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Tillsammans!
Svensk längdskidåkning är hjärta, 
känsla - tradition och stolthet. Svensk 
längdskidåkning berör och engagerar en 
betydande del av Sveriges befolkning.

J
ag tror att alla de ideella ledare – 
som flera kvällar i veckan lägger 
tid, engagemang och flit i att få 
såväl barn som unga och vuxna, 

elit som motionär, att testa på och ut-
veckla sin skidåkning – är fundamentet 
som skapat detta enorma intresse. Med 
glädje och energi skapar de god hälsa, 
social samvaro och gemenskap. 

Till alla er som arbetar ideellt inom vår idrott, 
i klubbar, distrikt eller som volontärer på tävl-
ingar vill jag inleda med att rikta ett stort tack!
 I kombination med detta ideella engage-
mang finns även ett stort kommersiellt 
intresse vilket möjliggör vår fortsätta strävan 
att tillsammans utveckla Skidsverige. Våra  
samarbetspartners ser nytta med att samar- 
beta med oss och tillsammans tillför vi värde!
Vårt uppdrag på Svenska Skidförbundet längd 
är att fortsätta skapa förutsättningar för en 
idrott som växer, som bidrar till samhället 
genom god hälsa, stolthet och gemenskap. 
Som grädde på moset ska vi ligga i absolut 
framkant och ta medaljer på mästerskap.  Få 
fler att åka skidor, ge barn och unga möjlighet 
att trivas och utvecklas, vilket också ger 
förutsättningar för en elit som förhoppnings-
vis levererar de åtråvärda medaljerna, och  
i slutänden åka skidor hela livet. 
 Vintern 19/20 startade normalt men 
avslutades under en pandemi. Landslagen 
levererade pallplatser, både i världscupen och 
under junior-/U23-VM tills säsongen avsluta-
des abrupt i mitten av mars.
 I likhet med föregående säsong var det 
damerna som stod ut, vårt damlag är bäst  
i världen och tillväxten är mycket god. His-
toriskt har herrarna levererat, men de senaste 
två säsongerna har resultaten varit mindre 

framgångsrika än vi varit vana vid. Det är 
något vi kommer ändra på.
 Pandemin har kraftigt utmanat hela 
Skidsverige, ja – hela samhället. I skrivande 
stund är det osäkert hur kommande säsong 
kommer att se ut, men vi arbetar med absolut 
övertygelse att säsongen kommer genomföras 
både avseende världscup och nationella cuper 
för senior, junior och barn. Vi tar samtidigt 
höjd för att kunna anpassa verksamheten, om 
det skulle behövas. 
 En ytterligare utmaning stavas fluorför-
bud. FIS beslutade enhälligt i juni 2020 att 
kommande säsong skulle vara fluorfri. Det är 
viktigt ur ett miljö- och arbetsmiljöperspektiv 
att fluoret slutar användas eftersom det finns 
skyhöga halter av några av de farligaste per- 
och polyfluorerade ämnena (PFAS) i skidvallor. 
Enligt Naturvårdsföreningen bryts dessa i 
princip aldrig ned i naturen. Beslutet ligger 
helt i linje med FNs hållbarhetsmål, men kom 
dock snabbare än väntat, vilket har skapat oro. 
Efter påverkan från både SSF och andra na-
tioners skidförbund tog FIS den 9 oktober ett 
nytt beslut - att skjuta på förbudet ett år.  Det 
ger oss i skidvärlden schyssta förutsättningar 
att förbereda oss, och ger samtidigt FIS tid för 
att ta fram en väl fungerande kontrollfunktion. 
 För att nå våra mål finns en engagerad  
organisation som arbetar med utbildnings-
frågor både inom bredd och elit, hållbarhet, 
utveckling och marknad/sponsring. Vi har 
kommit en bit på vägen men har fortfarande 
mycket att utveckla – och det kommer vi göra. 
 Vi kommer bland annat fortsätta fokusera 
på hållbarhet tillsammans med våra partners, 
sjösätta ett nytt utbildningsupplägg för ledare, 
proaktiv kommunikation, fokusera på värde-
grundsfrågor och utvecklas som organisation, 
skapa tre elitmiljöer med målet att få fram fler 
talanger, tillgängliggöra och utveckla anläggn-
ingar. Läs mer om detta på följande sidor.
 Som nyanställd på Svenska Skidförbundet 
ser jag fram emot att fortsätta lära känna både 
kulturen och människorna inom denna fantas-
tiska idrott – det är tillsammans vi ska utveck-
la och utvecklas och det är TILLSAMMANS vi 
ska fortsätta att beröra det svenska folket!

XC 2020/2021 LEDARE

DANIEL FÅHRAEUS 
Längdchef

”Som ny- 
anställd på 

Svenska Skid-
förbundet ser 
jag fram emot 
att fortsätta 
lära känna 

både kulturen 
och männi-
skorna inom 

denna fantas-
tiska idrott.”
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GENOMBROTT, ÅTERKOMST OCH HISTORISKA INSATSER

19 pallplatser
6 segrar
6 andraplatser
7 tredjeplatser

SVENSKA  
MERITER I 
VÄRLDSCUPEN

XC 2020/2021 VÄRLDSCUPEN

Världscupen

NÄRA SKJUTER 
INGEN SVAHN

Nära skjuter ingen hare 
brukar man säga, men 

heller ingen Svahn. 
Efter sin bästa säsong 

någonsin med totalt två 
segrar och sex pallplace-

ringar kunde Jonna 
Sundling till slut placera 
sig som tvåa i den totala 
sprintcupen, 23 poäng 

efter Linn Svahn. Dubbelt 
svenskt i en totalcup är 

sensationellt bra!
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Innan vintern var slut hade hon vunnit tre individuella sprintar, 
två sprintstafetter och varit på pallen i ytterligare en världs-
cuptävling. Denna fantastiska resultatserie räckte för att kamma 
hem sprintbucklan till Sverige – för andra året i rad (Stina Nilsson 

tog totalsegern förra säsongen).
 – Det kändes hur häftigt som helst. Sedan kanske det inte var på det 
sättet jag hade velat vinna. Men det kommer fler år, säger Linn efter att 
de sista tävlingarna hade ställts in på grund av coronapandemin. 

Hon slog igenom med dunder och brak 
när hon redan i sin första världscup 
sopade rent under sprinten i Davos. Det 
skulle snabbt visa sig att detta inte var 
någon engångsföreteelse.

Årets genombrott:
Linn Svahn
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Ebba Andersson nöjd 
med resultatet efter 
en tung inledning med 
knäskada.

5

Trea trots strul
Det blev kanske den värsta säsongsstarten man kunde tänka sig för  
Ebba Andersson. Veckan innan säsongspremiären ramlade hon under 
ett löppass i Bruksvallarna och slog knät illa. Domen blev ”inga tävlingar 
innan årsskiftet”. Rehabiliteringen gick dock snabbare än någon kunnat 
hoppats och redan i Tour de Ski fick Ebba stå på startlinjen. När säsongen 
avbröts i mars hade hon skrapat ihop sex pallplatser vilket placerade 
henne på en tredjeplats i den totala distanscupen. 
 – Jag fick ju verkligen en tuff inledning på säsongen. Men när jag fick 
komma tillbaka snabbare än planerat var det med stor glädje och jag njöt 
verkligen av att vara ute på tävlingar igen. Jag är så nöjd över hur jag 
hanterade situationen och tog mig tillbaka, säger Ebba.  

Återkomsten
Förväntningarna på den unga Frida Karlsson var 
skyhöga inför vintern. Skulle hon kunna utmana 
Therese Johaug, frågade sig alla? Premiären 
i Ruka blev inte vad hon hade hoppats på och 
därefter kom det stora bakslaget – tävlingsför-
bud på grund av hälsoskäl. Inte förrän i februari 
fick vi se Frida i spåret igen, då tampandes om 
topp-10-placeringar. Månaden senare skulle 
hon få hela Sverige att stanna när hon på 
Norges nationalarena, på upploppet i Holmen-
kollens tremil passerade Therese Johaug. Vi kan 
kalla det ”Sagan om den svenska drottningens 
återkomst”. 
 – Den dagen kände jag mig så stark, men jag 
blev lite ivrig på slutet när jag insåg att jag slogs 
om segern. Det var helt fantastiskt att gå över 
mållinjen först, säger Frida. 

STORT STEG MOT 
NÅGOT STÖRRE
De svenska herrarna har 
fått utstå kritik de sen-
aste åren. Men i skuggan 
av de uteblivna världs- 
cupsegrarna har Johan 
Häggström blomstrat 
i det tysta. I den första 
sprinten i Tour de Ski 
tog han sig hela vägen 
till final. Efteråt gav han 
ett löfte; ”snart står jag 
på pallen”. Han skulle 
komma att uppfylla det. 
Under världscuptävl-
ingarna i Dresden tog 
han dels sin första 
individuella pallplats 
(3:a) men han spurtade 
även det svenska laget 
(där Marcus Grate ingick) 
till en andraplats i sprint-
stafetten. 
 – Man har jobbat 
galet hårt för det här i så 
många år. Därför är det 
så skönt att få resultat 
som visar att man gjort 
rätt saker, säger Johan. 
När säsongen skulle 
summeras placerade 
han sig på nionde plats  
i sprintcupen. 

”Man har 
jobbat galet 
hårt för det 

här i så många 
år. Därför är 
det så skönt 

att få resultat 
som visar att 
man gjort rätt 

saker.”
JOHAN HÄGGSTRÖM

”Den dagen kände jag 
mig så stark, men jag 
blev lite ivrig på slutet 
när jag insåg att jag 
slogs om segern.” 

FRIDA KARLSSON
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Ebbas sista chans 
gav svensk trippel
Det var Ebbas sista chans att få åka U23-VM 
innan hon skulle passera åldersgränsen. Hon tog 
chansen och som hon tog den. Först vann hon 
guldet på 10 km klassiskt och två dagar senare 
var hon också U23-mästare på 15 km fristil.  
I det sistnämnda loppet blev det dessutom en 
svensk trippel. 
 – Det var så kul att se två vita dräkter komma 
in efter mig i mål, det gjorde mig verkligen 
jätteglad, jublade Ebba efter målgång. 

ETT HISTORISKT  
JUNIOR- OCH U23-VM

XC 2020/2021 J-/U23-VM

Nio medaljer, andraplats i medaljligan och ett av de  
bästa junior- och U23-mästerskapet någonsin, sett till antal 
medaljer. Så kan man summera vinterns framgångsrika  
junior- och U23-VM i tyska Oberwiesentahl. 

MEDALJ I VARJE DISTANS
Senast Emma Ribom fick kliva upp på pallen i ett J-VM 
var 2016, då hon vann stafetten tillsammans med bland 
annat Ebba Andersson. 2020 blev året då hon åter fick 
kliva upp på pallen och dessutom fick hon göra det i 
samtliga distanser hon ställde upp i. Först spurtade hon 
hem guldet i sprinten före Johanna Hagström och innan 
mästerskapet var slut hade Ribom även tagit två brons. 
   – Jag är så stolt över att jag lyckades ta medalj i alla 
tre distanser som jag ställde upp i, säger Emma.

”Det var kul 
att se två vita 
dräkter kom-
ma in efter 
mig i mål.”
EBBA ANDERSSON

Emma Ribom

Ebba Andersson

Johanna Hagström

Moa Lundgren 

Guld sprint F
Brons 10 km K
Brons 15 km F

Guld 10 km K
Guld 15 km F

Silver sprint F

Silver 15 km F

MEDALJÖRER
U23-VM

Moa Lundgren, 
Ebba Andersson och 
Emma Ribom tog en 
svensk trippel på 15 
kilometer masstart. 
En fantastisk lag- 
insats där Moa 
Olsson dessutom 
åkte in som sexa. 
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Det brukar sägas att man ska vara 
bäst när det gäller. Louise Lind-
ström gick från klarhet till klarhet 
under den inledande sprinten där 

hon först kvalade in som elva, sedan smög 
sig vidare som tvåa i både kvartsfinal och 
semi. I finalen fanns inget att spara på och 
när Lindström satte ”plattan i mattan” kunde 
ingen matcha henne. Hon gled över mållinjen 
förvånad och euforisk som nykorad junior-
världsmästare. 
 – Jag bestämde mig bara för att köra allt jag 
hade i finalen. När jag kom in på upploppet 
kände jag att de andra inte hängde med. Det 
var helt sjukt, säger Louise. 

Det var riktigt nära för fler av dem, men medal-
jerna uteblev för de svenska herrarna. Närmast 
var Leo Johansson som slutade femma på 15 
km klassiskt. Endast 13 sekunder från pallen. 
 – Det var lite surt att det var så nära, men 
samtidigt en väldigt skön känsla att det faktiskt 
är så nära. Det tar jag med mig till nästa vinter, 
säger Leo Johansson. 
 I samma lopp matchades också Fredrik 
Andersson mot medalj. Efter loppet sa tränaren 
Johan Granath så här: 
 – Jag tycker det är förbannat kul att killarna 
sätter färg och prägel på den här tävlingen och 
spänner bågen för att nå medaljerna. Förr eller 
senare kommer det lyckas, nu är det bara några 
sekunder upp. 

Louise Lindström

Märta Rosenberg 

Tilde Bångman

Tove Ericsson

Guld sprint F
Brons stafett

Brons stafett

Brons stafett

Brons stafett

MEDALJÖRER
J-VM

Louise Lindström jublar efter segern i J-VM sprinten. 
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”Jag bestämde mig bara för att köra 
allt jag hade i finalen. När jag kom in på 
upploppet kände jag att de andra inte 

hängde med. Det var helt sjukt”.

”Jag är så 
stolt över att 
jag lyckades 
ta medalj i alla 
tre distanser 
som jag 
ställde upp i.”

Efter vinterns succé flyttas 
Emma rakt upp till A-laget. Läs 
mer om det på sidan 20–21.

Skrällen

Flera herrar 
matchades mot 
pallen

”Det är för-
bannat kul att 
killarna sätter 

färg och 
prägel på den 
här tävlingen 
och spänner 

bågen.”
JOHAN GRANATH 

Tränare  
Team Svenska Spel
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XC 2020/2021 SM

Helt oplanerat blev sprinttävlingarna  
i norska Drammen hans sista på elitnivå. 
Tanken var att få avsluta på topp under 
världscupavslutningen i Kanada och USA, 
men säsongen stoppades av coronapan-
demin. 

Då och där i Kanada var jag 
besviken att slutet blev som det 
blev. Men jag fick i alla fall möj-
lighet att ta farväl av alla under 
hemresan, säger Teodor.  

Han har radat upp mängder av framgångar under 
sin karriär. 2009 debuterade han i världscupen 
och endast två år senare (säsongen 2011/2012) 
stod han överst på pallen som totalvinnare av 
sprintcupen. Men störst, enligt honom själv, är 
när han under OS i Sotji 2014 knep silvret  
i sprinten och bronset i sprintstafetten tillsam-
mans med Emil Jönsson. 
 – OS i Sotji är verkligen mitt starkaste minne 
från karriären. Det är en kombination av min 
egen prestation och framgång och hela lagets 
orimliga framgångar. Varje dag överträffade den 
förra och alla presterade på topp, minns Teodor.
 När han i mars meddelade att karriären var 
över visste han inte vad som väntade. Men under 
sommaren meddelade Petter Myhlback, valla- 
chef för svenska landslaget, att Teodor kommer 
ingå i vallateamet, som en av tre testpiloter. 
 – Det betyder jättemycket att få in Teodor. 
Han känner åkarna väl i och med att han just har 

7 år i landslaget
1 OS-guld i sprint
2 VM-guld 
(stafett+sprintstafett)

23 Världscupsegrar
Vinnare av totala  
sprintcupen  
2018/2019

MERITER Stina Nilsson

En av våra  
främsta sprinters
tackar för sig  
– men blir kvar i verksamheten

Stina har nya 
mål i sikte
I sju år har Stina Nilsson tillhört det svenska 
längdlandslaget. I den vita dräkten har hon 
bland annat tagit OS-guld, två VM-guld, 
vunnit 23 världscuper, blivit totalvinnare av 
sprintcupen och mycket, mycket mer. Till 
kommande säsong väljer hon att tävla med 
bössa på ryggen och Svenska Skidförbundet 
önskar henne all lycka i sin fortsatta karriär, 
och så klart – välkommen åter! 
 – Det känns som att jag kommer att få 
behålla väldigt mycket av längdskidåkningen 
även framöver, det är ju inte så att jag byter 
värld helt och hållet. Jag vill tacka Svenska 
Skidförbundet för de här viktiga och roliga 
åren, säger Stina. 

Det blev inte det avslut på karriären som 
Teodor Peterson hade tänkt sig när han 
under våren flaggade för att han skulle 
lägga elitsatsningen på hyllan.

Stina Nilsson 
vinnare i  den 
totala sprint-
världscupen 
2018–2019.

8

”OS i Sotji är mitt starkaste 
minne från karriären.”

5 världscupsegrar
2 OS-silver
Vinnare av  totala  
sprintcupen 2011/2012
4 SM-guld i sprint

MERITER 
Teodor Peterson

avslutat sin skidkarriär. Han vet också mycket 
väl hur ett par skidor ska kännas och kan komma 
med ovärderlig återkoppling till oss och teamet. 
Vi har ett mycket stort förtroende för Teodor och 
hans kunskaper, säger Myhlback.
 Teodor själv har alltid varit intresserad av 
material och tror därför han kommer passa bra i 
den nya rollen. 
 – Jag har alltid tyckt att testning har varit 
en viktig del, och det är spännande. Jag tror 
också det är väldigt bra att få in någon som just 
kommer från sin elitkarriär, säger Teodor och 
fortsätter:
 – Det ska bli kul att se hur det funkar på andra 
sidan, den sidan man inte sett så mycket av som 
aktiv. Också kul att få fortsätta jobba med de per-

soner jag jobbat med i så många år, både vallare 
och de aktiva, säger Teodor. 

èKommer du bli sugen att tävla när du står där 
i startfållan och lämnar över skidorna till någon 
aktiv? 
– Kanske det, men det kommer nog vara lite 
skönt att vara på andra sidan. Förhoppningsvis 
blir man inte lika nervös. Det blir ju ett helt annat 
fokus. Men är någon lite krasslig någon gång, då 
kliver jag givetvis in som reserv, säger Teodor och 
skrattar. 
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Det hela gick ut på att deltagarna genomförde 
sina tävlingslopp på hemmaplan. Tävlingsdis-
tansen var 15 kilometer skejt, både i dam- och 
herrklassen. Distans och tid registrerades via 
en app i mobiltelefon eller träningsklocka. 
Precis som vid ”vanliga” tävlingar fanns ett fint 
prisbord och ett antal landslagsdräkter från 
Craft lottades ut bland alla deltagare.
Loppet som genomfördes den 5 april klockan 
06.00 till 12.00 lockade många deltagare. Flera 
visade glatt upp sina bedrifter på sociala medi-
er. Damernas tävling vanns av Piteå Elits skid-
drottning Charlotte Kalla och herrarnas klass 
vanns av Hugo Jacobsson, Falun-Borlänge SK. 
Det blev ett roligt event, som säkert kommer 

tillbaka i en eller annan form, dessutom 
genererade det en slant till Svenska Skidför-
bundets barn- och ungdomsverksamhet. Stort 
tack till alla deltagare för er engagemang!

Det är många kreativa lösningar som kommer fram 
i extraordinära tider. När säsongens sista tävlingar 

inte kunde genomföras erbjöd Svenska Skid- 
förbundet landets längdåkare en innovativ lösning  

– en virtuell skidtävling.

En virtuell 
säsongsfinal 

Daniel Richardsson, 
Hudiksvall, efter herrarnas 
30km masstart under dag 
7 av SM-veckan den 3 
februari 2019 i Sundsvall.

Intresset för rullskidor ökar år för år.

Charlotte Kalla tog 
hem damsegern 
i den virtuella 
säsongsfinalen.

SM-VECKAN ÖKAR  
I POPULARITET
RFs satsning SM-veckan 
startade 2009, sedan dess 
har intresset för arrange-
manget ständigt ökat. 
Detta märks väl i antalet 
deltagande idrotter, 2011 
deltog 20 idrotter för att 
2019 ha ökat till 43. Även 
SVTs publiksiffror går upp 
och har fördubblats sedan 
2013. Antalet sändning-
stimmar har också ökat 
stort, från 31 timmar 
(2011) till 80 (2019). 

SM-veckorna 2020 fick 
ställas in men vi håller 
tummarna för att de kom-
mer genomföras 2021. 
Näst på tur är Borås, som 
blir den sydligast belägna 
arrangören någonsin för 
en vintervecka.

INSTÄLLDA SM-TÄVLINGAR

Färre svenska 
mästare
Precis som för resten av världen påverkades 
även skidsäsongen av coronapandemin. 
Den 11 mars tog Svenska Skidförbun-
dets ledningsgrupp beslutet att samtliga 
sanktionerade (nationella och internatio-
nella) tävlingar skulle ställas in, tillsvidare. 
Samtidigt ställdes allt fler världscuptävlingar 
in. Det visade sig att det inte skulle bli fler 
tävlingar säsongen 2019/2020. Samman-
ställningen över genomförda SM-tävlingar 
samt svenska mästare blir därför kraftigt 
decimerad. Några som hann genomföra sitt 
SM var rullskidåkarna som tävlade hösten 
2019. Vi håller tummarna för att världen, och 
därmed Svenska Skidförbundets verksam-
het, kan återgå till mer normala förhållande 
säsongen 2020/2021.
 

SM i rullskidor
Intresset att tävla i rullskidor ökar för varje 
år. Det märks inte minst på det ökande 
antalet deltagare vid SM-tävlingar. Den 1 juli, 
den allra första dagen på säsongen 19/20, 
var det dags för den första SM-omgången. 
Tävlingarna, som genomfördes i Malmö, 
var en del av RFs SM-vecka sommar och 
sändes i SVT. Del två avgjordes i soligt men 
rejält blåsigt väder i Skövde med Billingens 
Skidallians som arrangörer. Det blev många 
lovord för den varierande och vackra banan 
som slingrade sig fram på baksidan av 
berget Billingen.

KOMMANDE 
SM-VECKOR

SM-veckan vinter

2021 Borås (1–7/2)

2022 Piteå

2023 Skövde

SM-veckan sommar 

2021 Halmstad (30/6–6/7)

2022 Linköping

2023 Umeå
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XC 2020/2021 ORGANISATION

Längdlandslaget är ett av Sveriges absolut populäraste 
landslag. Svenska Skidförbundet (SSF) består dock av så 

mycket mer än bara landslagsverksamheten. Här förklarar 
vi hur organisationen är uppbyggd. Hur besluts- och 

kommunikationsvägar ser ut inom förbundet och med 
övriga Skidsverige och den internationella skidvärlden.

Så hänger  
verksamheten 

ihop

Organisation: SSF

Övergripande funktioner inom SSF

SSF är en ideell organisation vars styrelse väljs av 23  
distriktsförbund. SSF och distriktsförbunden stöttar 
närmare 1 300 föreningar, som alla är medlemmar i 
SSF. Distriktsförbunden tillsätter en valberedning och via 
SSFs högsta beslutande organ, förbundsstämman, som 
genomförs vartannat år, väljs förbundsstyrelsen och en 
förbundsordförande.

Det år då inget förbundsmöte hålls arrangeras istället ett 
Skidting där SSF och distriktsförbunden diskuterar aktuella 
strategiska frågor inom svensk skid- och snowboardsport.

Styrelsen är det beslutande organ som fått förtroende 
av förbundsstämman att leda verksamheten inom SSF. 
Styrelseordföranden väljs på två år och ledamöterna på 
fyra år.

Styrelsen har delegerat det löpande ansvaret till  
förbundsdirektören som är ansvarig för hela SSFs  
dagliga verksamhet. Inom förbundsdirektörens ans-
varsområde, som rapporterar till styrelsen, finns SSFs 
stabsfunktioner. Här hanteras gemensamma uppgifter 
som exempelvis ekonomi, kommunikation, gymnasieverk-
samhet, IT, marknadsföring, antidopning och relationer till 
externa parter.

MEDLEMMAR/FÖRENINGAR/DISTRIKT

FÖRBUNDSSTÄMMA
FIS

RF

SOK

FÖRBUNDSSTYRELSE

FÖRBUNDSDIREKTÖR

STAB
Antidopning 
Ekonomi
Fastigheter 
Försäkringar
IT/telefoni 
Kommunikation
Marknad 
Skolor

10 GRENAR

Alpint
Backhoppning

Freeski
Puckel

Skicross

Snowboard
Speedski
Telemark

Längd- och 
rullskidor

Externa idrottsparter
SSF är ett av totalt 72 medlems-
förbund inom Riksidrottsförbun-
det (RF), som är svensk idrotts 
huvudorganisation. Några av RFs 
uppgifter är att företräda svensk 
idrott i kontakten med myn-
digheter, politiker och samhället 
i övrigt, samt att fördela statens 
anslag till idrottsrörelsen. SSF 
har rösträtt med sex röster på 
RFs stämma. En stor del av SSFs 
verksamhet är kopplad till RF. Det 
är till exempel RF som ansvarar 
för riksidrottsgymnasierna och 
som medlemsförbund kan SSF 
söka ekonomiskt stöd hos RF  
i form av exempelvis lands- 
lagsstöd och resurser till olika 
projekt.

Sveriges Olympiska Kommitté 
(SOK) förbereder och leder det 
svenska deltagandet i OS. SSF 
har deltagare i evenemanget och 
får därför viss stöttning av SOK 
till landslagsverksamhet som är 
kopplad till OS. För övrigt är SOK 
inte knutet till SSFs organisation.

SVENSKA SKIDFÖRBUNDET  |  XC  |  2020/202110
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Organisation: Längdskidor

LÄNGDCHEF

LÄNGDRÅD

NATIONELLTLANDSLAG MARKNAD/KOMMUNIKATION

• Barn & ungdom
• Ledare & utbildning
• Tävling & arrangemang

• Anläggning och homologisering
• Rullskidor
• Skidor hela livet
• SSF Timing

ARBETSGRUPPER

Tio olika skid- och snowboardgrenar rapporterar 
till förbundsdirektören. De tio grenarna (där rullskidor 
ingår i längdskidor och skicross i alpint) har ekonomiskt 
och organisatoriskt ansvar för sin egen verksamhet. De 
står även för delar av SSFs övergripande kostnader så 
som exempelvis för styrelse, förbundsdirektör och stab. 
Längdverksamheten står för cirka 40 procent av de 
övergripande kostnaderna.

Längdorganisationen

En av grenarna inom SSF är längdskidor, vars verksamhet 
styrs av längdchefen, som rapporterar till förbunds-
direktören. Längdchefen ansvarar för organisation och 
ekonomi. Budgeten ska förankras hos förbundsdirektör 
och längdrådets ordförande innan den lämnas för 
godkännande till förbundsstyrelsen. Längdverksamheten 
består av tre huvudsakliga områden – landslag, nationell 
verksamhet och marknad/kommunikation.

Landslagsverksamheten leds av landslagschefen, som 
direkt under sig har åtta tränare, en vallachef och ett 
medicinskt team. Här bedrivs all verksamhet som har 
med de fyra längdlandslagen (A-lag, Team BAUHAUS och 
Team Svenska Spel Elitmiljöer och Team Svenska Spel 
Junior) att göra.

Inom det nationella området är utbildningschefen ans-
varig för arbetet vad gäller utbildning, barn och ungdom 
samt satsningen ”Skidor hela livet”. Inom det nationella 
området finns även en ansvarig för tävlingar under 
världscupnivå, såsom Skandinaviska cupen, Volkswagen 
cup och BAUHAUS cup, tidigare Scandic cup

Uppgiften för marknad och kommunikation är att 
synliggöra verksamheten, att få fler att engagera sig inom 
sporten och att säkerställa ekonomiska medel till verksam-
heten, som i huvudsak är finansierad av sponsorer. (Läs 
mer om marknad och kommunikation på sidorna 44–53)
Längdrådet är beslutande i nationella frågor och 
rådgivande i landslags- och marknadsfrågor. De beslutar 
exempelvis om regelfrågor, tävlingsorter, utbildnings- 
planer och strategiska frågor. Längdrådet är ett stöd till 
organisationen i sin helhet. Rådsmedlemmarna väljs 
i fyraårsperioder där varje ledamot har ett tydligt fokus- 
område, utifrån kompetens och erfarenhet.

Inom det nationella området finns arbetsgrupper med 
representanter från Skidsverige. Arbetsgrupperna stöds 
administrativt av SSFs medarbetare och tar fram besluts- 
underlag till längdrådet. Varje arbetsgrupp leds av en vald 
medlem. (Läs mer om den nationella verksamheten på
sid 34–37).

Internationella frågor

SSF är en av medlemsnationerna inom det Internatio-
nella Skidförbundet (FIS). SSF har representanter, med 
rösträtt, i de olika kommittéerna vilket ger inflytande och 
möjlighet att påverka även internationella beslut.

De kommittéer som arbetar med längdskidor tar fram 
beslutsunderlag i olika frågor till FIS längdkommitté. 
Längdkommittén lämnar sedan sina preliminära beslut 
vidare till FIS Council (deras högsta beslutande organ), 
som tar det slutgiltiga beslutet. I FIS Council sitter Mats 
Årjes som svensk representant.

Längdskidor har representanter i följande FIS- 
kommittéer:

è	Längdkommittén – Daniel Fåhraeus
è   Barn och ungdom – Jenny Limby
è   Långlopp – Tommy Höglund
è   TD- & regelfrågor – Mikaela Sundbaum
è   Världscup – Anders Byström
è   Rullskidor – Ludvig Remb

Platsen i kommittén är personlig, men det är inte repre-
sentantens egna åsikter som förs fram, utan SSFs och 
Skidsveriges åsikter.

11



SVENSKA SKIDFÖRBUNDET  |  XC  |  2020/202112

Organisationsschema: Längdskidor

XC 2020/2021 ORGANISATION

LANDSLAG

LÄ
NG

DC
HE

F: 
DANIEL FÅHRAEUS

Medicinskt stöd
GHP Idrottscentrum 

Magnus Ingesson

Stefan Thomson

Maggan Carlson

KOORDINATOR

Anders Högberg

Lars Ljung Ida Ingemarsdotter

Martina Höök

Mattias Nilsson

Andreas Domeij

TRÄNARE TEAM SVENSKA SPEL

Petter Myhlback

Vallateamet
Rikard Andreasson

Mats Eklund
Ulf Eriksson

Anders Niemi
Perry Olsson
Linus Rotter

Teodor Peterson
Peter Eden

Mattias Berglund
Rasmus Blom

Helene Söderlund

Chaufförer 
Markus Forsberg
Lennart Larsson

VALLACHEF

LANDSLAGSCHEF
Anders Byström
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MARKNAD/KOMMUNIKATION

NATIONELLT

LÄ
NG

DC
HE

F: 
DANIEL FÅHRAEUS

Anders Södergren

SPONSORCOACH

Johan Linnaeus Anna Nykvist

SPONSORKOORDINATOR SPONSORASSISTENT

Viktor Randhem

FÖRSÄLJNING

Ulrika Sterner

KOMMUNIKATIONSANSV.

Lukas Johansson

PRESS- OCH CONTENTANSV.

13

Jenny Limby Anna Nykvist

Arbetsgrupper

Längdråd
Göran Nilsson, ordf.

Patric Björk 
Annika Dahlman 
Cathrine Engman 

Johan Ericson 
Niklas Jonsson 

Anna Mirårs
Per-Åke Yttergård

Lasse Jonsson BARN OCH UNGDOM KOORDINATOR KONSULENTER

Ludvig Remb

TÄVLINGSKOORDINATOR/
RULLSKIDANSVARIG

Lars Selin

UTVECKLINGSANSVARIG Anki Danielsson
Utbildning

Robin Isbring
Utbildning

Anna Norman
Utbildningsansvarig

Jonas Braam
Anläggning

Anders Strid 
Utbildning

NATIONELL CHEF

Karin Ersson

MARKNADSCHEF
Malin Westhed
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Följ A-laget

@fridakarlsson

Frida Karlsson
SOLLEFTEÅ SKIDOR IF

Född: 10 augusti 1999
Bor: Sollefteå
Skidor: Fischer
Pjäxor: Fischer
Stavar: Swix
Glasögon: Northug Eyewear
Klocka: Garmin
Handskar: Lillsport
Träningstim/år: 800 h

MERITER 
VM-medaljer: 1 silver,  
1 brons, 1 guld (stafett)
JVM-medaljer: 3 guld
Världscupsegrar: 1:a  
Holmenkollens tremil. 

VINTERNS MÅLSÄTTNING? 
– VM i Oberstdorf, så klart! 

HUR HAR COVID-19  
PÅVERKAT DIG?
– Inte supermycket. Fler 
träningsdagar på hemmaplan i 
Sollefteå och färre resdagar. 

VAD GÖR PÅ FRITIDEN?
– Spelar golf. 

@kalla_87

charlotte-kalla.se

Charlotte Kalla
PITEÅ ELIT SK 

Född: 22 juli 1987
Bor: Sundsvall
Skidor: Fischer
Pjäxor: Alpina
Stavar: One Way
Glasögon: Bliz
Klocka: Garmin
Handskar: Lillsport
Träningstim/år: 850 h

MERITER
OS-medaljer: 2 guld, 3 silver 
+ 1 guld (stafett), 1 silver 
(sprintstafett), 1 silver (stafett)
VM-medaljer: 1 guld, 1 silver, 
3 brons + 1 guld (sprint-
stafett), 4 silver (stafett)  
1 silver (teamsprint), 1 brons 
(stafett), 1 guld (stafett)
SM-medaljer: 28 guld,  
7 silver
JVM-medaljer: 3 guld 
Världscupsegrar: 9 + 3 
(stafett)

VINTERNS MÅLSÄTTNING? 
–VM i Oberstdorf.

HUR HAR COVID-19  
PÅVERKAT DIG? 
– Har blivit bättre på att korta  
tidperspektivet. 

VAD GÖR PÅ FRITIDEN?
– Umgås med vänner och 
familj. 

@hanna_falk

Hanna Falk
ULRICEHAMNS IF 

Född: 5 juli 1989
Bor: Falun
Skidor: Atomic
Pjäxor: Alpina
Stavar: Swix
Klocka: Garmin
Handskar: Hestra
Träningstim/år: 800 h

MERITER 
SM-medaljer: 4 guld
JVM-medaljer: 2 silver 
(stafett)
Världscupsegrar: 4 st

VINTERNS MÅLSÄTTNING? 
– Åka fort på skidor igen.

HUR HAR COVID-19  
PÅVERKAT DIG?
– Har tillbringat mer tid 
hemma. 

VAD GÖR PÅ FRITIDEN?
– Renoverar huset.

@ebbakristina

Ebba Andersson 
PITEÅ ELIT SK 

Född: 10 juli 1997
Bor: Östersund
Skidor: Fischer
Pjäxor: Fischer
Stavar: Swix
Glasögon: Bliz
Klocka: Garmin
Handskar: Lillsport
Träningstim/år: 850 h

MERITER
OS-medaljer: 1 silver (stafett)
VM-medaljer: 1 guld (stafett), 
1 silver (stafett)
SM-medaljer: 3 guld, 4 silver, 
1 brons
JVM-medaljer: 3 guld, 1 
silver, 1 brons
Världscupsegrar: 3:a i 
distanscupen säsongen 
2019/2020

VINTERNS MÅLSÄTTNING? 
– VM i Oberstdorf.

HUR HAR COVID-19  
PÅVERKAT DIG? 
– Det blir en längre 
träningssäsong än vanligt 
samtidigt som det har varit 
färre gemensamma läger. 

VAD GÖR PÅ FRITIDEN?
– Umgås med vänner och 
familj. Lyssnar och spelar in 
podd. 

@emmaribom

Emma Ribom
PITEÅ ELIT SK

Född: 29 november 1997
Bor: Umeå
Skidor: Rossignol
Pjäxor: Rossignol
Stavar: One Way
Glasögon: Bliz
Klocka: Garmin
Handskar: Hestra

MERITER 
JVM-medaljer: 1 guld (stafett)
U23-VM-medaljer: 1 guld 
(sprint), 2 brons (10 km K + 
15 km F)

VINTERNS MÅLSÄTTNING? 
– Göra allt jag kan för att få 
vara med i Oberstdorf.

HUR HAR COVID-19  
PÅVERKAT DIG? 
– Inte så mycket. Vi skidåkare 
är redan noga med hygien 
till exempel, men det har 
såklart blivit fler träningsdagar 
hemma. 

VAD GÖR PÅ FRITIDEN?
– Är ute i naturen. Går på 
topptur, paddlar kajak och är 
ute i Kalix skärgård. 

A-LAGET:  DAMER

SVENSKA SKIDFÖRBUNDET  |  XC  |  2020/202114
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@majadahlqvist

Maja Dahlqvist
FALUN-BORLÄNGE SK

Född: 15 april 1994
Bor: Falun
Skidor: Salomon
Pjäxor: Salomon
Stavar: Swix
Glasögon: Northug Eyewear
Klocka: Suunto
Handskar: Hestra
Träningstim/år: 840 h

MERITER 
VM-medaljer: 1 guld (sprint-
stafett)
SM-medaljer: 1 brons 
(stafett)
Världscup: 3a sprintcupen 
2018/2019. Två VC-segrar i 
Teamsprint 2019/2020. 
Världscupsegrar: 3 st 
(sprintstafett).

VINTERNS MÅLSÄTTNING? 
– Sprinten i VM i Oberstdorf. 

HUR HAR COVID-19  
PÅVERKAT DIG?
– Färre läger och mindre 
kontakt med de äldre i min 
omgivning.  

VAD GÖR PÅ FRITIDEN?
– Är rastlös och gillar att 
göra massa olika saker. Men 
allmänt sportintresserad!

@linnsvahn

Linn Svahn
ÖSTERSUNDS SK 

Född: 9 december 1999
Bor: Östersund
Skidor: Fischer
Pjäxor: Alpina
Stavar: Swix
Glasögon: Bliz
Klocka: Garmin
Handskar: Lill-sport

MERITER 
Världscupsegrar: 1:a 
sprintcupen 2019/2020. Tre 
individuella världscupsegrar 
(sprint) och två i sprintstafett. 

VINTERNS MÅLSÄTTNING? 
– VM.

HUR HAR COVID-19  
PÅVERKAT DIG? 
– Rest mycket mindre än 
vanligt. Sen kom sprintkulan 
för sent.  

VAD GÖR PÅ FRITIDEN?
– Sover eller kör vattenskoter.

@moalundgreen

Moa Lundgren
IFK UMEÅ

Född: 14 april 1998
Bor: Östersund/Umeå
Skidor: Fischer
Pjäxor: Fischer
Stavar: Leki
Glasögon: Bliz
Klocka: Garmin
Handskar: Hestra

MERITER 
JVM-medaljer: 1 guld (sprint)
U23-VM-medaljer: 1 guld 
(sprint), 1 silver (15 km F)

VINTERNS MÅLSÄTTNING? 
– VM. 

HUR HAR COVID-19  
PÅVERKAT DIG? 
– Jag har inte fått vara  
i alperna. 

VAD GÖR PÅ FRITIDEN?
– Leker frisör.

@jonnasundling

Jonna Sundling
PITEÅ ELIT SK

Född: 28 december 1994
Bor: Östersund
Skidor: Rossignol
Pjäxor: Rossignol
Stavar: Swix
Glasögon: Bliz
Klocka: Garmin
Handskar: Hestra
Träningstim/år: 750 h

MERITER
SM-medaljer: 2 guld, 1 silver, 
4 brons + 2 guld (sprintstafett 
och stafett), 1 silver (stafett)
U23-VM-medaljer: 1 guld
JVM-medaljer: 1 guld + 2 
guld (stafett), 1 silver (stafett).
Världscupsegrar: 3 segrar 
(sprint). 2a i den totala sprint-
cupen 2019/2020

VINTERNS MÅLSÄTTNING? 
– Sprinten i VM och sprint-
världscupen. 

HUR HAR COVID-19  
PÅVERKAT DIG?
– Inte supermycket förutom 
att säsongen tog slut tidigare. 
Längre träningssäsong. 

VAD GÖR PÅ FRITIDEN? 
– Tar gärna en runda på 
golfbanan eller står hemma i 
köket och bakar. Umgås med 
vänner och min hund DJ.
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XC 2020/2021 LANDSLAG

Efter en lång väntan fick Linn Svahn änt-
ligen sin pokal. I slutet av augusti kom 
en stor kartong på posten, adresserad till 
Linn Svahn och Jonna Sundling. 

Under rullskidtävlingarna i Trollhättan 
överraskades Linn och Jonna under lagets 
kvällssamling. ”Vi skulle vilja ha fram två 
sprintdrottningar” sa Moa Lundgren, som 
dagen till ära blivit utsedd prisutdelare. 
Pokal och medaljer delades ut och det blev 
givetvis ett segertal från Linn Svahn. 
 –Jag längtade efter den (sprintpokalen) 
väldigt mycket i början men nu hade jag 
nästan glömt bort att den fanns, för nu har 
man ju siktat in sig på nya mål. Men det 
känns bra att hålla i den nu, sa Linn och 
tillade. 
 – Nästa år ska vi ta hem ännu fler medal-
jer. Då riktiga medaljer. Alltså VM-medaljer. 

”Nästa år ska vi ta hem 
ännu fler medaljer”

LINN HAR ÄNTLIGEN FÅTT SIN SPRINTPOKAL

I vanliga fall delas priserna till totalcuperna ut i direkt 
anslutning till den sista världscuptävlingen för säson-
gen. Det var mycket som inte blev som tänkt denna 
vinter och inte heller hade väl någon räknat med att en 
förstaårssenior skulle ta hem sprintkulan till Sverige.

”Jag längtade 
efter pokalen 
väldigt mycket 
i början, men 
nu hade jag 

nästan glömt 
bort att den 
fanns, för nu 
har man ju 
siktat in sig 
på nya mål.”

LINN SVAHN
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Calle Halfvarsson
SÅGMYRA SK 

Född: 17 mars 1989
Bor: Gopa
Skidor: Rossignol
Pjäxor: Rossignol
Stavar: Leki
Glasögon: Northug Eyewear
Klocka: Garmin
Handskar: Lillsport
Träningstim/år: 850 h

MERITER
VM-medaljer: 2 silver,  
1 brons
SM-medaljer: 5 guld, 1 silver
JVM-medaljer: 1 guld
Världscupsegrar: 3 st

VINTERNS MÅLSÄTTNING? 
– Femmilen på VM.

HUR HAR COVID-19  
PÅVERKAT DIG?
– Har tränat mycket på 
hemmaplan. Har inte kunnat 
umgås lika mycket med 
farmor och farfar. 

VAD GÖR DU PÅ FRITIDEN? 
– Spelar golf, tennis, biljard 
och fiskar.

@chalfvarsson

Jens Burman
ÅSARNA IK 

Född: 16 augusti 1994
Bor: Åsarna
Skidor: Fischer
Pjäxor: Fischer
Stavar: Kv+
Glasögon: Bliz
Klocka: Garmin
Handskar: Lillsport
Träningstim/år: 850 h

MERITER
SM-medaljer: 3 silver, 2 
brons, 2 guld stafett
U23-VM-medaljer: 1 guld
JVM-medaljer: 1 silver
Världscup: 6:a (30 km F)

VINTERNS MÅLSÄTTNING? 
– Femmilen på VM  
i Oberstdorf.

HUR HAR COVID-19  
PÅVERKAT DIG?
– Inte så mycket eftersom jag 
ändå mest är hemma. 

VAD GÖR DU PÅ FRITIDEN? 
– Redigerar vlogg och 
snickrar.

@jensburman

Jens Burman

Viktor Thorn
ULRICEHAMNS IF

Född: 11 maj 1996
Bor: Östersund
Skidor: Salomon
Pjäxor: Salomon
Stavar: Kv+
Glasögon: Julbo
Handskar: Hestra
Träningstim/år: 800 h

MERITER
SM-medaljer: 2 silver
Världscup: 8:a (sprint)

VINTERNS MÅLSÄTTNING?
– Göra en stabil säsong och 
vara i bäst form på VM. 

HUR HAR COVID-19  
PÅVERKAT DIG?
– Jag har varit mer hemma 
och tränat mer i hemtrakterna. 

VAD GÖR DU PÅ FRITIDEN? 
– Snickrar på huset, vattnar 
blommorna, klipper gräset, 
golfar och städar. 

@thornviktor

Johan Häggström
PITEÅ ELIT SK

Född: 9 december 1992
Bor: Umeå
Skidor: Fischer
Pjäxor: Fischer
Stavar: Swix
Glasögon: Julbo
Klocka: Garmin
Handskar: Lillsport
Träningstim/år: 850 h

MERITER
SM-medaljer:1 guld, 1 silver, 
1 brons sprintstafett
Världscup: En 3:e-plats sprint 
och 2:a-plats sprintstafett

VINTERNS MÅLSÄTTNING? 
– Ta sig till VM i Oberstdorf 
och prestera när man väl 
är där. 

HUR HAR COVID-19  
PÅVERKAT DIG?
– Inte träffat familj och äldre 
släktingar lika mycket som 
vanligt. Tänkt till mer kring 
resande. 

VAD GÖR DU PÅ FRITIDEN?
– Bollsporter, toppturer, 
klättring, jakt.

@johanhaggstroem

Oskar Svensson
FALUN-BORLÄNGE SK

Född: 7 september 1995
Bor: Östersund
Skidor: Fischer
Pjäxor: Fischer
Stavar: Leki
Glasögon: Bliz
Klocka: Garmin
Handskar: Lillsport
Träningstim/år: 850 h

MERITER
SM-medaljer: 2 brons,  
1 silver
Världscup: Två 4:e-platser 
(sprint) 

VINTERNS MÅLSÄTTNING? 
– Sprinten på VM.

HUR HAR COVID-19  
PÅVERKAT DIG?
– Fler dagar hemma, men det 
har egentligen varit väldigt 
skönt. Dock trist att inte träffa 
familj och vänner så mycket 
som man vill. 

VAD GÖR DU PÅ FRITIDEN?
– Golfar och spelar gitarr.

@svenssonoskar

Följ A-laget

XC 2020/2021 TRÄNINGSGRUPPER

A-LAGET:  HERRAR

17
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William Poromaa
Åsarna IK

Född: 2000
@williamporomaa

Fredrik Andersson
Piteå Elit SK
Född: 1998

@fredrikandersson

Edvin Anger
Åsarna IK

Född: 2002

Emil Danielsson
Högbo GIF
Född: 2001

George Ersson
IF Strategen
Född: 2001

Truls Gisselman
Rehns BK

Född: 2001

Anna Dyvik
IFK Mora SK
Född: 1994
@annadyvik

Elina Rönnlund
IFK Umeå

Född: 1996
@elinaronnlund

Moa Olsson
Falun Borlänge SK

Född: 1997
@olssonmoa

Evelina Settlin
Hudiksvalls IF
Fördd:1992
@evesettlin

Johanna Hagström
Ulricehamns IF

Född: 1998
@hagstrom98

Marcus Grate
IFK Umeå

Född: 1996
@marcusgrate

TEAM BAUHAUS:  DAMER OCH HERRAR

TEAM SVENSKA SPEL JUNIOR:  DAMER OCH HERRAR

XC 2020/2021 TRÄNINGSGRUPPER
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Moa Hansson
Landsbro IF SK 

Född: 2001 

Lisa Ingesson
Strömnäs GIF
Född: 2002

Märta Rosenberg
Duveds IF

Född: 2002

Tilde Bångman
Offerdals SK
Född: 2001
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Sofia Henriksson
Piteå Elit SK
Född: 1994

Anton Persson
SK Bore 

Född: 1995

Björn Sandström
Piteå Elit SK
Född: 1995

Moa Molander 
 Kristiansen

Falun-Borlänge SK
Född: 1995

Alicia Persson
Stockviks SF
Född: 1998

Rebecca Öhrn
IFK Umeå

Född: 1996

Maria Nordström
Borås SK

Född: 1991

Louise Lindström
Falun-Borlänge SK

Född: 2000

Eric Rosjö
IFK Mora SK
Född: 1998

Viktor Brännmark
Piteå Elit SK
Född:1992

Karl-Johan Westberg
Borås SK

Född: 1992

Olof Jonsson
Trillevallens SK

Född: 1995

Marcus Ruus
Åsarna IK

Född: 1994

Gustaf Aflodal
Offerdals SK IK

Född: 1997

Johan Ekberg
Nacka Värmdö SK

Född: 2000

Johan Herbert
IFK Mora SK
Född: 1999

Hugo Jacobsson
Falun-Borlänge SK

Född: 1997

Leo Johansson
Falun-Borlänge SK

Född: 1999

Gustaf Berglund
IFK Mora SK
Född: 1998

Filip Danielsson
SK Bore

Född: 1996

Jonas Eriksson
IFK Mora SK
Född: 1997

TEAM SVENSKA SPEL ELITMILJÖER:  DAMER OCH HERRAR

Lisa Vinsa
Piteå Elit SK
Född: 1995

19
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XC 2020/2021 PÅ OMSLAGET

Supertrion som gick 
rakt upp i A-laget

Inför förra säsongen var de alla – Linn, Emma och 
Moa – med i utvecklingslaget Team Svenska Spel. 
Innan vintern var över hade alla tre etablerat sig i 

världscupen och en av dem hade till och med blivit 
total världscupvinnare. 

LINN SVAHN MOA LUNDGREN EMMA RIBOM

SVENSKA SKIDFÖRBUNDET  |  XC  |  2020/202120
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”Dom har 
gjort ett riktigt 
bra jobb och 
alla vi haft i 

laget har varit 
hungriga på att 

utvecklas.”
IDA INGEMARSDOTTER

Tränare Team  
Svenska Spel

Bra laganda, driv och 
mycket glädje är receptet 
för framgång. 

Linn vill inte att leken ska 
försvinna, bara för att 
hon nu till vintern tillhör 
A-landslaget. 

T
anken med det här laget är att 
ge åkare förutsättningar för att 
utvecklas i sin takt och ta steg 
för steg, för att till slut  
förhoppningsvis nå den 

absoluta världseliten. De hinner på så sätt få 
några år med hård och bra träning innan de 
kommer upp i A-landslaget, där det kanske 
är lite mer press, säger Martina Höök, tränare 
för Team Svenska spel och fortsätter:
 – Vi har velat skapa en miljö där åkarna 
tillsammans ska kunna utvecklas för att se-
dan vara med och utmana om att bli uttagna 
till världscuptävlingar. 

Samma resa
Linn Svahn, Emma Ribom och Moa Lund-
gren har inte bara utmanat om världscup-
platser. De har verkligen tagit sin plats och 
gjorts sig ett namn bland seniorerna. De har 
alla gjort samma resa. De har varit en del av 
succé-konceptet Team Svenska spel. Varför 
har de lyckats? Det har de ungefär samma 
svar på. 
 – Vi var ett bra gäng, där alla var väldigt 
drivna och villiga att göra ett bra jobb. Vi 
hade olika styrkor som kompletterade 
varandra. Det satte en bra jargong i gruppen, 
säger Linn Svahn. 
 – Vi hade en bra laganda och ett starkt 
driv i gruppen. Vi utvecklades som ett lag 

Namnen har varit många under de senaste åren, Utvecklings- 
landslaget, Utmanarlaget, U23-landslaget men nu har det landat 
i Team Svenska Spel. Syftet har dock alltid varit detsamma – att 
hjälpa åkare ta steget från junior till senior.

där vi drog nytta av varann och delade med 
oss, säger Emma Ribom. 
 – Vi har haft varandra och nyttjat varan-
dra. Jag tror det är väldigt avgörande att det 
finns ett steg mellan att gå på exempelvis ett 
skidgymnasium till att faktiskt komma till 
landslaget, säger Moa. 
 Sedan Ida Ingermarsdotter förra året 
bestämde sig för att lägga elitkarriären 
på hyllan har hon varit tränare för Team 
Svenska Spel. Hon har samma förklaring till 
tjejernas framgångar, som de själva.
 – Dom har gjort ett riktigt bra jobb och 
alla vi haft i laget har varit hungriga på att 
utvecklas, säger Ida och fortsätter:
 – Jag tror att det är viktigt ur många pers-
pektiv att ha ett sådant här lag. Det är viktigt 
med stöttning för att åkare ska lyckas ta hela 
steget upp. Men det är också en viktig ut-
bildning för mer orutinerade åkare om vad 
som komma skall, den dagen de eventuellt 
når ett A-landslag. Sedan att få träna med 
likasinnade är ju det bästa för att utvecklas. 
De här tre tjejerna är ett tydligt bra exempel 
på det, säger Ida. 
 Även om de under vintern har varit ute 
mycket med A-landslagstruppen sker nu en 
annorlunda uppladdning inför vintern, med 
ett nytt gäng, nya tränare och med lite nytt 
upplägg. Samtidigt som de lämnar Team 
Svenska Spel bakom sig tar de alla med 
mycket erfarenhet från det laget nu upp  
i A-truppen. 
 – En sak jag verkligen tänker ta med upp 
i A-landslaget är lekfullheten som vi hade i 
Team Svenska spel, säger Linn Svahn. 

Linn Svahn

Emma Ribom

Moa Lundgren

Världscup:
     1:a sprintcupen 
2019/2020. Tre indivi-
duella världscupsegrar 
(sprint) och två i 
sprintstafett. 
JVM-medaljer:
     1 brons, stafett.

JVM-medaljer:   
     1 guld, stafett. 
U23-VM-medaljer:  
     1 guld (sprint)
     1 brons 10 km K
     1 brons 15 km F 

JVM-medaljer:  
     1 guld (sprint)
U23-VM-medaljer:  
     1 guld (sprint)
     1 silver (15 km F) 
Ungdoms-OS-medaljer:  
     1 guld, Skicross. 

MERITER
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XC 2020/2021 LANDSLAG

Å
r 2014 avslutade både 
Anders Högberg och Lars 
Ljung sina elitkarriärer. 
Högberg hade hunnit 
samla på sig 62 världs- 
cupstarter, där han fem 

av gångerna stod på pallen. Ljung nosade 
flera gånger på landslaget men fick sina 
landslagsmeriter först efter att karriären var 
avslutad – som videoanalytiker hos Sveriges 
Olympiska Kommitté (SOK), där han bland 
annat följt längdlandslaget från 2011. 

MERITERADE 
NYBÖRJARE

”Det 
teknikjobb 
Lars gör är 
väldigt bra 
och mycket 
uppskattat 
av åkarna.”
ANDERS HÖGBERG

Tränare Team 
BAUHAUS

MÖT NYA TRÄNARNA

Till säsongen 2020/2021 har en hel del nya namn tillkommit 
i landslagsorganisationen. Alla har dock varit med på ett eller 
annat sätt tidigare. Möt de nya tränarna Anders Högberg och 
Lars Ljung som är välmeriterade – både i och utanför spåret. 

– Jag hann med både sommar- och vinter-
OS innan jag fyllde 30. Det är väl ändå en 
merit, säger Lars Ljung och flinar, men 
konstaterar att Anders var den snabbare  
i spåret. 
 – Jaja, Högan var ju bättre än mig. 
 Anders, eller Högan som han kallas, 
tävlade i världscupen från 1996 till 2006. 
När han lade tävlingskarriären på hyllan 
hoppade han direkt på tåget som tränare. 
Först som skidgymnasietränare i norska 
Meråker och därefter som huvudtränare åt 
det kinesiska längdlandslaget. 
 – Jag ville bidra med de erfarenheter jag 
samlade på mig genom karriären som elit- 
aktiv. Jag har själv haft många olika tränare 
i mina dagar och har lärt mig mycket. Nu 
försöker jag vara den tränare som jag själv 
hade velat ha. 

Välmeriterade Ljung 
och Högberg är redo att 
bidra med sina expert-
kunskaper. 

Från VM i Lahtis där 
Anders slutade 5a i 
sprinten.
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”Anders, eller Högan som han 
kallas, tävlade i världscupen 
från 1996 till 2006. När han 
lade tävlingskarriären på 

hyllan hoppade han direkt på 
tåget som tränaret uppskattat 

av åkarna.”

èHur är en sådan tränare?
– Den ser alla, men ser framför allt de som 
har ”en dålig dag på jobbet”. Det kanske är 
de som behöver bli sedda som mest. 
 Han hade höga mål inför OS i Turin 2006, 
men inget blev som tänkt för den dåvarande 
30-åringen. Anders hade tränat mer än 

PETTER  MYHLBACK:

En innovativ vallachef tar plats
Även den nya vallachefen är före detta elitåkare. 44-årige Petter Myhlback var en pionjär inom  
klassisk skidåkning när han började staka sig genom loppen på blanka skidor. 2007 åkte han VM  
i Sapporo för det svenska landslaget. Efter att elitkarriären har han hunnit med att vara egen- 
företagare, skidgymnasietränare och även vallaansvarig (för ett norskt team). Det är en man med 
många järn i elden som nu tar ett stadigt grepp om vallajärnet och den svenska vallaorganisationen. 
 – Det känns häftigt! Jag är väldigt glad över förtroendet att få vara landslagets vallachef. Vi fick 
ihop organisationen tidigt och hann med mycket bra testning i sommar. Nu ser hela gänget fram 
emot att säsongen äntligen drar igång, säger Petter Myhlback. 

TR
ÄN

AR
E T

EAM BAUHAUS: Lars Ljung

Lars Ljung 
Ålder: 34 år Bosatt: Söderhamn

Meriter: 24:e plats i Vasaloppet och  
två SM-guld i lag.

TR
ÄN

AR
E 

A-
LA

G HERRAR: Anders Högberg

Anders Högberg 
Ålder: 44 år Bosatt: Levanger

Meriter: Femte plats på VM i Lahti 2001 (sprint) 
och fem pallplatser i världscupen, varav tre 

individuella.
Lars Ljung firar stafett-guldet med Charlotte Kalla, OS 
i Sotji 2014 när han var videoanalytiker på SOK.

någonsin, men det blev för mycket. Han 
åkte på en ordentlig överträning och något 
OS blev det aldrig. Plötsligt var han minuter 
efter de åkare han tidigare varit jämn med.  
 – Det bara tog stopp. Jag var helt under 
isen både fysiskt och mentalt. Det tog något 
år att bygga upp igen, berättar han. 
 En erfarenhet som nu är lärorik att ha  
i bagaget som tränare.  
 – Jag vet hur det är och vet konsekvenser-
na av det. Det vill jag inte att någon åkare 
ska vara med om. Sedan måste man så klart 
spänna bågen hårt. Men det gäller att hitta 
en balans.
 Sedan i maj har Anders och Lars jobbat 
tätt ihop med landslaget. De känner varan-
dra väl. Båda är uppvuxna i Hälsingland och 
åkte tillsammans i Helsinge Ski team. Lars 
bor kvar medan Anders bor i norska Levan-

ger. Gemensamt för dem båda är också att 
de beskriver sig som engagerade tränare.
 – Jag är nog väldigt engagerad och gillar 
att jobba nära åkarna. Tidigare när jag var 
videoanalytiker på SOK blev det lite färre 
dagar med landslaget. Nu blir det fler dagar 
tillsammans med de aktiva och därmed 
bättre uppföljning, vilket är viktigt, berättar 
Lars, som även i fortsättningen kommer att 
jobba mycket med teknikträning. 
 – Det teknikjobb Lars gör är väldigt bra 
och mycket uppskattat av åkarna, säger 
Anders och fortsätter:
– Vi bollar hela tiden saker med varandra. 
Om Lars har kört fast med något i teknikväg 
försöker jag komma in och bidra. Vill jag ha 
nya infallsvinklar så flikar han in till mig. Vi 
kompletterar varandra bra, avslutar Anders. 
 I februari avgörs VM i Oberstdorf och då 
hoppas vi det goda samarbetet dem emellan 
har gett resultat. 
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XC 2020/2021 ELITMILJÖER

V
i såg att det saknades 
kontinuitet på hemmaplan, 
berättar Martina Höök, 
som är en av fyra tränare 
för Team Svenska Spels 
elitmiljöer.

 Redan innan coronapandemin slog ner 
våren 2020 hade Svenska Skidförbundet 
bestämt sig för att ändra i upplägget kring 
utvecklingslandslaget. En ändring som skulle 
visa sig vara helt rätt i tid och som kändes som 
en självklarhet bara några månader senare 
när väl upplägget skulle sjösättas: Mindre 
resande och bättre träningsförutsättningar på 
hemmaplan.
 Resultatet blev Team Svenska Spels elit-
miljöer. Det naturliga valet blev att dela upp 
miljöerna på Falun, Östersund och Umeå där 
det redan fanns fungerande elitmiljöer för 
seniorer eller ett skiduniversitet.
 – Efter tre år med utvecklingslaget såg vi 
att det fanns ett behov av bättre stöttning på 
hemmaplan. Vi hade redan börjat planera för 

hur det skulle gå till, men man kan säga att 
coronasituationen hjälpte oss i processen att 
ställa om snabbare och fokusera mer på hem-
maplan. Det gjorde att vi vågade ta steget fullt 
ut, säger Martina Höök, som tillsammans med 
Ida Ingemarsdotter ansvarar för Team Svenska 
Spel i Östersund
 Tidigare hade verksamheten för utveckl-
ingslaget koncentrerats mer till lägerveckor. 
Med det nya upplägget hoppas de få bättre 
kontinuitet och att kunna ge åkarna bättre 
förutsättningar. 
 – Totalt sett är ju lägerdagarna bara några 
få i det stora hela jämfört med vad de tränar 
totalt, säger Martina och fortsätter. 
 – På det här sättet kan vi som tränare jobba 
mycket närmare åkarna. Vi kan ta en detalj 
ena veckan och en annan nästa vecka. Förut 
blev det lite mer utspritt under olika läger, det 
kunde gå veckor emellan. Nu får vi snabbare 
uppföljning. Sedan är det så klart superbra att 
ha läger också, men med det här upplägget blir 
inte våra läger lika forcerade. Nu har vi mer 

Tränarduon Martina och 
Ida ansvarar för trycket 
på träningarna i Svenska 
Spels Elitmiljö i Östersund.

”Det har 
blivit mycket 
bättre tryck 

på träningarna 
nu på hemma-

plan.”
OLLE JONSSON 

Åkare Team Svenska Spel

TEAM SVENSKA SPELS ELITMILJÖER

Gammalt 
koncept, men  
i ny tappning.

Konceptet med att ha ett utvecklingslag är inget nytt. De som 
är på väg mot toppen, behöver någonstans att mellanlanda. 
Men till i år har konceptet vässats ytterligare för de som inte 
nått den absoluta världseliten, än.

     Ida Ingemarsdotter 
Östersund
     Martina Höök  
Östersund
     Mattias Nilsson  
Falun
     Andreas Domeij  
Umeå

TRÄNARE 
TEAM SVENSKA 
SPEL ELIT-
MILJÖER
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Hårda träningspass 
genomförs under  
samlingarna för Team 
Svenska Spel.

Specialanpassade elit- 
miljöer har byggts upp 
i Östersund, Falun och 
Umeå.

tid att fokusera på träningen när vi är på läger 
och ta alla utvärderingar och möten hemma 
istället.
 Hittills har laget haft två läger tillsammans, 
vilket är något färre än tidigare. Men åkar-
na Olle Jonsson och Lisa Vinsa, som båda 
tillhör Östersunds träningsgrupp, lyfter fram 
stöttning på hemmaplan som det absolut vikti-
gaste i satsningen Svenska Spels elitmiljöer.
 – Den största skillnaden är ju att Ida 
och Martina har varit med i den vardagliga 
verksamheten här i Östersund. Det har blivit 
mycket bättre tryck på träningarna nu på 
hemmaplan. Det är även mer smidigt utan 
en massa resdagar och lättare att planera och 
genomföra bra träning. Sedan är det ju kul 
att byta miljö ibland, men det är ju hemma vi 

”Nu får vi snabbare uppföljning. Sedan 
är det så klart superbra att ha läger 

också, men med det här upplägget blir 
inte våra läger lika forcerade”

MARTINA HÖÖK 
Tränare Team Svenska Spel

spenderar mest tid på träning, säger Olle. 
 Och Lisa Vinsa är inne på precis samma 
spår.
 – Det är ett jäkla driv i gruppen och vi har 
alltid uppbackning av Ida och Martina. Vi kan 
jobba nära och ses ofta på träningar. Att vi kan 
träna tillsammans även i vardagen, och inte 
bara ses på läger någon gång ibland, är ju hur 
bra som helst, avslutar Lisa.
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D
et är en av höstens sista 
fina dagar. Det nya junior-
landslaget har samlats i 
Örnsköldsvik för att träna 
tillsammans under en vec-
ka. Anledningen att de just 

hamnat i Örnsköldsvik är ingen slump. Det 
är här lagets nya tränare, Andreas Domeij, 
både är född och uppvuxen.
 – Höga kusten och Örnsköldsvik med 
dessa fantastiska berg gör det optimalt att 
ha läger här, säger Andreas. 
 På schemat finns bland annat rullskidor, 
löpning och styrka. Dagens förmiddagspass 
har gjorts på gokartbanan. I en gokart? 
Självklart inte. Sprint på rullskidor. 
 – Att få sparring och kunna utmana va-
randra på en bred bana med många kurvor 
gör en gokartbana till en optimal tränings-
plats, säger Andreas. 
 Syftet med att ha ett juniorlandslag är 
att kunna sparra varandra lite extra och det 
är precis vad de gjorde under dagens pass. 

Juniorlaget 
som utmanar 
varandra till 
110 procent
I juli presenterades det nya juniorlandslaget  
– Team Svenska Spel Junior och i september hade 
laget sitt första läger tillsammans. Det är ett taggat 
gäng där alla har siktet inställt på vinterns junior-
världsmästerskap. 

Juniorlaget värmer upp 
inför ett rullskidrace, 
som var ett av alla hårda 
pass laget gjorde under 
deras första lägervecka 
tillsammans. 

”Det syns att 
de älskar att 
tävla, i varje 
situation vill 
de vara först 
och de jagar 

varandra som 
bara den.”
ANDREAS DOMEIJ 

Tränare Team Svenska 
Spel Junior

XC 2020/2021 JUNIORLAGET

De tillhör alla den svenska junioreliten och 
strävar efter samma mål – både kortsiktigt 
och långsiktigt. De är konkurrenter i spåret 
men kompisar vid sidan av. 
 – Det syns att de älskar att tävla, i varje 
situation vill de vara först och de jagar va-
randra som bara den. Det underbara är att se 
deras av- och på-knapp. När det är race så är 
det race, men när vi har vila och gemenskap 
– ja då är det ett fantastiskt gäng. Jag är 
tacksam över att få vara en del av det, säger 
Andreas och tillägger:
 – Insatsen i dag har varit grymt bra. 

I laget
Laget består av fyra tjejer och fyra killar i 
åldersklassen 19–20 år, och det återfinns en 
hel del välkända namn. Sju av dem stod på 
startlinjen under junior-VM i Oberwiesentahl 
vintern 2020. Märta Rosenberg och Edvin An-
ger gjorde dessutom succé vid Ungdoms-OS 
där de båda kammade hem guldmedaljer, som 
i sin tur också gav dem en plats på junior-VM. 

     Läs mer vilka som 
ingår i Team Svenska Spel 
Junior på sidan 18.
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I slutet av januari avgjordes de Olymp-
iska spelen för ungdomar i Schweiz, dit 
Sverige hade skickat fyra åkare. Resul-
tatet blev fantastiskt. När åkarna var på 
väg hem igen hade alla åkare tagit minst 
en medalj var. 
 Det blev en pangstart direkt för det 
svenska laget när Ungdoms-OS inleddes 
med skicross. Sverige tog hem dubbla sil-
ver och brons när pallen i både dam- och 
herrklass täcktes av svenska åkare. Dock 
blev det inget guld den första dagen, men 
vi behövde inte vänta länge.
 Dagen därpå fortsatte nämligen 
mästerskapet med traditionell sprint då 
ytterligare två medaljer skulle bärgas. 
Först ett brons i damklassen av Märta 
Rosenberg och därefter mästerskapets 
första svenska guld då Edvin Anger tog 
hem både prolog, kvarts- och semifinal 
för att sedan säkert vinna finalen och ta 
sitt första OS-guld. 
 – Det är det absolut största jag varit 
med om, sade Edvin efter tävlingen. 

Medaljregn över de 
svenska åkarna i 
Ungdoms-OS

27

Två guld, två silver och tre brons. Så kunde till slut Ungdoms-OS 
i schweiziska Lausanne summeras för det svenska laget. 

Under den tredje och avslutande distan-
sen för damer, 5 km klassiskt, blev det 
ytterligare ett guld. Märta Rosenberg 
som tidigare hade tagit ett brons och ett 
silver skulle nu få sin fullträff. Trots ett 
fall på första varvet lyckades hon ändå 
vara snabbast i mål och fick kliva högst 
upp på pallen. 
 – Jag gjorde en tokvurpa, men jag var 
fort uppe. Det var helt galet att jag vann, 
säger Märta. 
 Det blev hennes tredje och Sveriges 
sjunde mästerskapsmedalj. 

”Jag gjorde en tok-
vurpa, men jag var fort 
uppe. Det var helt galet 

att jag vann.”
MÄRTA ROSENBERG

Medaljer Ungdoms-OS

Skicross damer:
2:a Märta Rosenberg
3:a Tove Ericsson 
Skicross herrar:
2:a Edvin Anger 
3:a Albin Åström 
Sprint damer:
3:a Märta Rosenberg 
6:a Tove Ericsson 
Sprint herrar:
1:a Edvin Anger 
4:a Albin Åström

Moa Hansson och Tilde Bångman har hunnit 
delta på två junior-VM. Emil Danielsson, Truls 
Gisselman, George Ersson gjorde alla debut 
vintern som var, medan Lisa Ingesson ingick 
i det svenska lag som tävlade under junior-
landskampen i Falun i vintras. 
 Men bara för att de alla nu tillhör junior-
landslaget betyder det inte att de är klara för 
den svenska truppen som ska på junior-VM. 
När vintern kommer har alla juniorer – 
oavsett tidigare resultat eller lag – lika stor 
chans att kvala till mästerskapen. 
 För att bli uttagen gäller det att visa 
att de är starka i uttagningstävlingarna. 
Framförallt handlar det om de nationella 
juniorcuptävlingarna som genomförs innan 
mästerskapet.
 Och vem var starkast på gokartbanan i 
dag? 
 – Alla var starka, säger Andreas och fortsät-
ter. Passet handlade om att köra 110 procent 
och att de fick jaga varandra med maximal 
insats. Det gjorde alla till vinnare i dag. 
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RUKA TRIPLE

27 november Ruka FIN Sprint  Sprint K 

38 november Ruka FIN 10 km  15 km K 

29 november Ruka FIN 10 km 15 km F Jaktstart 

4 december Lillehammer NOR Sprint Sprint K 

5 december Lillehammer NOR Skiathlon Skiathlon  

6 december Lillehammer NOR Stafett Stafett  

12 december Davos SUI Sprint Sprint F

13 december Davos SUI 10 km 15 km F   

19 december Dresden GER Sprint Sprint F

20 december Dresden GER Sprintstafett Sprintstafett F

TOUR DE SKI

1 januari Val Müstair SUI Sprint Sprint F TBC

2 januari Val Müstair SUI TBC* TBC F Masstart

3 januari Val Müstair SUI 10 km 15 km K Jaktstart 

5 januari Toblach ITA 10 km 15 km F 

6 januari Toblach ITA 10 km 15 km K Jaktstart

8 januari Val di Fiemme ITA 10 km 15 km K Masstart

9 januari Val di Fiemme ITA Sprint Sprint F Masstart

10 januari Val di Fiemme ITA Slutklättring Slutklättring F Masstart

16 januari Ulricehamn SWE Sprint Sprint F 

17 januari Ulricehamn SWE Sprintstafett Sprintstafett F 

23 januari Lahti FIN Skiathlon Skiathlon  

24 januari Lahti FIN Stafett Stafett  

30 januari Falun SWE 10 km 15 km K 

31 januari Falun SWE Sprint Sprint K 

5 februari Reservdatum   - -  

6 februari Reservdatum   - -  

7 febuari Reservdatum   - - 

20 februari Nove Mesto CZE Sprint Sprint K 

21 februari Nove Mesto CZE 10 km 15 km F  

VÄRLDSMÄSTERSKAP I NORDISKA GRENAR

23 februari – 7 mars Oberstdorf 

12 mars Oslo NOR Sprint Sprint K 

13 mars Oslo NOR 30 km  F 

14 mars Oslo NOR  50 km F

FINALTÄVLINGAR I VÄRLDSCUPEN 

19 mars Beijing CHN Sprint Sprint F 

20 mars Beijing CHN Skiathlon Skiathlon  7,5 km / 7,5 km

21 mars Beijing CHN 10 km 15 km K Jaktstart

Datum Plats Land Damer Herrar Stil Notering

PE
RI

OD
  3

PE
RI

OD
  4

PE
RI

OD
  5

PE
RI

OD
  2

PE
RI

OD
  1

Tävlingar FIS Världscup

MISSA INTE!
Världscup i 

Ulricehamn och 
Falun.
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VOLKSWAGEN CUP

11 dec Piteå, SWE Sprint Sprint F

12 dec  10 km 15 km K

13 dec  10 km 20 km F Masstart

SKANDINAVISKA CUPEN

8 jan  Lygna, NOR Sprint  Sprint K

9 jan   10 km 15 km  F 

10 jan  15 km 30 km K Masstart

VOLKSWAGEN CUP     

23 jan Torsby, SWE Sprint  Sprint K 

24 jan  10 km 15 km  K 

VOLKSWAGEN CUP     Minitour

19 feb Boden, SWE Sprint  Sprint F 

20 feb  10 km 15 km  K

21 feb  10 km 15 km F Jaktstart

SKANDINAVISKA CUPEN     Minitour

5 mars Madona, LAT Sprint Sprint F 

6 mars  10 km 15 km K Masstart

7mars  10 km 15 km F  Jaktstart

VOLKSWAGEN CUP 

26 mars Gällivare, SWE 10 km 10 km F 

27 mars  20 km 20 km K  Masstart

SM-AVSLUTNING

9 april Kalix, SWE Sprint Sprint F

11 april  30 km 50 km F 

FIS-TÄVLING

21 nov Bruksvallarna Sprint Sprint K

22 nov  10 km 15 km F

5 dec Älvdalen 7,5 km 10 km F

6 dec  10 km 10 km K Jaktstart

BAUHAUS CUP

19 dec Idre Sprint Sprint F

20 dec  5 km 10 km F

JVM-TEST

18 dec Idre 10 km 20 km K  Masstart

8 jan Östersund 15 km 30 km K Masstart

BAUHAUS CUP

9 jan Östersund Sprint Sprint K

10 jan  5 km 10 km F

FIS-TÄVLING

23 jan Torsby Sprint Sprint K 

24 jan  10 km 15 km K 

JUNIOR-/U23-VM

30 jan–7 feb  TBC

USM

5 feb Högbo 5 km 7,5 km F 

6 feb  Sprint Sprint F 

7 feb  Stafett Stafett F

BAUHAUS CUP

20 feb Boden Sprint Sprint K

21 feb  10/15 km 15/20 km F Masstart

FOLKSAM CUP

6 mars Järpen Tekniksprint Tekniksprint K 

7 mars  2+5 km 2+5 km K 

8 mars  Stafett Stafett K

BAUHAUS CUP

12 mars Falun 5 km 10 km K

13 mars  10 km 15 km F  Jaktstart

VOLKSWAGEN UNGDOMSCUP

12 mars Örnsköldsvik 3,3 km 3,3 km K 

13 mars  Sprint+skicross Sprint+skicross K

14 mars  Stafett Stafett K

JSM

24 mars Gällivare 10/15 km 15/20 km F Masstart

25 mars  Sprint Sprint F

26 mars  5 km 10 km K

27 mars  Stafett Stafett K

FIS-TÄVLING (FJÄLLTOPPSLOPPET)

17 april Bruksvallarna 31 km 31 km K Masstart

Datum Plats Damer Herrar Stil Notering Datum Plats Damer Herrar Stil Notering

Tävlingar seniorer Tävlingar juniorer och ungdomar

Datum Plats Tävling

Övriga seniortävlingar med FIS-status

20–22 nov

5–6 dec

19–20 dec  

16–17 jan 

5–7 feb 

21 feb  

27 feb  

7 mars

6–8 mars

12–13 mars

27–28 mars

17 april 

 

Bruksvallarna

Älvdalen

Idre

Skövde

Vindeln

Oxberg/Mora

Sälen/Mora

Järpen

Falun

Jokkmokk

Bruksvallarna

Premiär (vc-uttagning)

FIS-Tävling

FIS-Tävling

DM-helg

Master-SM

7-mila

Tjejvasan

Vasaloppet

Folksam cup

FIS-Tävling

Nordenskiöldsloppet

Fjälltoppsloppet (FIS-Tävling)

Prolog + 
Jaktstart
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XC 2020/2021 LAGBYGGET

Daniel Fåhraeus är ny längdchef på Svenska 
Skidförbundet. Fokus de första sex månaderna 
har legat på att bygga laget, inkluderat 
rekryteringar och uppstart av värdegrundsarbete.

Det viktiga
lagbygget

U P P D R A G :  B Y G G  E N  O R G A N I S A T I O N

SVENSKA SKIDFÖRBUNDET  |  XC  |  2020/202130
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Utan laget skulle vi inte ha några 
skidåkare i världsklass. Utan föräldrar 
och ideella ledare som lär ut, stöttar 
och lyfter, utan föreningar som ger 
förutsättningar för träning och tävling 
genom arrangemang och distrikten som 
är sammanhållande i respektive region 
har vi ingen tillväxt i Skidsverige. ”Laget” 
har många olika skepnader och är helt 
avgörande för vår idrott. 

E
fter cirka sex månader som 
längdchef, med tidigare 
erfarenhet inom närings- 
livet i bagaget, konstaterar 
jag att ett förbund – med 
både ideella och kommer-
siella krafter – är klart 

mer komplicerat att hantera än ett företag. 
Det är många ”lag inom laget” som be-
höver fungera väl för att vi inom förbundet 
ska kunna bidra till att utveckla svensk 
längdskidåkning;

èkommunikation, föreningsadministra-
tion, ekonomi, IT, HR, skolor, antidop-
ingfrågor, övergripande strategier och 
satsningar mm,
ènationella gruppen inom längd som 
hanterar utbildningar både i föreningar 
och kopplingen gentemot gymnasie- och 
högskolor, anläggningsfrågor, tävlings- 
arrangemang mm,
èutvecklingsansvarig som blickar framåt, 
analyserar, driver projekt och försöker se 
”runt hörnet”,
èmarknadsavdelningen som ger oss rätta 
förutsättningar genom samarbeten med 
olika partners, som ser längdlandslaget som 
en positiv part att samarbeta med. Och den 
viktiga kommunikationen som gör att våra 
insatser blir synliga i olika kanaler,
èoch till sist – landslaget. Vår stolthet som 
med sina olika träningsgrupper (A-lag, Team 
Bauhaus, Team Svenska Spel och junior-
landslaget). Plus en ganska stor stödapparat 
med många inblandade, såväl landslagschef, 
tränare, koordinator, kommunikatör, 
chaufförer och vallare....och inte att för-
glömma, det viktiga samarbetet med övriga 
idrotter inom Svenska Skidförbundet.

”Det är vårt tydliga mål att vi 
alla ska känna samhörighet, 
delaktighet och tillhörighet.”
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Att ”bygga laget”
Arbetet startade den 1 mars 2020. Upp- 
draget var tydligt – ”bygg en organisation”. 
Covidpandemin bröt ut cirka två veckor 
senare. Detta uppdrag var utmanande men 
tiden visade att, det trots alla omständig- 
heter, gick att bygga ett riktigt bra lag! 
 Utgångspunkten var att hitta ett synsätt 
inom längdorganisationen som är inklu- 
derande och omtänksamt. Att skapa ett lag 
med öppen kommunikation, tydlig struktur 
och med fokus att få hela organisationen 
och lagen mot samma grundläggande mål 
– att utveckla Skidsverige, ta medaljer och 
sträva efter hållbarhet i alla led.
 Landslagschef Anders Byström var den 
första rekryteringen. Denna skedde helt  
digitalt på distans och visade sig mycket  
lyckad. Anders har erfarenhet från skid-
skyttet och från längdskidåkning i Norge. 
Synen på ledarskap och kultur låg helt i linje 
med målet. Check!
 Nästa rekrytering var vallachef Petter 
Myhlback. Som också hanterades digitalt 
på distans. Även denna rekrytering blev 
mycket lyckad. På samma sätt som Anders 
visar det sig att Petters långa erfarenhet 
av sporten och vallning, kombinerat med 
lång erfarenhet inom näringslivet, passade 
perfekt in i vårt sätt att tänka. Check!
 Med dessa två kompetenta ledare på plats 
började arbetet med att hitta rätt personer 
inom tränarstab och vallateam, ett inten-
sivt arbete som skedde under april och maj 
månad. Vi ville ha en mix av erfarenhet 
och nyfikenhet, med bäring på att vi jobbar 
tillsammans mot samma mål.
 Tränarstaben består nu av fyra personer 
för A-lag och Team Bauhaus. Magnus Inges-
son står för lång erfarenhet på högsta nivå. 

XC 2020/2021 LAGBYGGET

Stefan Thomson har spetskompetens med 
koppling mot bland annat styrke- och kon-
ditionsträning. Nya för året är Lars Ljung 
som med djup teknikkompetens redan var 
väl känd av åkare och ledare eftersom han 
kommer från en tidigare roll som teknik- 
ansvarig för flera OS-grenar inom Sveriges 
Olympiska Kommitté, SOK. Anders Högberg 
rekryterades från det kinesiska förbundet, 
där han var ansvarig för deras längdland-
slag. En spännande tränare som komplet-
terar de övriga tränarna med nytänk och 
ytterligare erfarenhet. Check!
 För vårt utvecklingslag och juniorlandslag 
har vi inför kommande år utökat resurserna. 
Team Svenska Spel etableras på tre orter (Fa-
lun, Östersund och Umeå) för att kunna träna 
mer på hemmaplan och även hitta sparring i 
vardagen, något som ger energi och utveck-
ling. På respektive ort finns motsvarande en 
heltidstränare anställd; I Falun Mattias Nils-
son, tidigare herrtränare i A-laget. Mattias är 
småbarnsförälder och en lösning på hemma-
plan visade sig fungera perfekt. I Östersund 
finns både Ida Ingemarsdotter och Martina 
Höök – två mycket kompetenta och drivande 
tränare som tillsammans delar på tjänsten, 
med en halvtid vardera. I Umeå rekryterades 
Andreas Domeij, en engagerad och ener-
girik person. Andreas är tillika tränare för 
juniorlandslaget. Tillsammans kommer dessa 
fyra tränare utveckla Team Svenska Spel, 
elitmiljöerna och juniorlaget. Check!
 I början av juni månad återstod så den sis-
ta pusselbiten – det medicinska teamet. Att 
vara medicinskt ansvarig för våra landslag 
är en ganska stor börda för en person, även 
om det finns flera som hjälper till, exem-
pelvis fysioterapeuter. Vår idé var att hitta 
en annan lösning – som innebar ett mindre 
personberoende och samtidigt gärna en 
bredare kompetens. I slutet av juni skrevs 
ett avtal med GHP Idrottscentrum, med 
grundaren Per ”Pliggen” Andersson. GHP 
levererar just en helhet och har tillgång till 
både bredd- och spetskompetens avseende 
idrottsmedicin. GHP har i sin tur kontrak-
terat flera duktiga fysioterapeuter som 
stöttar landslagen. För vårt utvecklingslag, 
Team Svenska Spel samt juniorlandslag-
et, finns Jan Wall – en mycket kompetent 
läkare som verkligen brinner för svensk 
längdskidåkning. Check!

Anders Byström,  
landslagschef.

DANIELS LAG- 
UPPSTÄLLNING

Landslagschef
     Anders Byström

Vallachef
     Petter Myhlback

Tränare A-lag/Team 
Bauhaus  
     Magnus Ingesson
     Stefan Thomsom
     Lars Ljung
     Anders Högberg

Tränare Team  
Svenska Spel 
     Ida Ingemarsdotter
     Martina Höök
     Anderas Domeij
     Mattias Nilsson

     Se hela organisationen 
på sid. 12.

     Läs även Daniels 
ledare på sid. 3.

”Utgångspunk-
ten var att hitta 

ett synsätt 
inom längd- 

organisationen 
som är inklud-

erande och 
omtänksamt.”

DANIEL FÅHRAEUS 
Längdchef
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Bakom dessa team finns vår koordinator 
Maggan Carlsson, våra chaufförer Markus 
Forsberg och Lennart Larsson – personer 
som varit med under flera år och tillför 
massor till laget. Deras funktioner är helt 
avgörande för att resor, logi och vallning ska 
fungera. Check!

Att ”få ihop” laget
Med organisationen på plats återstår den 
lilla utmaningen att få ihop gänget – att dra 
åt samma håll och att leverera.
 Det är helt avgörande för en organisation 
att skapa en utvecklande kultur som bärs upp 
av en värdegrund. Modern forskning är en-
tydig – de organisationer som satsar på detta 
blir mer effektiva och skapar arbetsglädje. 
Vidare går sjukskrivningar ned och ”ener-
giläckage” minskar. Att förändra beteenden 
och att skapa nya sätt att kommunicera tar 
tid – men tro mig; den tiden är väl värd att 
investera i!
 Värdegrundsarbetet tjuvstartade redan 
under maj månad, med alla tränare. En 
heldag med värdegrund, förhållningssätt och 

kommunikation stod på agendan. Vad vill vi? 
Vad står vi för? Hur ska vi kommunicera med 
varandra? Vilka beteenden ger utveckling?
 Detta arbete har sedan fortsatt under juni 
månad med åkarna i A-lag respektive Team 
BAUHAUS, med samma innehåll som tränar-
nas arbete under maj. Därefter har vi under 
varje läger återkommit till temat ”värde- 
grund” och kommer att fortsätta det arbetet 
under hösten och vintern.
 Därtill har samma jobb genomförts inom 
längdverksamhetens ledningsgrupp, natio-
nella avdelningen samt inom marknads- och 
kommunikationsavdelningen. Vallateamet är 
inplanerat under oktober. 
Det är vårt tydliga mål att vi alla ska känna 
samhörighet, delaktighet och tillhörighet. 
Arbetet är, som du läst ovan, uppstartat och 
kommer att finnas som en röd tråd inom hela 
vårt arbete. 
 Nu återstår det att se ifall vi kan skriva 
”Check” även kring helheten, kommer vi att 
leverera?! Det återkommer vi till nästa år, det 
kommer garanterat bli en mycket spännande 
resa som jag ser fram emot.

Ett samlat och fokuserat 
tränarteam med samma 
mål. Fr v. Anders Högberg, 
Magnus Ingesson, Stefan 
Thomson och Lars Ljung.

Landslagsläkare Per 
Andersson ingår i det 
medicinska teamet från 
GHP Idrottscentrum. 

Ida Ingemarsdotter, tränare 
Team Svenska Spel
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XC 2020/2021 RULLSKIDOR

R
ullskidlandslagets sommar 
blev minst sagt kort. På ett 
tidigt stadium, och i samar-
bete med längdlandslagets 
medicinska team, fattades 
beslutet att rullskidland-

slaget inte skulle delta i årets världscup då 
myndigheter avrådde från resor, till i princip 
hela världen. 

– Det visade sig att beslutet var helt rätt eft-
ersom reseavrådan kvarstod hela sommaren, 
säger Ludvig Remb, ansvarig för rullskidverk-
samheten inom Svenska Skidförbundet.

Det svenska  
rullskidlandslaget.

En reducerad världscup genomfördes 
dock, de två sista helgerna i augusti,  
i Estland och Lettland. Startfälten blev 
små då flera länder, i likhet med Sverige, 
inte kunde delta. Några länder tilläts inte 
att komma in i Baltikum. Sportsligt blev 
det dock mycket fina tävlingar som går  
att se på FIS Youtube-kanal för rull- 
skidor.
 Nationellt ställdes både SM-tävlingarna 
och den stora Ski Team Sweden Roller cup 
in, något som aldrig tidigare hänt.
 – De åkare som de senaste åren har 
representerat rullskidlandslaget fick dock 
”plåster på såren” när de tillsammans 
med längdlandslaget blev inbjudna till 
Alliansloppet Action Week i Trollhättan. 
Evenemanget direktsändes i SVT, vilket blev 
ett viktigt ”skyltfönster” både gentemot fans 
och samarbetspartners, under en säsong 
med få tävlingar. Så det är vi verkligen tack-
samma för, säger Ludvig. 
 En liten men naggande god trupp från 
rullskidlandslaget gjorde fina insatser under 
tävlingen. Bäst gick det för Moa Hansson, 
Alfred Buskqvist och Victor Gustafsson 

”Vi är redo för 
framtiden!”

LUDVIG REMB 
Rullskidansvarig  

Svenska Skidförbundet

En annorlunda 
rullskidsäsong
Det blev en annorlunda sommar för många, så även för 
rullskidverksamheten. Säsongen blev mycket kortare än  
vanligt, då riktlinjer och reseförbud gjorde att vi ställde in  
hela världscupsäsongen. Men trots detta händer det en hel  
del intressant inom verksamheten.

34
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Det blev inte som vanligt, men ändå en succé. 
Trollhättan och Alliansloppet ställde inte in 
utan ställde om och körde två publikfria  
tävlingar, det resulterade i tv-siffror vi bara 
kunnat drömma om. 

Publiken brukar flockas runt Alliansloppets 
tävlingsarena, i den fina omgivning där 
Vattenfall en gång grundades. Men i år blev 
det annorlunda. Hela landslaget deltog men 
utan åskådare på plats.
– Det var inte som vanligt men det känns 
bra att vi lyckades ställa om och inte in. Vi 
förberedde oss länge att det skulle kunna 
hända, så det gick trots allt ganska smärt-
fritt, säger Magnus Larsson, grundare och 
arrangör för Alliansloppet.
 Både torsdagens och fredagens lopp 
direktsändes i tv. Och tittarsiffrorna var 
förvånansvärt höga. 600 000 såg livesänd-
ningen och 3,1 miljoner såg tävlingarna i 
någon nyhetssändning. 
 – Vem sitter och tittar på tv en torsdags- 
eftermiddag klockan 15, när solen skiner? 
Tydligen en hel del, konstaterar Magnus 
och fortsätter:
 – Det visar verkligen hur stort skidin-
tresset är, även här i södra Sverige. Folk har 
stannat mig på stan och berättat hur mycket 
det betyder även för lokalbefolkningen. 
 Torsdagens distanslopp vanns av Linn 
Svahn och skrällen Leo Johansson från 
Team Svenska Spel. I fredagens sprint kor-
sade Johanna Hagström och Oskar Svensson 
mållinjen först i respektive final. 
 Tävlingarna blev perfekta fartpass i det 
träningsläger som samtidigt genomfördes 
nere i Trollhättan, och som sedan fortsatte 
upp till Torsby. 
 – Det var kanon att kombinera tävlingar 
och träningsläger. Upplägget Trollhättan 
och Torsby var en bra möjlighet för att få 
tävlingar i ett spännande geografiskt om-
råde, där det finns många skidentusiaster, 
samtidigt som vi fick några extra dagar inne 
i skidtunneln, säger landslagschef Anders 
Byström. 

Johanna Hagström segrade i damernas final.

Alliansloppet Action Week 
i Trollhättan direktsändes i 
SVT med bra publiksiffror. 
Oskar Svensson slog till 
med en seger i herrarnas 
final.

som tog sig till semifinal i den avslutande 
sprinttävlingen.

Ökat strategiskt samarbete
Det har tagits ett strategiskt och viktigt 
steg inom Svenska Skidförbundet under 
året. Samtliga längdlandslagets teamspon-
sorer har erbjudits att bli partners även 
till rullskidlandslaget. Detta beslut ger 
längdåkningens partners ytterligare en stark 
plattform och fler möjligheter att profilera 
sig tillsammans med skidsporten – året 
runt. 
 Rullskidverksamheten har varit en 
”spjutspets” för SSFs verksamhet under 
sommarsäsongen eftersom det är den enda 
av Svenska Skidförbundets idrotter som 
faktiskt genomfört tävlingar under denna 
period.
 – Och rullskidlandlaget är faktiskt det 
mest framgångsrika landslaget inom hela 
SSFs verksamhet om vi ser till antalet 
medaljer i mästerskapssammanhang och 
totala världscupssegrar, berättar Ludvig.
Framtiden då?
 Coronapandemin gjorde att mycket färre 

Digital succé för 
Alliansloppet  
Action week

antal tävlingar än normalt genomfördes 
men gav värdefulla insikter. De tävlingar 
som gick att genomföra var säkra, väl- 
arrangerade och har nu fått ”bildat sko-
la” för framtida riktlinjer och kommande 
tävlingar på snö. 
 Förhoppningsvis blir det en normal 
sommar 2021, både för rullskidlandslag-
et och rullskid-verksamheten. 
 – Nästa sommar 2021 är det VM-år då 
rullskidlandslaget återigen ska förs-
vara sin position som bästa landslag i 
världen, men konkurrensen blir troligen 
hård. Här hemma i Sverige väntar 
spännande SM-tävlingar i Halmstad i 
månadsskiftet juni/juli, säger Ludvig.
Något som kommer märkas, och även 
synas, mer och mer inom verksamheten 
är det allt större samarbetet mellan 
längd- och rullskidor. 
 – Det finns många spännande planer 
för att promota både längdskidåkning 
och rullskidåkning i den sköna symbi-
os som skapades sommaren 2020. Vi 
är redo för framtiden! avslutar Ludvig 
Remb.



SVENSKA SKIDFÖRBUNDET  |  XC  |  2020/202136

XC 2020/2021 NATIONELLT

V
i har märkt en markant 
ökande efterfrågan på ett 
mer flexibelt utbildnings- 
system med digitala lösning-
ar men även önskemål om 

fler fysiska tillfällen. Så det senaste året 
har vi lagt mycket fokus och resurser inom 
utbildningsområdet, berättar Karin Ersson, 
nationell chef. 
 Digitala lösningar ger många fördelar inte 
minst färre resor, möjlighet till fler tillfällen 
och fler deltagare. Även stegen som ingår  
i utbildningsstrukturen har förenklats.
 – Det är som förr när man var tvungen 
att börja med blockflöjt fast du egentligen 
ville spela piano. Det har vi tagit bort. För att 
förenkla stegen att bli ledare har vi gjort om 
både i utbudet och innehållet i utbildningar-
na, säger Karin.
 Att fler vill utbilda sig till ledare och 
tränare är ett kärt problem. För att klara av 
detta finns nu tjugotalet nyutbildade per-
soner, geografiskt spridda över hela landet, 
som i sin tur kommer utbilda nya tränare och 
ledare.
 – Vi har gjort ett jättejobb med att ta fram 
vår nya utvecklingsmodell ”Blågula vägen”, 
en helt ny utbildningsstruktur och även 
lanserat nya kurser. Det ska verkligen bli 
spännande att lansera detta i Skidsverige och 
se hur det tas emot.
 En nyckelfråga är tillgången på bra 

VIKTIGT MED 
RÖRELSE ÄVEN FÖR 
+65

Motion är viktigt. Hela 
livet. Och längdåkning är 
en av de skonsammaste 
motionsaktiviteterna du 
kan ägna dig åt. Därför 
genomför vi nu en 
inventering bland våra 
föreningar för att bättre 
kunna stötta dem i att 
utveckla nya spännande 
aktiviteter anpassade till 
+65-medlemmar. 

TA HJÄLP AV EN 
CERTIFIERAD  
SKIDCOACH

Vill du nå din fulla poten-
tial i skidspåret? Oavsett 
om du är nybörjare eller 
rutinerad åkare kan du 
få hjälp att utveckla 
din skidåkning mot nya 
höjder. Kontakta någon 
av alla våra certifierade 
professionella skidcoacher 
som finns utspridda över 
hela landet. Besök skidor.
com/langdskidcoach

skidanläggningar med konstsnö. Konstsnön 
är själva förutsättningen för att vi ska kunna 
åka skidor under en längre period, då den tål 
mycket varmare temperaturer än natursnö. 
En årlig rapportering för alla längdskidan-
läggningar har införts för att på så sätt öka 
kunskapen kring hanteringen av konstsnö. 
Resultatet sammanställs sedan  
i en publik rapport för kunskapsåtervinning.
En annan nyhet är en nystartad utbildning 
för preparering av längdskidspår med pist-
maskin.
 – Många utbildningar riktade till pistmas-
kinsförare utgår från preparering av en alpin 
backe, så här finns verkligen ett behov vi vill 
fylla, säger Karin.
 Satsningen på längdkonsulenter som 
jobbar nära föreningen har blivit en succé, så 
pass att ytterligare en konsulent har anställts.
 – Längdkonsulenternas insatser hos 
föreningarna blev så uppskattade att vi fick 
anställa en till för att hinna med. Det är 
jätteroligt!
 Ny i gänget är Anders Strid som stöttar 
Norr- och Västerbotten. Anders har arbetat 
inom skidvärlden under hela sitt liv, senast 
som tränare på skidgymnasiet i Gällivare.
 – Mycket fokus hamnar så klart på vårt 
framgångsrika landslag. Men det händer en 
hel del intressanta och spännande aktiviteter 
inom den nationella verksamheten som ni 
kan läsa om på dessa sidor, avslutar Karin.

Alla på snö-gänget gläds 
åt segern i FIS SnowKidz 
Award 2020. Fr.v. pro-
jektledare Fredrik Blank, 
ansvarig Katarina Fahlén, 
kommunikatör Lotte 
Jernberg och f.d. ansvarig 
Johan Linnaeus.

”Vi har gjort ett 
jättejobb med att 
ta fram vår nya 

utbildnings-
modell Blågula 

vägen.” 

KARIN ERSSON
Nationell chef
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Alla som någon gång har gått en utbildning vet hur viktigt det är 
med inspirerande och kunniga lärare. En bra lärare kan få dig 
uträtta saker du inte trodde var möjligt. Ett stort omtag har gjorts 
kring hela det nationella utbildningserbjudandet för att lyfta det 
till nästa nivå.

Stort fokus 
på utbildning
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SKIDOR HELA L IVET

En verksamhet som ökar
Genom satsningen ”Skidor hela livet” vill vi stötta fören-
ingar att ge alla som önskar en möjlighet att vara en del 
av längdskidåkningen, oavsett ålder, tidigare erfarenheter 
eller ambitionsnivå. Allt fler föreningar erbjuder nu denna 
typ av verksamhet. Röbäcks IF motionsgrupp är ett 
ypperligt exempel.

Motionsgruppen har träning en gång i veckan 
året om, med undantag av fyra veckor 
under sommaren. Då tränar skidföräldrar, 

tidigare tävlingsåkare, den som just börjat åka skidor 
och tonåringar tillsammans. Under barmarks- 
perioden tränar både barn och vuxna tillsammans. 
 Ledaren Ingrid Almqvist har märkt hur kul barnen 
tycker det är att få utmana en förälder eller nära 
anhörig i en stafett eller en styrkeövning. Det ger en 

härlig gemenskap att aktiveras och svettas tillsam-
mans.
 – Jag tror att motionsgruppen har svetsat ihop vår 
klubb och skapat en fin familjär känsla i klubben. 
Alla är lika välkomna vare sig de vill satsa hårt för att 
toppa formen eller bara för att underhålla kondi-
tionen och styrkan, få frisk luft och må bra, säger 
Ingrid Almkvist, som efter många år som barn- och 
ungdomstränare var den som startade motions- 
gruppen.
 Sedan några år tillbaka rekommenderas alla natio-
nella tävlingar att även erbjuda en så kallad ”Öppen 
klass”. Där väljer deltagarna mellan de olika distanser 
som erbjuds, oavsett ålder. Detta är ytterligare ett led 
i att erbjuda tävlingsformer för alla som vill tävla, 
oavsett ålder och tidigare erfarenheter.

ERBJUD ETT  
SKIDAKTIVITETS- 
OMRÅDE OCH 
STIMULERA TILL 
RÖRELSERIKEDOM!

Genom att skapa ett  
skidaktivitetsområde kan 
ni stimulera till roliga 
aktiviteter både inom 
ramen för förenings- 
verksamheten, men 
även för den viktiga 
spontanidrotten. Där kan 
varje person anpassa 
utmaningen efter sina 
färdigheter. Detta bidrar 
till inkludering och tilltalar 
många målgrupper.
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FÅ RÅD OCH STÖD

Är ni också på gång med 
en ny anläggning eller  
uppgradering av en 
befintlig anläggning? 
Kontakta vår anläggning-
skonsulent så bistår vi 
med stöd och kan förmed-
la erfarenheter från andra 
anläggningar.

JONAS BRAAM
Anläggningskonsulent

tel. 073-322 32 22
 jonas.braam@skidor.com

KONTAKTA:

Världens bästa snöaktivitet för barn!
Svenska Skidförbundets succé-
satsning Alla på snö vann, i stor 
konkurrens med liknande satsningar 
från världens skidförbund, första pris 
i det internationella skidförbundets 
tävling “FIS SnowKidz Award 2020”. 

Svenska barn och ungdomar rör på sig 
alldeles för lite. Det är viktigt att vända 
denna trend. För att dra sitt strå till 
stacken genomför Svenska Skidförbun-
det en mängd olika satsningar för att få 

fler barn och ungdomar att röra på sig 
mer. Alla på snö är en av dessa. 
 – Det är svårare med spontanidrott 
under vintern, men det är där vi är  
specialister och kan göra stor skillnad. 
Skidåkning är ett fantastiskt och roligt 
sätt att aktivera barn och ungdomar un-
der vintersäsongen, säger Jenny Limby, 
barn- och ungdomsansvarig på Svenska 
Skidförbundet. 
Alla på snö bjuder fjärdeklassare, fritids- 
hemsbarn inom en kommun på olika 

inspirerande snöaktiviteter.
 – Genom att vi vänder oss till skolor 
och fritidshem i en hel kommun aktiver-
ar vi många barn och ungdomar, oavsett 
bakgrund eller förutsättningar. Detta är 
ett av konceptets stora framgångsfak-
torer, som nu till och med har uppmärk-
sammats internationellt, säger Katarina 
Fahlén, ansvarig för Alla på snö på 
Svenska Skidförbundet.

     Lär dig mer: allapasno.nu
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Bli en stjärna 
på skidor

Folksam Cup
Distriktskamp för  
15–16-åringar.

Stjärnjakten
Träningsutmaningar med 
gemensamt mål för barn 

9–12 år.

BAUIs Skidskola
Skidskola med rörelse- 

glädje för de yngsta.

Träna tillsammans 
 Gemensam träningsgläd-

je för barn och vuxna.

Landslagsskolan 
Genomför härliga läger-
dagar på hemmaplan.

Volkswagen  
Ungdomscup 

Distriktskamp för 
13–14-åringar.

XC 2020/2021 BARN OCH UNGDOM

Låneutrustning till 
förskolor genom 
BAUIs skidskola 

Blågula vägen  
– vår utvecklingsmodell

Alla barn och ungdomar som vill åka längdskidor ska 
erbjudas stimulerande och glädjefyllda aktiviteter där de 
kan utvecklas oavsett om de nyss hittat sporten, deltagit 
en längre tid, inte vill tävla eller älskar att tävla. För att 
underlätta för föreningar och ledare har vi tagit fram 
en mängd inspirerande och spännande aktiviteter samt 
material.

Tack vare BAUHAUS satsning BAUIs  
skidskola kan förskolor låna längdskid- 
utrustningar under en vecka. Intresset är 
stort därför lottas utrustningarna ut mellan 
anmälda förskolor. BAUIs skidskola gav 
förra säsongen 510 förskolebarn möjlighet 
att åka skidor under en veckas tid.

En av kommentarerna från en deltagande för-
skola löd: ”Helt lyriska barn som undrade om 
de fick ta hem pjäxor och skidor. Tack för att vi 
med hjälp av er kunde ge dem en upplevelse.”

Svenska Skidförbundet vill göra sambandet tydligare mellan en god 
utveckling i barn- och ungdomsåren upp till junior- och seniorelit samt 
ett fortsatt livslångt idrottande. Vi vill uppmärksamma vad som karak-
teriserar de olika utvecklingsstadierna och hur föreningar kan anpassa 
verksamheten utifrån de aktivas utveckling och ambitionsnivå.  

Utvecklingsmodellen Blågula vägen är en vägledning för 
att skapa trygghet och inspiration samt odla nyfikenhet 
och ett vaket intresse för varje individs utveckling.  
 Utveckling av rörelseförståelse står i centrum vilket 

gör att fler får fysiska förutsättningar att idrotta mer, längre och 
bättre. Utövaren känner sig kompetent, får tilltro till egen förmåga 
och en möjlighet att utveckla och förbättra sin prestation.  
 Blågula vägen är tänkt att vara ett stöd och en ledstjärna vid 
planering av skidverksamhet inom alla nivåer. Dokumentet ska 
kunna läsas och förstås av föreningsledare, tränare, föräldrar, 
aktiva och andra som är intresserade att utvecklas inom svensk 
längdskidåkning. 

     Är er förskola intresserade att använda låne- 
utrustningen under vintern? Anmäl intresset på 
www.bauis.neh.com

”Det är en 
fantastisk 

möjlighet att 
ge fler barn 
chansen att 
åka skidor, 

missa inte den. 
Vi vet att många 

barn som 
aldrig hade 

testat längd-
skidåkning 

tidigare nu fick 
chansen.”
JENNY LIMBY  

Barn- och ungdoms- 
ansvarig SSF Längdskidor 
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ANDERS STRID
Norrbotten och Västerbotten

anders.strid@skidor.com
tel. 070-271 44 39

ANNA NORMAN 
Ångermanland och  

Medelpad
anna.norman@skidor.com

tel. 070-33 92 608

ANKI DANIELSSON
Jämtland/Härjedalen, Dalar-
na, Hälsingland, Gästrikland, 

Uppland, Stockholm,  
Västmanland och Värmland.
anki.danielsson@skidor.com 

tel. 070-266 56 76
  

ROBIN ISBRING
Örebro, Södermanland, 
Östergötland, Småland, 
Västergötland, Göteborg, 
Skåne, Gotland, Halland,  
Blekinge och Bohuslän.

robin.isbring@skidor.com
tel. 070-301 52 13

BEHÖVER NI 
STÖTTNING I  ERT 

DISTRIKT?

VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN 
MED AKTIVITET

HUR DET HAR VARIT ATT DELTA I SKI TEAM 
SUMMER CHALLENGE?

Våren 2020 blev annorlun-
da på många sätt på grund 
av coronapandemin. Läger, 
tävlingar och cuper inom 
så väl längdskidåkning som 
andra idrotter ställdes in. 
Det behövdes ett alternativ 
för att ge ungdomar mål 
och inspiration att fortsätta 
aktivera sig.

Landslagsskola 
Att vara tillsammans och uppleva en massa 
roliga aktiviteter på ett läger är bland det 
roligaste som finns. För att ge fler barn 
möjligheten att uppleva dessa härliga läg-
erdagar lanserade vi förra säsongen Stjärna 
på skidors landslagsskola. Det är ett färdigt 
paket med material för att göra det enkelt 
för föreningar att arrangera egna läger på 
hemmaplan, som blev mycket uppskattat. 

Denna sommar med coronapandemin blev det 
än viktigare att genomföra läger i närområdet. 
Vilket märktes. Sommaren 2020 arrangerades 
landslagsskolan av Sävedalens AIK, Hudiksvalls 
IF, Skellefteå SK, Vårby IK, Östervåla IF och Väst-
bottens Skidförbund. Ett läger skulle även ha 
arrangerats av Orsa SK, men fick tyvärr ställas 
in. Totalt fick 180 barn uppleva roliga lägerdagar 
med massor av glädjefyllda aktiviteter.

Ski Team Summer Challenge som lanserades 
under försommaren kom till för att inspirera 
ungdomar i åldern 10-15 år till en varierad och 
rolig sommarträning.

Där fick deltagarna 20 olika utmaningar som skulle 
genomföras den 1 juni–31 augusti. Landslagsut-
maningar, skidgångspass, paddling, crosspass 
och teknikbanor är några exempel på det mycket 
varierande innehållet. De som lyckades utföra 18 
av de 20 utmaningarna deltog i en utlottning av fina 
priser i form av Ski Team-produkter.
 Glädjande blev intresset riktigt stort, över 150 
ungdomar från olika delar av Sverige deltog. Det 
positiva intresset gör att satsningen återkommer 
även nästa sommar.

”Det har varit engagerade och roligt 
att utföra dessa utmaningar. Och 
jag känner stor skillnad på min 

kondition och styrka. Ser fram emot 
vintersäsongen.”

”Det har varit kul i sommar för 
jag brukar inte vara så bra på att 
komma på egna träningar utanför 
klubben, men med det här kunde 
man bara kolla vad man har kvar 

och göra nått av det”

     Är ni i behov av ut-
bildning i er förening eller 
distrikt? Kontakta då ditt 
distrikts utbildningsans-
varige eller din närmaste 
längdkonsulent.

     Kolla in #skiteam 
challenge på Instagram.

NY UTBILDNINGS- 
STRUKTUR 
LANSERAS

Tränare och ledare är oer-
hört viktiga kugghjul inom 
svensk längdskidåkning. 
Som ledare skapar du 
förutsättningar för barn, 
unga och vuxna att 
utvecklas och utmanas 
inom idrotten, samtidigt 
som du utvecklas som 
människa. 

Därför är det otroligt 
viktigt att våra ledare har 
tillgång till bra utbildning. 
Det övergripande 
målet med den nya 
utbildningsstruktur, som 
lanseras i höst, är därför 
att få fler utbildade 
tränare och säkerställa 
en grundläggande 
kunskapsnivå.

Ski Team Summer Challenge

Albin Persson från 
Matfors var en av 
deltagarna som 
kammade hem ett 
utlottningspris. 
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Längdlandslaget fortsätter befästa  
sin position som ett av Sveriges mest  
populära svenska idrottslandslag.  
Lagets stora popularitet märks väl  
i SVTs publiksiffror där antalet  
tittare över tid har en fortsatt positiv 
utveckling. 

Längdlandslaget 
skapar stort 
intresse

XC 2020/2021 MEDIA
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Personer uppger att 
de är intresserade av 
längdlandslaget.

(I åldern femton år och 
äldre).
Källa: Upplevelseinstitutet.

3.5
MILJONER H

ela 41 % av befolkningen 
(15 år och uppåt) uppger att 
de gillar längdlandslaget, 
det motsvarar nästan 3,5 
miljoner människor. Detta 

placerar längdlandslaget, även i år, på en 
hedrande tredjeplats i listan över de mest 
populära landslagen i Sverige, efter herrar-
nas landslag i fotboll (48 %) och hockeylaget 
Tre Kronor (47 %). 
 En intressant iakttagelse, som vi faktiskt 
är stolta över, är att det är en jämn in-
tressefördelning bland könen, med 25% 
kvinnor respektive 28% män. De flesta 
andra sporter har en slagsida åt det ena eller 
andra hållet, flest åt det manliga hållet, men 
längdåkning engagerar jämlikt.
 Detta stora intresse för längdåkning är 
viktigt för oss och här spelar samarbetet 
med olika mediekanaler en viktig roll. Det 
ger oss en möjlighet, en plattform, att kunna 
bibehålla men framför allt öka intresset 
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”Detta stora 
intresse för 
längdåkning 

är viktigt 
för oss och 
här spelar 

samarbetet 
med olika 

medie- 
kanaler en 
viktig roll.”
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Den totala publik- 
siffran för SVTs världs- 
cupsändningar under 

säsongen 19/20.

Sju tävlingar hade en 
genomsnittlig publiksiffra 

på över 1 miljon. 
Källa: SVT.
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MILJONERVisst kan det aldrig bli för mycket 

längdskidor? I vinter fortsätter SSF därför 
med sin satsning att sända samtliga 
tävlingshelger från Volkswagen cup.

– Vi vill ju visa svensk skidsport ur ett bredare 
plan. Därför känns det superbra att vi kommer 
kunna erbjuda nationella sändningar även denna 
vinter, säger Ludvig Remb, tävlingskoordinator på 
SSF. 
 Sedan den nationella cupen för fyra år sedan 
bytte namn till Volkswagen cup har tre av fyra 
säsonger streamats live med en fullskalig produk-
tion. 
 – Vi har sex bemannade kameror, fyra personer 
i kontrollrummet plus kommentatorer, där vi på 
varje ort brukar bjuda in en expert. Så vi gör en 
riktig tv-produktion, berättar Ludvig. Och samma 
proffsiga uppsättning blir det även i vinter, under 
hela säsongen. 
 – Totalt sänder vi tio tävlingsdagar från fyra 
olika orter i Sverige. Och precis som vanligt är det 
helt gratis att se när den svenska eliten gör upp, 
avslutar Ludvig. 

Ett lyckat streaming- 
koncept fortsätter

för samtliga sändningar från världscupen 
blev över 39 miljoner. Fantastiska siffror 
med tanke på att säsongen avslutades  
i förtid.
 Som ett komplement till alla me-
diekanaler har vi även ökat mängden 
egenproducerat material. Exempelvis 
pryds våra sociala mediekanaler nu av en 
mängd intressant ”bakom-kulissen- 
material”, (du följer väl oss där). Dess- 
utom har vi genomfört nästintill 
fullskaliga streaming-produktioner av 
de nationella tävlingarna i Volkswagen 
cup. Sammantaget har dessa och andra 
satsningar blivit mycket populära och 
uppskattade och vi har fler intressanta 
projekt på gång för att göra intresset för 
längdåkning ännu större. 
 Tack för det stöd och stora intresse ni 
visar för svensk längdåkning, vi kommer 
göra vårt allra bästa för att återgälda 
detta!

ULRIKA STERNER
Kommunikationsansvarig

tel. 070- 867 06 73
ulrika.sterner@skidor.com

LUKAS JOHANSSON
Press- och contentansvarig

tel. 072-579 64 75
lukas.johansson@skidor.com

HAR DU FRÅGOR 
KRING MEDIA? 

KONTAKTA:

”Vi har sex  
bemannade 

kameror, fyra 
personer  
i kontroll- 

rummet plus  
kommentatorer.”

LUDVIG REMB 
Tävlingskoordinator  

Svenska Skidförbundet

LIVE STREAM!
Se tävlingskalender 
för Volkswagen Cup 

på sid. 29

kring längdåkning. Genom att finnas 
tillgängliga så mycket vi har möjlighet, dels 
genom personliga kontakter men även via 
pressmeddelanden och många pressträffar 
vill vi visa hur viktigt detta samarbete är 
för Längdskidsverige. Att synas i media 
genererar ett stort engagemang, både för 
individuella åkare och för längdskidåkning 
i stort. Det blir en win-win-situation där vi 
båda hjälper varandra till ökad synlighet. Vi 
kommer fortsätta gör allt för att ”odla” våra 
goda samarbeten även denna säsong, de är 
ovärderliga för oss.
 En faktor till det ökade engagemanget 
är SVTs satsning på Vinterstudion och 
direktsändningar av världscuptävlingar. 
Publikmässigt lockade SVTs sändningar 
från längdvärldscupen i genomsnitt en pub-
lik på 767 000. Sju av dessa sändningar kom 
upp en i publiksiffra på över 1 miljon, åtta 
tävlingar hade en publik på över 900 000 
tittare. Den sammanlagda publikstorleken 
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170 000
EXPONERINGAR

FÖLJ OSS

XC 2020/2021 MEDIA

NY SVT-DOKUMENTÄR 
FÖLJER LÄNGD- 
LANDSLAGET

Ski Team Sweden X-Country

Ski Team Sweden Rollerski

Svenska Skidförbundet längd

FACEBOOK

Senaste nytt från längdlandslaget, rullskid- 
landslaget och nationell verksamhet. 

Under sommaren har SVT 
dragit igång inspeln-
ingarna för den nya 
dokumentären där de 
bland annat följt Johanna 
Hagström lite extra. 

”Vi har märkt att det är många 
som bryr sig om längdlands- 

laget. Det är ett väldigt  
folkkärt landslag med många 

spännande karaktärer.”
TOBIAS BJÖRLING 

Projektledare för SVTs nya satsning

Nyfiken på resultatet? Den nya dokumentären 
är planerad att sändas hösten 2021 och består 
av fem entimmes-avsnitt. Missa inte detta, du 
kommer få en unik inblick!

Ytterligare ett bevis på det stora intresset 
för svensk längdskidåkning är SVTs nya 
satsning. I en ny dokumentärserie kommer 
de följa längdlandslaget ”bakom kulissen” 
både inför och under säsongen 2020/2021. 

E
n projektledare från SVT hörde 
av sig till Svenska Skidförbundet 
under våren för att presentera en 
ny idé – en dokumentärserie där 
de ville följa och komma extra nära 

längdlandslaget. 
 – Vi har märkt att det är många som bryr sig 
om längdlandslaget. Det är ett väldigt folkkärt 
landslag med många spännande karaktärer. 
De vistas också i en spännande miljö, något 
som vi tyckte skulle lämpa sig bra för en ny 
tv-dokumentär, berättar Tobias Björling som 
är projektledare för dokumentären. 
 Några veckor efter den första kontakten var 

inspelningen igång och under sommaren har 
SVTs filmteam besökt flera åkare på hemma-
plan och även varit med på några av lagets 
läger.  
 – Jag tycker redan att vi har kommit varan-
dra nära. Vi vill ju visa verksamheten så ärligt 
och autentiskt som möjligt och därför är det 
viktigt för oss att vår närvaro inte påverkar 
skeendet, oavsett om det är en kamera där 
eller inte, säger Tobias. 
 En av de åkare som har följts under som-
maren är Johanna Hagström, som redan nu 
har fått se ett smakprov av serien. 
 – Jag blev riktigt imponerad av hur de har 
klippt ihop allting. Sedan är det ju alltid lite 
jobbigt att se sig själv på film, säger Johanna 
och skrattar. 
 – Men det har fungerat jättebra och jag  
tycker bara det är kul att de kommer vara  
med under säsongen. 

Fridas sensationella vinst
Inlägget med Frida Karlssons bragd i Holmen-
kollen, när hon besegrade Therese Johaug 
på tremilen blev, inte helt oväntat, det mest 
exponerade inlägget på vårt instagramkonto 
(skiteamswexc) under 2020 med nästan 170 000 
exponeringar.
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INSTAGRAM

Här möts du av bilder och korta klipp som både informerar och 
inspirerar. Sprid glädjen för skidåkning genom att dela våra inlägg.

FÖLJ OSS

èGillar du längdlandslaget? Gillar du 
längdskidåkning i allmänhet? Då kan 
du följa vad som händer hos oss i våra 
olika kanaler.

WEBBPLATS

Här vi samlar nyheter och fakta kring både landslag, barn- och 
ungdomsverksamhet, utbildning, organisation med mera.

skidor.com/langdakning

Prenumerera på
våra nyhetsbrev: 
skidor.com/langdakning/
foljoss

Ski Team Sweden X-Country

TWITTER

Håll dig uppdaterat på 
vår twitter-kanal.

@skiteamswexc

@skiteamswexc

YOUTUBE

Vår Youtubekanal är full med vloggar och filmer 
från både landslag och ungdomsverksamhet. 

NYHETSBREV è
Få våra aktuella 
nyheter direkt till  
din inkorg!

FANS
Nyhetsbrevet för dig 
som vill få tips och 
inspiration till din egen 
träning. Du får också 
senaste nytt om längd-
landslaget, världscuper 
och andra nyheter från 
Längdskidsverige.

FÖRENINGAR
OCH DISTRIKT
I detta nyhetsbrev finns 
massor av intressant 
läsning med tips på 
aktiviteter, utbildningar, 
och råd för att utveckla 
din skidåkning.

SAMARBETS
PARTNERS
Som samarbetspartner 
får ni varje vecka,  
under tävlingssäsong,  
ett nyhetsbrev med 
inspirerande marknads- 
aktiviteter, tävlingar,  
erbjudanden om exklus-
iva aktiviteter och annat 
som rör vårt partnerskap.
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En
värdeskapande  
riktning

XC 2020/2021 MARKNAD
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Längdlandslagets kommersiella resa har tagit klivet 
in i en ny tid. Modernt ledarskap baserat på en 
stark värdegrund och med stort fokus på hållbarhet 
är en självklar utgångspunkt i allt vi gör – även 
marknadsmässigt. 

”Vi ska fortsätta  
vara goda förebilder,  

sprida framtidstro och 
behålla den naturliga 
platsen i folksjälen.”

VI TAR KLIVET IN I EN NY TID

SVENSKA SKIDFÖRBUNDET  |  XC  |  2020/202144
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Som partner till längd-
landslaget finns möjlighet 
att följa med på unika 
resor till mästerskap och 
världscuptävlingar. 

Volkswagens kampanj 
”No Show Room” vann 
första pris i den pres-
tigefyllda kommunika-
tionstävlingen ”YouTube 
Works”. Läs mer om detta 
på sidan 47. 
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V
åra samarbetspartners vis-
ar också tydligt att denna 
omställning är nödvändig 
för att vi ska fortsätta lig-
ga i framkant tillsammans 
med de som vill associera 

sig med svensk idrott. Denna värdeskapande 
inriktning uppskattas såväl internt som bland 
våra samarbetspartners och fans. Vi ska fortsät-
ta vara goda förebilder, sprida framtidstro och 
behålla den naturliga platsen i folksjälen. 
 Här ser vi ett antal prioriterade framgångs-
faktorer som hjälper oss in i framtiden:

è INKLUDERING
Genom digitaliserade partnerträffar, där vi 
bjuder in samtliga samarbetspartners, skapas 
en tydligare närhet till landslaget. Ett annat 
exempel är den allt större integreringen med 
rullskidverksamheten inom försäljnings- och 
marknadsarbetet. Effekten blir att grenarna  
lyfter varandra och vi uppnår dessutom en 
starkare exponering av längdlandslaget även 
under sommarhalvåret.

èSAMVERKAN
Våra samverkansprojekt sker inte bara inom 
Sverige. Genom ett interregionalt samarbete 
med det norska skidförbundet har vi bjudit 
in våra respektive samarbetspartners till ge-
mensamma nätverksträffar och arrangemang. 
Detta skapar mötesplatser med unikt innehåll, 
det bästa från två vär(l)dar.

èTILLGÄNGLIGHET
För att kunna ge maximal support och därmed 
få en större utväxling har marknads- och kom-

VIKTOR RANDHEM
Försäljning

070-888 82 52 
viktor.randhem@skidor.com

ANDERS SÖDERGREN
Sponsorcoach 
070-633 83 83 

anders.sodergren@skidor.com

JOHAN LINNAEUS
Sponsorkoordinator 

070-090 78 74 
johan.linnaeus@skidor.com

ANNA NYKVIST 
Sponsorassistent
070-405 66 76 

anna.nykvist@skidor.com

KONTAKTA OSS! ê

MALIN WESTHED
Marknadschef 

tel. 070-372 28 12 
malin.westhed@skidor.com

munikationsavdelningen förstärkts och tydli-
ga roller skapats. Det ska vara lätt, smidigt och 
värdefullt att samarbeta med oss.

è INNOVATION 
Vi strävar efter att alltid ligga i framkant. Det 
senaste ”vapnet” är den specialbyggda buss 
(via Scania) som är helt skräddarsydd efter 
åkarnas behov. Bussen fungerar som basläger 
för uppladdning på tävlingsarenan. Den har 14 
sittplatser och är försedd med senaste hållba-
ra teknik som solceller, infraröd uppvärmning 
och HVO-motor.  

èHÅLLBARHET 
Krav på gemensamma hållbarhetsinsatser 
skrivs alltid in i våra samarbetsavtal. Hållbar-
hetsbudskapet ”Snow is Life – together for a 
sustainable future” förstärker våra aktiviteter 
inom detta område. 

èAKTIVERING
Genom många framgångsrika aktiveringar  
lyfter vi både vårt eget och våra samarbetspart-
ners varumärken. Tio företag valde i vintras att 
genomföra större kampanjer/filmer där våra 
åkare profilerades. Exempelvis vann Volkswa-
gens kampanj ”No Show Room” första pris i 
den prestigefyllda kommunikationstävlingen 
”YouTube Works”. Läs mer om detta på sida 47. 

”Det ska vara 
lätt, smidigt 

och värdefullt 
att samarbeta 

med oss.”
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TEAM SPONSOR:  SVENSKA SPEL
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”Vi vill bygga 
för framtiden 

genom att 
skapa bra 

utveckling-
smöjligheter 
för svensk  
längdskid-

åkning” 
JOAKIM MÖRNEFÄLT 

Kommunikationsdirektör 
på Svenska Spel

XC 2020/2021 MARKNAD

– Vi är så imponerade över hur professionella 
längdorganisationen är, säger Joakim Mörnefält, 
kommunikationsdirektör på Svenska Spel. 
 När de orden når marknadschef Malin 
Westhed ler hon brett. 
 – Oj, det var fina ord! Vi gör hela tiden vårt 
bästa och när man får höra detta är det så klart 
smickrande. 
 I maj förra året skrev Svenska Spel och längd- 
verksamheten ett sju år långt avtal. Starten av 
samarbetet har varit suveränt. På bara ett år 
har det gjorts två reklamfilminspelningar och 
även flera lyckade aktiveringar i samband med 
världscuptävlingar i Sverige. Joakim Mörnefält 
hade dessutom lyckan att på plats uppleva Linn 
Svahns stora genombrott i Davos.  
 – Det var verkligen en av vinterns alla höjd-
punkter att få vara där och uppleva den sensa-
tionen. Men att följa Frida Karlssons superlopp 
i Holmenkollen och den grymma laginsatsen 
med Ebba och Charlotte framför tvn var också 
helt fantastiskt, säger Joakim. 
 Även om han minns Linn och Fridas första 
världscupsegrar som säsongens höjdpunkter 
understryker han att Svenska Spels samarbete 

I maj förra året gick Svenska Spel in som 
presenting partner till längdlandslaget. 
Efter säsongen 2019/2020 kan båda 
parter konstatera att samarbetet blev 
mycket lyckat. 

med längd inte bara handlar om de som redan 
är i toppen. 
 – Vi är inte med för att jobba bara med 
eliten. Vi vill bygga för framtiden genom att 
skapa bra utvecklingsmöjligheter för svensk 
längdskidåkning. Vi vill säkerställa att det finns 
en ledarorganisation och bra träningsmöjlig- 
heter i form av anläggningar och lokaler. Där 
är vi supernöjda med konceptet Team Svenska 
Spels Elitmiljöer som vi har jobbat fram tillsam-
mans. 
 Svenska Spel har traditionellt sett samarbetat 
mest med klassiska svenska lagsporter men 
ville göra en förflyttning. Därför sökte de upp 
längdlandslaget.  
 – När vi gick in i längd fattade vi ett af-
färsmässigt beslut. Vi vill ju vara hela svenska 
folkets spelbolag och det tycker jag att vi är när 
vi nu samarbetar med ett så folkkärt landslag 
som längdlandslaget, som står för jämställdhet, 
ansvarstagande och hållbarhet. Vi vill asso-
cieras med längd helt enkelt och det har varit 
ett superbra första år. Vi är verkligen jättenöjda, 
avslutar Joakim. 

Ett lyckat första år 
med Svenska Spel

Svenska Spels supporter-
buss fick fler att heja på 
våra skidstjärnor under 
de svenska världscuptävl-
ingarna i Östersund och 
Falun.
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V
i anade aldrig att engagemanget skulle 
bli så stort, berättar Jeanette Asteborg, 
marknadschef på Volkswagen. 
 En kylig dag i slutet av november 
samlades några av längdlandslaget 
åkare i norra Lappland för att spela in 
en reklamfilm tillsammans med Volk-

swagen. Den nya kampanjen ”The No Show Room” skulle 
aktivera folk på ett lite annorlunda sätt. 
 – Kring juletider är det mycket som händer och dess-
utom är det allmänt känt att många tycker att reklam är 
störande. Vi ville göra något som aktiverade folk, något 
som folk kunde prata om vid matbordet, berättar Jeanette 
Asteborg, marknadschef på Volkswagen.
 – Kampanjen blev så lyckad att folk till och med genom-
förde den som en rolig familjegrej. 
 

Kampanjen gick ut på att hitta den gömda bilen, en  Passat 
Alltrack, som hade placerats i en glasbox någonstans  
i Sverige. Den som hittade platsen och först lyckades få tag i 
alla ledtrådar skulle få bilen. För att låsa upp koordinaterna  
behövde deltagarna hitta ledtrådar till sex koder, som 
släpptes undan för undan.
 – Koder kunde hittas lite varstans. På reklamskyltar, 
registreringsskyltar, nummerlappar och i landslagets egna 
sociala medier, berättar Jeanette. 
 I den häftiga reklamfilmen syns några av landslagets 
största profiler tävla om vem som hinner till bilen först. 
Hela kampanjen fick stort genomslag och hela 15 000 män-
niskor deltog i biljakten. 
 – Vi hade inte förväntat oss att engagemanget skulle vara 
så stort. Vi fick massor av frågor, folk ville sälja lösenord, 
det diskuterades på Sveriges största forum var bilen fanns 
och folk var ute och letade med drönare.  Allmänheten är 
verkligen mer engagerad än man tror. 
 Inte nog med att engagemanget blev större än väntat 
kampanjen belönades också med priser i olika PR-tävlingar. 
Bland annat i tävlingen ”Youtube Works” där Volkswagen 
kammade hem vinsten i kategorin ”Creative Innovation” 
och även det finaste priset ”Grand Prix”. Motiveringen löd: 
”Med en kampanj som sömlöst kombinerat Youtube och 
andra kanaler för att skapa en stor upplevelse för användar-
na har Volkswagen engagerat och överraskat, och utmanat 
sin egen kategori. En kampanj som tagit med människor 
på en resa genom det digitala landskapet och den svenska 
vintern, och lockat dem till att pausa och studera varje mil-
lisekund av kampanjens filmer i jakten på nya ledtrådar”.

”Vi anade 
aldrig att 

engagemanget 
skulle bli så 

stort.” 
JEANETTE ASTEBORG 

Marknadschef Volkswagen 
Personbilar

Volkswagens 
kampanj lockade 
tusentals

Volkswagen har varit samarbetspartner till längdlandslaget ända sedan 2008. 
Under årens lopp har flera lyckade kampanjer och reklamfilmer lanserats. Men 
2020 blev något extra med den lyckade kampanjen ”The No Show Room” som 
engagerade tusentals människor och även nominerades i flera PR-tävlingar. 

TEAM SPONSOR:  VOLKSWAGEN

Mikael Bolsöy, 27 år, blev den 
lyckliga vinnaren av bilen efter 
ihärdigt letande efter ledtrådar

Volkswagens kam-
panj “The No Show 
Room” uppmärk-
sammades och vann 
många priser.

      Sök på “The No 
Show Room” på 
YouTube för att se 
filmen.
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Vattenfalls mål är att möjliggöra ett fossilfritt 
liv inom en generation. Detta tog de fasta på 
när de valde att gå in som partner till Ski Tour 
2020, med målet att göra tävlingen mer  
klimatsmart. I nära samarbete med tävlings- 
organisatörerna tog Vattenfall fram en plan 
för hur detta skulle gå till. 

HÅLLBARHET

V
i ville att det skulle vara något 
som besökarna kunde se med 
blotta ögat och även direkt se 
effekterna av, säger Åsa Rolke 
som är sponsringsansvarig för 

Vattenfall i Sverige och fortsätter: 
 Därför fokuserade vi på arbetsmiljön före 
och under tävlingarna.
 Vattenfall bidrog med ett mobilt batteri- 
lager med laddpunkter för elfordon, för att 
inte belasta elnätet på de olika orterna under 
denna period, samt hade fem elsnöskotrar på 
plats som arbetsfordon. Detta för att undvika 
onödiga utsläpp och buller för de som arbeta-
de under Touren. De ville även ge de aktiva en 
bättre upplevelse när de blev skjutsade ner för 
backen i Åre under sprinttävlingarna. I Trond-
heim erbjöds besökarna att testköra olika 
eldrivna fordon såsom snöskoter, elmoped 
och enduromotorcykel vilket var en mycket 
uppskattad del i sponsorbyn. 
 Partnerträffen i Östersund var ett lyckat 
inslag där svenska partners mötte några av 
de norska och många erfarenheter samt idéer 
utbyttes. 
 – Det är alltid nyttigt att få höra om andra 
partners aktiveringar och planer, det var 
mycket inspirerande. I år fick vi bland annat 
lyssna på norska huvudsponsorn Sparebank 1 
som berättade om sitt samarbete med det 
norska skidförbundet, mycket lärorikt. Även 
de har ett stort klimattänk och många av deras 
idéer går att applicera på vår verksamhet. I Åre 
fick vi även chansen att ha en tävling mellan 
Sverige och Norge på elsnöskoter, som fick 
stor uppmärksamhet på sociala medier. Men 
jag tänker inte nämna vem som vann, säger 
Åsa med glimten i ögat.

Ski Tour 2020 
blev mer 
klimatsmart

”Vi ville att 
det skulle vara 

något som 
besökarna 

kunde se med 
blotta ögat och 
även direkt se 
effekterna av.”

ÅSA ROLKE 
Sponsoransvarig, 

Vattenfall

Viktor Thorn, Åsa Rolke och Frida Karlsson.
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Hållbarhets-
resan fortsätter
Svenska Skidförbundet, samarbetspartners, och världen  
i övrigt, vinner på en ökad satsning på hållbarhet. Från att 
ha varit ett separat och kanske lite ”komplicerat” område är 
det nu en integrerad del i verksamheten. 

S
er vi med helikopterperspektiv på 
den stora globala hållbarhetsutman-
ing vi alla står inför kan det ibland 
kännas ogreppbart. Att överskrida 
planetens gränser innebär stora risk-

er för vår framtid. Och det kan vara svårt att se 
hur vi, både som individer och organisationer, 
ska kunna åstadkomma en förändring. 
Svenska Skidförbundets hållbarhetsresa som 
startade för några år sedan har tagit fart på all-
var och nu finns en mängd olika fokusområden. 
 – Det är verkligen härligt att se det konstant 
ökande hållbarhetstänket som finns både inom 
organisationen, i det vardagliga arbetet, men 
även i olika marknadsinsatser som vi genomför 
tillsammans med våra samarbetspartners. Håll-
barhet har verkligen blivit ett självklart, och 
mycket nödvändigt, fokus i alla typer av samar-
beten, säger Malin Westhed, marknadschef.

è  Hållbarhetsbudskapet 
”Snow is life – together 
for a sustainable future” 
lanserades.

è  Klimat- och en-
ergikampanj, tillsammans 
med Vattenfall, genom-
fördes som syntes över 
hela landet. 

è  Anders Södergren och 
Anna Ottosson föreläste 
om Svenska Skidförbun-
dets hållbarhetsarbetet 
under Vattenfalls event 
”One Tonne Future”. 

è  En specialanpassad 
skidbuss byggdes i 
samarbete med Scania 
som har tydliga klimat-
främjande inslag som 
exempelvis: miljövänligt 
byggmaterial, solceller på 
taket, infraröd uppvärmn-
ing och HV0-bräns-
lemotor. 

è  Längdpersonalen har 
utbildats i ekonomisk 
körning genom Volkswa-
gen och chaufförerna har 
genom Scania utbildats i 
körning av tunga fordon. 

è  Pengar ur den 
hållbarhetsfond vi 
har tillsammans med 
Vattenfall har fördelats. 
Dels genom miljöbräns-
leköp hos SAS och dels 
för att göra det möjligt 
med likvärdig skidvallning 
under ungdomstävlingen 
Folksam Cup.

è  Ökat antal digitala 
sändningar av exempelvis 
press- och partnerträffar 
samt vardagliga möten 
har resulterat i mindre 
resande och därmed 
minskat utsläpp. 

è  Bilparken byts 
succesivt ut till mer mil-
jövänliga fordon, tydliga 
instruktioner finns om 
att miljöbränsle alltid ska 
väljas i första hand. 

è  Antalet kläder har 
halverats och genom ak-
tivt samarbete med Craft 
anpassas kollektionen till 
miljövänliga kläder, skräd-
darsydda för behovet. 

è  Gamla kläder säljs för 
återanvändning, intäkter-
na går till den hållbarhets-
fond vi har tillsammans 
med Vattenfall.

Några av våra insatser:

 Vår verksamhet bidrar mycket till att 
inspirera fler att röra på sig mer, speciellt på 
snö. Här är de experter. Men det gäller att 
möta utmaningar som samhället i stort har. 
 – Exempelvis funderar vi mycket på hur 
anläggningar kan göras mer tillgängliga och 
även jämlika samt även hur vi ska kunna nå 
de målgrupper som har en större instegs- 
tröskel till idrotten. Det handlar även om att 
säkerställa tillgången på snö i framtiden. Vi 
vill bli fler och bättre! 
 Pusslet läggs bit för bit. Långsiktighet är 
utgångspunkten när det gäller hantering 
av produkter, resurser samt klimat- och 
miljöpåverkan. Det återstår ännu en hel del 
på hållbarhetsresan.
 – Men vi har kommit en god bit på vägen 
att tillsammans med våra samarbetspart-
ners bli ett hållbart förbund, säger Malin.
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Digitala partnerträffar 
har blivit ett nytt sätt 
nå ut och engagera 
flera samarbets- 
partners.
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”De senaste 
åren har vi 

försökt hitta 
gemensamma 
projekt där vi 
verkligen kan 
göra konkreta 

insatser för 
att minska vår 
påverkan på 

miljön.”
MALIN WESTHED 

Marknadschef  
Längdverksamheten 

Svenska Skidförbundet

mellan Östersund och norska Trondheim i slu-
tet av februari. Touren, som skapades genom 
ett lyckat samarbete mellan de svenska och 
norska skidförbunden, hade ett tydligt fokus 
på hållbarhet. Genom en mängd hållbarhets- 
insatser under tävlingarna visade de framtida 
arrangörer att det går att genomföra även stora 
tävlingar på ett miljövänligt och hållbart sätt. 
 Svenska Skidförbundet passade på att 
sprida sitt engagemang för hållbarhet under 
touren.
 – Vi bjöd in våra största samarbetspartners 
till Östersund där vi genomförde ett par dagar 
med nätverksträffar. Det blev ett härligt forum 
där alla generöst delade med sig av erfaren-
heter och tips på olika hållbarhetsatsningar. 
Det blev mycket uppskattat och givande, säger 
Malin och fortsätter.
 – Många samarbetspartners valde att göra 
aktiveringar i samband med touren, vilket var 
riktigt uppskattat. Exempelvis körde Scania 
alla gäster mellan aktiviteterna i Östersund  
i en elbuss, Vattenfall bjöd på en rolig elskoter-
utmaning på Åresjön och det arrangerades 
olika inspirationsföreläsningar.
 Som en extra krydda bjöds gästerna på 
exklusiva besök av både svenska och norska 
ledare samt skidlegendarer inför tävlingarna. 

Innovation – en hållbar buss
Scania, som är experter inom lastvagnar 
och transport, bidrog med många värdefulla 
kunskaper när den gamla husbil som landslag-
et använt som samlingspunkt skulle bytas ut. 
 – Tillsammans designade vi en specialan-
passad buss med målet att den skulle bli så 
hållbar som det bara gick. Bussen har bland 

Genom olika samarbeten möjliggör, 
stärker och ökar förbundet sin för-
flyttning inom hållbarhet. Ski Tour 2020, 
Scanias hållbara buss och Svenska 
Spels elitmiljöer är tre tydliga exempel 
på insatser som gjorts tillsammans med 
samarbetspartners under 2019/2020. 

– Flera av våra samarbetspartners ligger verkli-
gen i framkant när det gäller hållbarhet, så de 
senaste åren har vi försökt hitta gemensamma 
projekt där vi verkligen kan göra konkreta 
insatser för att minska vår påverkan på miljön, 
säger Malin Westhed, marknadschef för längd- 
verksamheten inom Svenska Skidförbundet.

Gränsöverskridande samarbeten
Säsongen 2019/2020 fick världscupen nya 
stopp då Ski Tour 2020 avgjordes i sex etapper 

För ett landslag i behov av snö, både för träning och tävling, finns allt att 
vinna på att minska verksamhetens klimatpåverkan. 

HÅLLBARHET

Från Vattenfalls film- 
inspelning av “Energi- 
utmaningen”. 
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Att valla tävlingsskidor är ”en konst” 
som få behärskar.  Nu kan föreningen 
Offerdals SK ha hittat ett alternativ.

– Det är jätteviktigt att vi gör skidåkningen 
mer tillgänglig för alla. Det ska inte vara en 
klassfråga för de som vill tävla. Alla som vill 
ska kunna delta och vallningen ska definitivt 
inte vara ett hinder, säger Jenny Limby, barn- 
och ungdomsansvarig på Svenska Skidför-
bundet.
 Offerdals SK startade pilotprojektet Val-
laLika under tävlingen Offerdalspropagan-
dan, en av Jämtlands största ungdoms- och 
seniortävlingar i klassisk teknik.
 I korthet går det ut på att alla deltagare 
i fyra klasser, herrar 11 år, damer 14 år och 
båda seniorklasserna 21 år och uppåt, får 
skidorna vallade av ett team vallare från 
lokala föreningar.
 – Genom att låta arrangören valla skidor-
na avdramatiserar vi vallningens betydelse 
för prestationen. Det måste vara enkelt och 
jämlikt för alla som vill tävla. Det blir roligare 

annat HVO-motor, vilket kan minska CO2-ut-
släppet upp till 90 procent, och fler sittplatser 
än tidigare för att kunna spara in på flygresor 
mellan tävlingsorter. Och invändigt är den till 
största delen inredd med miljövänliga materi-
al, berättar Malin.  
 Medan åkarna laddar i bussen, laddar 
bussen också upp. På taket sitter nämligen 
solpaneler som genererar 1 000 kWh/år som 
används till bussens LED-belysning och annan 
utrustning som förbrukar el. 
 Bussen lanserades under hösten 2019 och 
reaktionerna lät inte vänta på sig. Inte helt 
överraskande kom de från norskt håll. 
  – Det har nästan blivit så att vi triggar 
varandra även på miljöområdet, berättar Malin 
och skrattar.

Svenska spels elitmiljöer
En annan stor satsning är de elitmiljöer som 
nu, tillsammans med Svenska Spel, byggs upp 
i Falun, Östersund och Umeå för att skapa 
riktigt bra och hållbara förutsättningar på 
hemmaplan för de aktiva i Team Svenska Spel. 
Teamet består av 22 åkare som har slutat på 
skidgymnasiet, men ännu inte har tagit en 
plats i A-landslaget eller Team Bauhaus.
 – Nu kan vi samla åkarna och skapa riktigt 
bra och givande träningsgrupper på hemma-
plan och därmed även minska på resandet, 
säger Malin. 
 Med tanke på hur 2020 utvecklade sig 
känns en satsning på att skapa bra miljöer på 
hemmaplan verkligen rätt och hållbart. 

Våra partners på skidor i samband med Skitour 2020. 

VallaLika fixar 
jämlika spår

för både åkare och föräldrar när vi arbetar 
tillsammans och ger lika förutsättningar för 
fler, berättar Bert-Ola Bångman, projektle-
dare för VallaLika i Offerdals SK.
 Förutom skillnader i kunskap och 
ekonomi har det också varit många debatter 
om hälsoriskerna med farliga ämnen i de 
effektiva men dyra flourvallorna.
 – Vi har valt att avstå från flourvallor. 
Längdskidåkning ska förknippas med hälsa 
och sundhet inte giftiga vallor. Och om alla 
kör på lika villkor är det skidåkningen och 
inte vallningen som avgör, säger Bert-Ola.
Satsningen på VallaLika är mycket uppskat-
tad, av både åkare och föräldrar, så det blev 
en fortsättning även i år.
 – Vi satsar mycket på hållbarhet inom för-
bundet. Offerdals SK satsning VallaLika ett 
strålande exempel på en kreativ lösning som 
både gynnar rekryteringen och miljön. De 
har visat vägen för hur vi kan skapa en mer 
tillgänglig och miljövänlig idrott. Vi hoppas 
att fler följer efter, säger förbundsdirektör 
Ola Strömberg.

”Vi har valt att 
avstå från  

flourvallor.”
BERT-OLA BÅNGMAN 

Projektledare för VallaLika 
i Offerdals SKFör att göra skidåkningen mer tillgänglig har Offerdals SK startat det up-

pskattade initiativet VallaLika där de tillsammans med andra klubbar erbjuder 
vallningsservice till alla.



SVENSKA SKIDFÖRBUNDET  |  XC  |  2020/202152

XC 2020/2021 MARKNAD

Sponsorcoachen 
vässar formen på 
sponsorgänget

MARKNADSAKTIVITETER

”Träningslägret tillsammans 
med Södergren är en perfekt 

personal- och träningsaktivitet 
för oss på BAUHAUS där vi får 

möjlighet att träffa skidin-
tresserad kollegor runt om i 

Sverige, men även en
aktivitet där vi uppmuntrar 
vår personal till träning och 
rörelse. Träningslägret och 
passen är bra planerade i 

samråd med Södergren, en 
blandning av teori och en hel 

del skidåkning. Lägret har
varit otroligt uppskattat av 

deltagarna och flera av dem 
återkommer varje år, vilket för 

oss innebär bästa betyg.”
JESSICA RÅDBERG 

Event- och sponsringskoordinator på BAUHAUS

nu senast – sponsrat Sollefteå skidgymnasium 
med fyra stakmaskiner, en aktivitet som ge-
nomfördes tillsammans med Ebba Andersson 
under initiativet BAUHAUS-arvet. 
 – Liveidrotten saknas ju just nu och vi 
vill göra något kul för åkarna även under 
träningssäsongen och krydda med lite över-
raskningar. Därför har vi hittat på lite olika 
aktiviteter. Det har varit kul, och även mycket 
konstigt, säger Hans Olsson på BAUHAUS. 

Genom vårt Interregprojekt bjuds även Norska 
Skidförbundets sponsorer in vid valda tillfäl-
len. Nytt för i år är att många träffar genom-
förts digitalt på grund av pandemin. 
 BAUHAUS är minst sagt en engagerad 
partner. Under sommaren har de överraskat 
landslaget under två olika läger där de har 
delat ut priser i samband med träningstävl-
ingar. De har också tillsammans med några av 
våra åkare målat om rapparen Petters hus och 

Skidlegendaren Anders Södergren 
fortsätter sitt uppskattade arbete 
som sponsorcoach för landslagets 

sponsorer och erbjuder bland annat 
teknikkurser, föreläsningar och  

träningsläger.

Vi vill ha en nära relation till våra samarbetspartners och 
erbjuder därför flera tillfällen att träffas. Vi informerar om 
verksamheten, inför, under och efter säsong samtidigt som vi 
skapar möjligheter att bygga nätverk och utbyta erfarenheter 
med varandra. Alltid lika uppskattat.

Nära relationer 
engagerar våra 
samarbetspartners

BAUHAUS har tillsammans med Ebba Andersson sponsrat Sollefteå skidgymnasium med fyra stakmaskiner, en aktivitet 
som genomfördes under initiativet BAUHAUS-arvet. 
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EXPONERINGSYTA 
PÅ TÄVLINGSDRÄKT 

ARRANGERADE 
BILDER OCH FILMER

SVENSKT-NORSKT
SAMARBETE

Vill du och ditt företag
också vara med?

EXPONERING PÅ
ÖVERDRAGSSTÄLL

OMNÄMNANDEN

DIGITALA 
PARTNER-
TRÄFFAR

EXPONERING PÅ 
PRESSVÄGG 
OCH TRÖJA

SKI TEAM-RESOR
VC/VM/OS

TILLGÅNG TILL 
VARUMÄRKET 

SKI TEAM SWEDEN 
X-COUNTRY

UTTALANDEN 
FRÅN AKTIVA

Kontakta försäljning, Viktor Randhem
tel. 070-888 82 52, viktor.randhem@skidor.com

NÄTVERKS-
TRÄFFAR

COACHNING

MARKNADS- 
KAMPANJER
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SMART ENERGY PARTNER

TEAM PARTNERS

PRESENTING PARTNER

EXCLUSIVE PARTNERS

PARTNERS
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SKIS

SKI POLES

GLASSES

SKI BINDINGS

SKI GLOVES

SKI BOOTS

SKI WAXES

®

Alternative logos:

RESORTS

SUPPLIERS

SUPPLIERS - EQUIPMENT
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