Pressmeddelande den 11 december 2018

Landslagsåkare mot långloppsåkare under
Skandinavisk Cup i Östersund!
På uppdrag av Svenska Skidförbundet står Östersunds SK som värd för en riktigt
fin tävlingshelg för seniorer inom längdskidor. Den 14-16 december 2018 ska
premiären för säsongens Skandinavisk Cup och andra deltävlingen i Volkswagen
Cup genomföras på Östersunds Skidstadion. Med närmare 400 anmälda åkare
kommer det blir stor skidfest i Östersund.
Skandinavisk Cup består av nio deltävlingar som är uppdelade i tre tävlingshelger. Det börjar i
Östersund, för sedan vidare till finska Vuokatti och avslutas senare i lettiska Madona. De
länder som ingår i Skandinaviska Cupen är Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen,
Danmark och Island.
Volkswagen Cup består av tio deltävlingar som är uppdelade i fyra tävlingshelger med start i
Idre som sedan går i Östersund, Hudiksvall och Kalix.
– Med det senaste dagarnas snöfall kan vi garantera det kommer bli riktigt bra tävlingar på
Östersunds Skidstadion. Vi ser bland de anmälda att det kommer bli tävlingar som håller
världsklass med en blandning av landslagsåkare samt elit inom långlopp. På herrsidan kommer
t ex OS-medaljörer som Petter Northug Jr och Daniel Richardsson och på damsidan landslagsåkaren Anna Dyvik. Vi ser även flera från Svenska skidförbundets Team Bauhaus där t ex ÖSK:s
Petter Engdahl ingår. Dessa kommer att ställas mot långsloppseliten som t ex Britta Norgren,
Lina Korsgren samt ÖSK:s egna åkare Oskar Kardin och Emil Persson, som blev bäste svenskar nu
senast i långloppscupen. Det blir närmare 400 åkare från Sverige, Norge, Finland, Island, Japan,
Kina, Storbritannien m.m. De nya banor som tagits fram tillsammans med Östersunds kommun
har testkörts av lokala åkare och bedöms tuffa men bra, säger tävlingsledare Tommie Jirhed.
Tävlingsschema: Fre 14 december
Lör 15 december
Sön 16 december

D21 Sprint / H21 Sprint, klassisk stil
D21 10 km / H21 15 km Ind. start, klassisk stil
D21 10 km / H21 15 km Ind. start, fri stil

För ytterligare information se www.scandinaviancup.se eller kontakta:
Tävlingsledare Tommie Jirhed ÖSK, 070-372 52 68
Tävlingssekreterare Christina Persson ÖSK, 070-254 72 22
Kommunikation Markus Flinkberg ÖSK, 070-363 88 27
Svenska Skidförbundet Ludvig Remb 010-708 69 16

