom våra 23 distrikt och
cirka 1 300 föreningar. Vi har tio olika grenar: alpint, backhoppning, längdåkning,
freeski, puckel, rullskidor, skicross, snowboard, speedski och telemark, det finns
något för alla. Upptäck nyttan och glädjen med att aktivera dig på snö! Svenska
Skidförbundet lever dagligen efter vår vision: Bäst i världen – alla på snö. Vårt
huvudkontor finns i Falun och i Åre hittar du vårt alpina kontor. Vill du veta mer,
besök skidor.com.
Svenska Skidförbundets huvudsponsor: Svenska Spel
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