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Västerås 2013-12-18
IFK Västerås Konståkningsklubb blir värd för SM-veckan i konståkning 11–14 december 2014. SMveckan är det största regelbundna konståkningsarrangemanget i Sverige och innebär ett stort ansvar
och engagerar hundratalet volontärer. Runt hundra av Sveriges bästa åkare i ålderklasser från 13 år
och upp till seniorer gör upp om titlarna.
”IFK Västerås har de senaste åren verkligen visat att de är på frammarsch och är mogna för att axla
uppgiften att arrangera ett så stort evenemang som SM. Västerås har ju också väldigt bra arenor,
med både ABB Arena Nord som huvudarena och Mimerhallen som träningshall” säger Camilla
Fredman, tävlingsansvarig vid Svenska Konståkningsförbundet.
Både Västerås Stad och Västerås & Co har ställt sig positiva till arrangemanget, vilket har varit viktigt
för att klubben ska våga ansöka om SM.
”Det är roligt och värdefullt att få SM i konståkning till Västerås. Vi önskar verkligen IFK Västerås KK
lycka till med uppdraget och ser fram emot att samverka med dem”, säger Alf Westerdahl, Västerås
& Co.
”Att anordna SM är en fantastisk utmaning. Men entusiasmen hos alla i klubben och det positiva
bemötandet från Västerås Stad och Västerås & Co gör att vi har en bra plattform att utgå ifrån.”
säger Martin Joborn, projektledare för SM2014 vid IFK Västerås KK.
En dryg månad efter SM i Västerås arrangeras EM i konståkning i Stockholm. Sverige har just nu flera
internationellt framgångsrika åkare.
”Vi hoppas verkligen att många kommer att ta chansen att uppleva detta. Att på nära håll få se
farten, styrkan och precisionen hos högsta klassens konståkare är en upplevelse. Vi ser verkligen
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framemot att välkomna Sveriges främsta åkare till Västerås och ska jobba hårt för ett utmärkt
värdskap” avslutar Karin Björklund, lokal tävlingsledare.
Frågor besvaras av:
Martin Joborn, Projektledare, 0705-709992, martin.joborn@konstakning.se
Karin Björklund, Lokal tävlingsledare 073-5585381, karin.bjorklund@konstakning.se

Bifogas:
Logotyp för IFK Västerås
Bild på de kvinnliga SM-medaljörerna vid SM 2013 i Växjö: Från vänster: Joshi Helgesson (silver),
Isabelle Olsson (brons) och Viktoria Helgesson (guld). Foto: Linn Hansson.
Fler bilder: se http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_konstakningsforbundet/images
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