Pressmeddelande 16 maj 2017

Ekonomisk riskbedömning stoppar rullskidlopp i Sunne
I fem somrar har rullskidloppet Inge Bråten Memorial körts i centrala Sunne och lockat storpublik.
– Det har varit ett jättebra arrangemang med svenska och norska elitåkare, men det kräver att Sunne
kommun eller den lokala skidklubben Sunne SLF går in med en förlustgaranti. Ekonomiskt är
osäkerheten alltför stor och det är anledningen till att loppet inte blir av i år, säger Henrik Rundqvist,
fritidschef i Sunne kommun.
Bakgrund:
Rullskidtävlingen startade i Sunne 2011 med före detta svenska och norska landslagstränaren Inge Bråten som
initiativtagare och projektledare. Bakgrunden till tävlingens namn – Inge Bråten Memorial – var att den förre
landslagstränaren tyvärr avled efter en kortare sjukdomsperiod, 2013.

Sunne är en aktiv mötesplats. Här är några exempel på vad som händer i sommar:
I Rottneros park arrangeras
• Trädgårdsfestivalen 17-18 juni
• Sunne Jaktmässa 4-5 augusti
• Skördefesten 27 augusti
Nationaldagsfirande med underhållning, aktiviteter och medeltidstema i Sunne centrum, 6 juni.
Cykeltävlingen Två Sjöar Runt, 6 juni.
Landskamper U23 dam: USA-England 9 juni, Sverige-USA 12 juni, Strandvallen.
Västanå teater ger Charlotte Löwensköld hela sommaren med premiär den 24 juni i Berättarladan.
Sommarland cup i fotboll 30 juni-2 juli.
Packmopedsturnén med Göran Samuelsson, Nordman, Shirley Clamp, Peter Carlsson och Louise
Hoffsten, Gräsmark 4 juli och Västra Ämtervik, 8 juli.
Hundutställning Kolsnäs 8-9 juli.
O-ringen mountainbike: Gräsmark, 23 juli och Sunne 24 juli
Västanå Folk Festival 24-25 juli med konserter, workshops, dans, föreställningar och mat
i Berättarladan.
Kulturveckan med ett digert program och utdelning av Selma Lagerlöfs litteraturpris 6-13 augusti.
Fyksdalsdansen 11-12 augusti på Kolsnäs gästas av bland andra Magnus Uggla.
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