
157XCC och Lager 157 Ski Team kan stolt presentera 157XCC ROLLERSKITOUR, en
rullskidtour som kommer att avgöras i totalt fem deltävlingar i Västsverige. 
- Vår vision med touren är att samla lopparrangörer för att tillsammans utveckla
skidsporten och skapa en mötesplats där man får chansen att träffa likasinnade personer,
säger Axel Swahn projektledare för touren.

157XCC och Lager 157 Ski Team vision har ända sedan starten varit att arbete ut mot hela
skidsverige vilket inkluderar både barn och ungdom, motionär och elit. 157XCC
ROLLERSKITOUR är ett ytterligare steg i satsningen att aktivera hela skidsverige och få fler att
upptäcka glädjen i rullskidor. 
- I vår verksamhet möter vi alla nivåer av skidåkare, att nu få träffa dem ute på tävlingarna i vår
egen tour ska bli väldigt roligt. Självklart hoppas vi även kunna rekrytera nya utövare till sporten,
där är tjejer en viktig målgrupp för oss då vi ser en tydlig majoritet av män inom rullskidsporten
vilket är något som vi vill ändra på, säger Axel Swahn.

Även om skidsporten i sig är en individuell idrott så är gemenskap en stark drivkraft för att kunna
utvecklas och ha kul tillsammans. På klubbnivå finns redan den här gemenskapen i stor
utsträckning men med 157XCC ROLLERSKITOUR vill 157XCC både brädda och stärka
skidsporten som Community. 
- Mötet mellan människor är något som vi värdesätter högt som arrangör. Därför kommer vi lägga
stor vikt i att skapa en mötesplats som ger möjlighet till inspirerande möten där man får träffa
likasinnade människor i en go atmosfär, säger Axel Swahn.

I slutet av sommaren och början av hösten är tävlingskalendern fullmatad med rullskidtävlingar. I
princip alla dessa tävlingar planeras på ideell basis. Att samlas i en gemensam tour gör att
arrangörerna både kan inspirera och hjälpa varandra till att utveckla sina egna evenemang. 
- Vi hoppas även på att den gemensamma touren gör att medlemmar från de olika
arrangörsföreningarna väljer att åka fler lopp utöver föreningarnas egna lopp, avslutar Axel
Swahn.
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Om touren
Tanumsloppet 14 augusti
Tanumsloppet arrangeras den 14 augusti i Tanumshede. Tävlingsdistansen i touren är 40 km
men det finns även kortare distanser för den som önskar. Banan är lätt småkuperad och passar
alla nivåer av åkare!

Topprullen 21 augusti
Topprullen arrangeras den 21 augusti av IK Stern vid Nääs som ligger några mil utanför
Göteborg. Tävlingen bjuder utöver fina omgivningar på en kuperad bansträckning med rejäla
stigningar. Den totala distansen är 30 km.

Värnamorullen 3 september
Den 3 september är det dags för Värnamorullen som är kända för sin fina bana, något som
fjolårssegraren Hanna Falk lyfte i sin segerintervju: ”Ett jättefint lopp. Jag är lyrisk över banan!”.
Tävlingen är totalt 40 km men det finns även kortare distanser för den som önskar. Banan är
lättåkt och passar alla,

Billingen Rollerski 17 september
17 september arrangerar Billingens skidallians Billingen Rollerski. Den totala distansen är 45
km men det finns även kortare distanser för den som önskar. Gemensamt för alla distanser är att
de har sin målgång uppe på skidstadion på Billingens fritidsområde.

157XCC OPEN 8 oktober
Sist ut är det 45 kilometer långa 157XCC OPEN den 8 oktober. Tourfinalen är en ny tävling i
kalendern med start och mål i Liared knappt en mil utanför Ulricehamn. Banan går i varierad
terräng, den tuffaste delen är den omtalade Liareds backen som deltagarna ska åka upp för totalt
tre gånger. 


