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Bjursås OK prisad med årets karta

BJURSÅS Bjursås orienteringsklubb fick uppdraget att arrangera SM – för runt fem år sedan.

De valde att göra det svårt för sig, och i förlängningen orienterarna som tävlade.

Det belönades med årets karta av Svenska orienteringsförbundet.

– Banor där löparen utmanas fysiskt och psykiskt, det är the shit, säger tävlingsledare Johan
Hallgren.

Tove Alexandersson, orienteringssportens stora affischnamn, blev utsedd till årets orienterare av Svenska
orienteringsförbundet – för åttonde gången de senaste tio åren.

Inte helt oväntat, hon vann den totala världscupen för åttonde året i rad. Hon vann den nya knockoutsprinten i VM, och
defilerade hem stafettguldet i samma VM.

Men i år var hon inte ensam. För första gången någonsin var det två löpare som tillsammans fick utmärkelsen. Tove
Jansson, alltså, och EM-guldvinnaren Martin Regborn från Örebro.

Det är dock inte bara människor som fått utmärkelser, det har också ett naturområde fått.

Eller snarare hur Bjursås OK använt ett naturområde i Fjällgrycksbo – de vann nämligen årets karta, med en specialutlagd
sådan för SM Lång i år.



– Vi har lagt jättemycket tid på kartan, och lagt den över en jättefin terräng. Så det är jätteroligt att den uppmärksammas och
ett kvitto på att vi tänkt rätt, säger Johan Hallgren, tävlingsledare för SM i Fjällgrycksbo.

Ja, tid har de sannerligen lagt ner. Runt fem år har det gått sedan Bjursås fick besked om att de skulle arrangera SM.

– Vi valde ett område som inte har använts i orientering tidigare, så vi hade ingenting, fick göra allt från början. Det är en
utmaning och innebär väldigt mycket jobb, säger Hallgren.

Ledordet i kartarbetet var just utmaning. Det skulle vara en utmaning för löparna att ta sig runt i terrängen, och det skulle
vara en utmaning för kartsättarna att lägga ut banan.

– Vi är en liten klubb och visste att det skulle bli ett hårt jobb med att arrangera ett SM. Men vi visste också att skulle vi få
göra det så skulle det hållas i Fjällgrycksbo, säger Johan.

– Det är jättecoolt att vi visade att vi klarade av det.

Även om inte utmärkelsen i sig fanns i ambitionen inför arrangemanget, var tanken hela tiden att banan skulle bli
minnesvärd. Men också svårbemästrad.

– Det är en spännande och utmanande terräng, och med en högsta punkt som ger fin utsikt. Sen är det en urskogsliknande
natur som sätter löparna på prov, säger Johan och fortsätter:

– Banor som utmanar löparna både fysiskt och psykiskt, det är the shit.

Banan blev också prisad, inte bara som årets karta, utan också av tävlingsdeltagarna.

– Det blev lite långt men ingen har gnällt. Jag har inte hört något negativt i alla fall, men jag kanske väljer vad jag vill höra,
skrattar Johan.

Nästan fem år tog det att skapa den unika och prisbelönta kartan.

Och det var det, enligt Johan, värt.

– Vi har offrat oss lite. Det fanns inga parkeringar, inga vägar, ingen täckning. Vi visste att det inte skulle bli enkelt, men vi
ville att det skulle vara en fin terräng och hade fokus på att det skulle bli en utmanande tävling.

Den lilla dalaklubben är stolta och nöjda över kartutformningen, arbetet bakom den och utmärkelsen för den.

Något liknande kommer de sannolikt inte gå igenom igen.

– Nej (skratt), det är inte så lätt. Det var ett unikt fint område som dessutom inte var utnyttjat. Vi kan använda det igen, men
det finns inte så många liknande områden här omkring, säger Johan Hallgren.
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Årets orienterare:

Tove Alexandersson, Stora Tuna OK - och Martin Regborn, Hagaby GoIF.

Årets skidorienterare: Linda Lindkvist, IK Jarl Rättvik.

Årets karta:

Fjällgrycksbo, SM Lång (planerad av Bjursås OK).


