evenemang

18-årige Erik är
Grumsklubbens mest
talangfulla orienterare.
Han ska springa Swedish
League-tävlingen vid Daltjärn
i en av juniorelitklasserna.

TEXT: ANNA SVEDLUND FOTO: SWEDISH LEAGUE VÄRMLAND

ORIENTERINGSELITEN
TÄVLAR I GRUMS 13-14 APRIL
Under två dagar i mitten av april arrangerar OK Älgen, tillsammans med Säffle OK,
Skattkärrs SOK och Karlstadsklubben OK Tyr, den internationella tävlingen
Swedish League med Värmlandsdubbeln. Tävlingen går av stapeln vid Daltjärn, mellan
Grums och Säffle kommun och beräknas locka hela 2 000 deltagare!
Läs mer på www.grums.se/evenemang
eller på www.sl2019varmland.se
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De två Älgenorienterarna är son och far Eriksson, Erik och Stefan. Stefan
är engagerad ledare i OK Älgen och i värmländsk orientering.

JUST NU PÅGÅR FÖRBEREDELSERNA för fullt inför
den största tävlingen i klubbens historia.
–Vi är mycket glada över att vi har fått denna tävling
till oss. Vi hade perfekt terräng att erbjuda och det tror
jag var avgörande för att få hit tävlingen, säger Conny
Gunnarsson, tävlingsledare, OK Älgen i Grums. De
flesta Älgenorienterare är engagerade som funktionärer
under tävlingsdagarna men klubben kommer även att
representeras i en av juniorelitklasserna av Erik Eriksson
18 år, vilket vi är mycket stolta över, säger Conny.

Linda Take från OK Tyr provspringer i den fantastiskt fina terrängen
vid Daltjärn, där Swedish Leaguetävlingarna i Värmland avgörs
13 till 14 april. På bilden syns ett röse som markerar kommungränsen
mellan Säffle och Grums.

Conny Gunnarsson från OK Älgen är tävlingsledare för Swedish League.
Anna Eriksson (t h), också OK Älgen, är tävlingssekreterare. I mitten ses
Carl-Göran Strutz från Ed som är tävlingscoach.

DE HOPPAS PÅ ATT NÅGONSTANS mellan 1 500 och
2 000 deltagare kommer att springa de två tävlingarna
13-14 april. Tävlingsarenan ligger precis på gränsen
mellan Säffle och Grums kommun. Swedish league är en
serie om sex lopp som går under våren. Loppen går över
tre helger. De två i Värmland är deltävling två och tre.
–Vi räknar med att hela den svenska eliten kommer
till start, både på herr- och damsidan. Dessutom hoppas
vi på att få se några internationella topplöpare, säger
Conny. Parallellt med elittävlingarna arrangeras det
publiktävlingar. De har mål på samma ställe som eliten
vid gården Tallmossen, som ligger nära E18 några
kilometer väster om Valnäskurvan.
Informationstidning från GRUMS KOMMUN
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