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Pressmeddelande den 25 Januari 2017
FYRFASEN SKI SPRINTSUPERSPRINT I CENTRALA SVEG
SnowMeet Sveg 2017 blir ännu större. Nu blir även supersprint en del av helhetskonceptet,
där Destination Sveg, Backcountry Events och Härjedalens Automobilklubb står som
evenemangsägare.
Supersprint är en komprimerad version av vanlig skidskyttesprint, med både liggande och
stående skytte. Lite speciellt med supersprinten under SnowMeet Sveg är att den består av skytte
med IR-teknik istället för klassisk ammunition, detta då tävlingen körs i centrala Sveg. Delar av
tävlingen går dessutom i den tuffa skotercrossbanan som redan planerats för evenemanget.
”Det känns perfekt att kunna erbjuda flera olika happenings under ett och samma koncept.
Supersprinten gör att vi än mer kan utnyttja den enorma mängd snö som från snöröjningen som
styrts om till SnowMeet-området, säger Niklas Ohlson, Destination Sveg.”
Tävlingen är en inbjudningstävling med Skidgymnasiet Sveg som arrangör och skidgymnasiets
Erik Albinder, med internationella uppdrag för Svenska Skidskytteförbundet på meritlistan, som
sprintgeneral. Titel- och huvudsponsor till supersprinten är Fyrfasen Energi och tävlingen är
sanktionerad av Svenska Skidskytteförbundet.
Bland åkarna kommer publiken att få se både svenska skidskyttar som tävlat i världscupen och
blivande toppåkare från skidgymnasiet och alla är de med och tävlar om fina prispengar.
”Om tävlingen blir så bra som vi hoppas och tror blir det ett bra sätt för Sveg och Härjedalen att
skapa en unik supersprint i citymiljö”, avslutar Niklas Ohlson.”
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Destination Sveg är destinationsbolaget bakom www.visitsveg.com och vi verkar för att göra Svegsbygden
till ett hållbart, genuint och älskat besöksmål för alla. Det finns så mycket potential i Svegsbygden i allt från
natur- och kulturupplevelser till ett rikt föreningsliv och drivna människor. Med det som utgångspunkt och
genom att jobba för ett ökat destinationsvärde i Svegsbygden, lyfter vi befintligt näringsliv och evenemang
samt skapar, paketerar och driver evenemang i Sveg med omnejd.

