
Norges raskeste - Ludvig Søgnen Jensen (andre fra venstre), er blant de ca. 100 deltagerne som står på start under World Sprint
Series i Trysil. Foto: Jonas Sjögren
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Verdens raskeste skiløpere til Trysil

Fredag 24. januar kommer de raskeste skiløperne i verden til Trysil for å
konkurrere i 100 meter Supersprint i den nye World Sprint Series.

Trysil ble reservearena for den nye skisprintserien, World Sprint Series, etter
at Marcialonga ikke kunne arrangere sprinten.

Verdensrekordholder på 100 meter skisprint - Italienske Emanuel Becchis
(10.78 sek), og Norges raskeste - Ludvig Søgnen Jensen (11.03 sek), er blant
de ca. 100 deltagerne som står på start, hvorav 30 forventes å være
internasjonale løpere. Kl. 13 starter prologen og finalene fra kl. 16:30 – 17:30



som avholdes på Trysilfjellet Arena.

- Dette gleder vi oss enormt til, sier Olve Norderhaug som er blitt rennleder.
Selv om det også har vært mildt i Trysil de siste ukene, så har vi fortsatt mye
snø i løypene. Så løperne kan forvente gode skiforhold og en sprintløype i
verdensklasse.

I tillegg til seniorklassen er det også åpnet opp for 16 til 18 år i juniorklassen,
som egentlig er fra 19 til 20 år.

- Det er fortsatt mulig å melde seg på, og vi håper særlig at det blir flere
løpere i juniorklassene som er åpnet fra jenter og gutter mellom 16 og 18 år,
sier Norderhaug.

Se film fra da Ludvig Søgnen Jensen trente i Trysil på tidligsnø i november: 



Se video på YouTube her

Supersprinten sendes på TV

Finalene sendes direkte kl. 16:30 – 17:00 på TV i 4 land, Norge (NRK), Sverige
(SVT), Finland (YLE) og Italia (Sky Italia).

- Dette kommer til å bli helt rått! Nå håper vi at mange tilskuere kommer for
å få meg seg finalene og skaper stemning, både for utøverne og TV, sier
Norderhaug.

Fakta:

Sted: Trysilfjellet Arena (tidligere Trysil-Knut Arena)

Dato: 24.1.2020

Start: prolog 13:00 – finaler kl. 16:30-17:30

Klasser: Junior kvinner/herrer (16-20 år) og Senior kvinner/herrer.

Startrekkefølge finaler:

• Kvartfinaler kvinner (16 beste fra prolog, juniorer kan også
kvalifisere seg inn i ordinære finaler)

•

https://www.youtube.com/watch?v=Rd3bqGek3qk


Kvartfinaler herrer (16 beste fra prolog, juniorer kan også
kvalifisere seg inn i ordinære finaler)

• Juniorfinale kvinner (4 beste fra prolog)
• Semifinaler kvinner
• Semifinaler herrer
• Juniorfinale herrer (4 beste fra prolog)
• Finale kvinner
• Finale herrer

For mer informasjon, ta kontakt med

Olve Norderhaug, rennleder for Supersprint Trysil, på telefon 99 24 23 05
eller e-post: olve@trysil.com.

Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for all reiselivsrelatert virksomhet i
Trysil.

Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 850 000 gjestedøgn,
28 000 senger rundt Trysilfjellet, over 1 100 000 skidager, 250 millioner NOK i
skipassomsetning, 67 bakker, 29 heiser, over 500 km med langrennsløyper. 61
000 sykkeldager, 100 km med naturlig singeltrack, sykkelparker, over 50 km
tilrettelagte sykkelstier og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. Over 70
% av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil
reiselivsstrategi 2020 viser retningen for en offensiv satsning på å videreutvikle
Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.
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