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Idag invigs Student-VM med vattenflaskor och paradmarsch
Efter två år av intensiva förberedelser är det idag dags för invigningen av Student-VM i orientering i
Borlänge. Det 17:e i ordningen och för andra gången i Sverige.
– Vi har ett fantastiskt startfält med många talangfulla studentidrottare och ser fram emot en fartfylld vecka
med utslagsgivande orientering, säger Johanna S:t Clair Renard, ordförande i Sveriges Akademiska
Idrottsförbund, som tillsammans med Stora Tuna OK, Borlänge Kommun och Högskolan Dalarna utgör
organisationskommittén.
Förutom det faktum att ett Student-VM i orientering självklart avgörs ute i naturen, är miljön i fokus även när det
gäller själva arrangemanget, både på tävlingsarenorna och inne i stan.
– Borlänge kommun har en välkänd miljöprofil och ett väl utvecklat arbete kring återvinning och källsortering.
Kommunen är också känd för sitt utmärkta vatten. Genom ett antal medvetna miljöval kommer detta också att
märkas under detta Student-VM, säger Johanna S:t Clair Renard, ordförande i Sveriges Akademiska Idrottsförbund
och i organisationskommittén för Student-VM 2010 i Borlänge.
– Eftersom vi orienterare använder naturen som vår tävlingsarena, är det viktigt för oss att minimera arrangemangets
miljöpåverkan, till exempel genom att begränsa antalet bil- och busstransporter, samt att så långt det är möjligt
använda miljövänliga drivmedel. Vi har heller inte tagit fram några speciella funktionärskläder inför arrangemanget.
Våra funktionärer använder istället Stora Tuna OK:s vanliga klubbdräkter, berättar Christer Löfås, eventkoordinator.
För att minimera miljöpåverkan och minska våra omkostnader ger vi varje deltagare varsin sportflaska för
dricksvatten.
– Genom att de fyller den gång på gång med naturligt svenskt kranvatten utan tillsatser, sparar vi både pengar och
naturens resurser, fortsätter Christer.

FAKTA – Student-VM i orientering 2010
Pågår: 19-23 juli 2010 i Borlänge.
Arrangeras: Vartannat år sedan 1978, senast i Sverige var 1984 i Jönköping.
Öppen för: Ungdomar födda mellan 1982 och 1992, som bedriver eftergymnasiala studier
Program:
- Måndag 19 juli – Officiell träning samt invigning med paradmarsch
- Tisdag 20 juli – Långdistans, Gyllbergen samt publiktävling, dag 1
- Onsdag 21 juli – Sprint, Gammelgården samt publiktävling, dag 2
- Torsdag 22 juli – Medeldistans i Gustafs samt publiktävling, dag 3
- Fredag 23 juli – Stafett i Gustafs samt VIP-race
Svenska deltagare:
Ladda hem deltagarsammanställningen som PDF:
http://iof1.idrottonline.se/templates/NewsPage.aspx?id=22535 (länk längst ned i artikeln)
Dagliga rapporter kommer att publiceras på:
www.wuoc2010.se samt på: www.facebook.com/studentidrott
Presskontakter:
Johanna S:t Clair Renard, organisationskommitténs ordförande, ordforande@saif.se, 0709-7036 53
Christer Löfås, eventkoordinator, Stora Tuna IK, info@wuoc2010.se, 0705-94 34 61
Klas Bringert, delegationsledare för den svenska truppen, klas@saif.se, 0739-38 18 20
FAKTA – Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har 65 medlemsföreningar med sammanlagt ca 76 000 studenter och är
ett av Riksidrottsförbundets 68 specialförbund. SAIF samordnar det svenska deltagandet i Student-VM och
Universiader och arrangerar på hemmaplan Student-SM, utbildningar och konferenser. Det övergripande syftet är att
samordna och utveckla svensk studentidrott.

