
Strömstad och Tanum är redo för orienterings-VM

Till helgen kommer orienterare från hela världen till Strömstad för att tävla i och uppleva VM, som avgörs den 20 till 28 augusti i
skogarna kring Strömstad och Tanum. SVT sänder direkt från tävlingarna , där 430 orienterare från 51 nationer ska göra upp om
medaljerna. Arrangörerna hoppas på upp emot 30 000 besökare under tävlingsveckan. 

Att vara värd för ett internationellt evenemang av den här storleken skapar naturligtvis positiva konsekvenser för den lokala besöksnäringen
och även för Strömstad och Tanum som destinationer. Boendeanläggningarna är fullbokade i Strömstad, och även i Tanum och söderut i
Bohuslän samt över läns- och riksgränserna in i Dalsland och Norge råder ett positivt bokningsläge. Mellan 800 och 1000 personer ställer upp
som volontärer i samband med tävlingarna.

- Orienterings-VM är en fantastisk möjlighet att få visa upp vårt område. De flesta besökare är här för orienteringen i första hand, och hade
kanske inte åkt hit annars. Då är det vår uppgift att ta chansen och visa upp det som är unikt för Strömstad, Tanum och Bohuslän och gärna
locka dem att återvända fler gånger. Arrangemanget är naturligtvis också ett ypperligt sätt att förlänga högsäsongen, säger Åsa Massleberg,
turistchef i Strömstad.

Fokus på bland annat Kosterhavet

Majoriteten av de deltagande länderna är europeiska, men i elitklassen finns dock också deltagare från bland annat Kamerun, Uruguay,
Nordkorea, Australien, Japan och Nepal. Drygt 100 journalister från hela världen bevakar tävlingarna. Alla som kommer hit – tävlande,
åskådare och journalister – får ett aktivitetsprogram som både läggs upp på nätet och som finns som trycksak.

- Vi lägger mycket fokus i marknadsföringen på Kosterhavets nationalpark, med allt vad det innebär av båtturer, sälsafari, och paddling till
exempel. Även Världsarvet i Tanum med Vitlycke museum är ett dragplåster och ett internationellt besöksmål. Dessutom vill vi berätta om alla
fantastiska möjligheter som finns här i Bohuslän med vandring och cykling – och skaldjuren så klart, säger Åsa Massleberg.

Sprintfinalerna hålls centralt

Sprintfinalerna går inne i centrala Strömstad, och då är det tänkt att det ska bli publikfest. De flesta tävlingarna hålls annars i skogsområdena
kring Strömstad och Tanum och publiken kan följa hela tävlingen på storbildsskärmar ute på arenorna. Dessutom arrangeras även VM i så
kallad precisionsorientering. Det hålls också en öppen tävlingsklass för alla som vill prova på banorna.

- De flesta som åker hit och tittar är ju orienterare själva på motionsnivå, och då får de prova samma orienteringsterräng som eliten när de
ändå är här, berättar Åsa Massleberg.
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