Sundsvall 2015-04-24

Charlotte Kalla klar för SM-veckan i Sundsvall
Idag meddelade Sundsvalls skidstjärna Charlotte Kalla att hon kommer att ställa upp i
åtminstone en av de två rullskidsdistanser som avgörs under SM-veckan i Sundsvall,
vecka 27. Det har länge varit oklart om tävlingarna skulle passa in i hennes
säsongsplanering, men idag kunde hon ge ett slutgiltigt – och positivt – besked till
arrangörsstaben i Sundsvall.
-

Jag ser jättemycket fram emot att få tävla på hemmaplan och jag vill verkligen visa
upp vilka fantastiska träningsmöjligheter och omgivningar vi har här i Sundsvall.
Dessutom tror jag det kan bli en härlig folkfest där besökarna också får upp ögonen
för till exempel ”Stenstan” (Sundsvalls centrala 1890-talsbebyggelse) som är en
otroligt charmig plats, säger Charlotte Kalla.

SM-veckan i Sundsvall går av stapeln mellan den 29 juni och 5 juli. Över 40 idrotter och cirka
9 000 deltagare kommer att medverka. När det gäller rullskidor går tävlingarna på en 2
kilometer lång citybana (skate) på fredag den 3 juli, sju varv för damer och tio för herrar.
På lördagen den 4 juli avgörs backloppet (klassiskt) med start på norra sidan av den nya
Sundsvallsbron och målgång på toppen av Södra Stadsberget, Charlotte Kallas
träningsområde.
-

Charlottes medverkan betyder otroligt mycket för oss som jobbar med arrangemanget.
Hon är den ultimata ambassadören både för Sundsvall som stad och för svensk idrott i
allmänhet. Jag är säker på att intresset för SM-veckan kommer att öka markant i och
med det här beskedet, både för idrottarna själva och för den idrottsintresserade
allmänheten, säger SM-veckans projektledare i Sundsvall, Elisabeth Byström.

Charlotte Kalla som bor i Sundsvall, men tävlar för Piteå, är tillsammans med bland andra
Yohio, Anna Holmlund och Helen Sjöholm officiella ambassadörer för Sundsvall.
Därför kommer hon också att aktivt medverka till att marknadsföra Sundsvalls SM-vecka
genom olika insatser och kampanjer.
För ytterligare frågor nås Elisabeth Byström på 073-280 75 73, eller Mats Ågebrant,
kommunikationsansvarig för SM-veckan i Sundsvall på 073-274 21 95

