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Svensk  
längdskidåkning  
är stark.
Vintern summerade vi med fem VM-medaljer, fyra medaljer  
från J-/U23-VM och Stina Nilssons vinst i den totala sprint-
världscupen för första gången någonsin på damsidan. 
Landslagsdamerna radade upp pallplatser i världscupen och 
herrarna tog en pallplats och kliv uppåt i rankningslistan.

V
i har engagerade sponsorer som 
vill jobba med vårt populära 
landslag och vi hittar ständigt 
nya samarbetsformer. Vår goda 
samverkan med våra sponsor-

er är avgörande för att vi ska kunna ge våra 
elitidrottare bästa möjliga förutsättningar och 
vi tackar alla som stöttar oss!
 Charlotte Kalla toppar listan över Sveriges 
mest omskrivna idrottsprofiler som första 
kvinna någonsin. Inte en dag för tidigt! Ytter-
ligare fyra åkare finns med på topp 20-listan. 
Längdskidåkning berör svenska folket!
 Våra utbildningstillfällen slår deltagarrekord 
och våra barn- och ungdomsaktiviteter är 
mycket populära. Längdskidsporten fortsätter 
vara en attraktiv idrott och vi strävar efter 
ökad tillgänglighet. Det ska vara lätt att testa 
på längdskidåkning och lockande att fortsätta 
utövandet hela livet. 
 För Svenska Skidförbundet har även håll-
barhet blivit en naturlig del av verksamheten. 
Vi ska erbjuda bra idrottsmiljöer, ha en stabil 
ekonomi och använda naturresurser på ett 
ansvarfullt sätt för att inte äventyra vårt klimat 
och framtida generationers möjligheter. 

Tillsammans med våra partners strävar vi 
efter att göra vårt bästa för att minimera vårt 
klimatavtryck och vara förebilder inom hållbar 
verksamhet. 
 Vår huvudsponsor Vattenfall är vår Smart 
Energy Partner. Deras försäljning av överbliv-
na landslagskläder går till vår hållbarhetsfond. 
I magasinet kan du läsa vad pengarna ska 
användas till. 
 Vi har kommit långt inom exempelvis jäm-
ställdhet, där vi erbjuder lika förutsättningar 
för tjejer och killar inom hela vår verksamhet. 
Det är en självklarhet för oss. 
 Kommande vinter är mästerskapsfri, men 
det finns ändå mycket att se fram emot. Bland 
annat lanserar vi en unik och spännande mini-
tour i världscupen – Ski Tour 2020. Även den 
kan du läsa mer om i magasinet. 
 Dessutom arrangerar Svenska Skidspelen 
traditionsenligt världscuptävlingar i Falun. Det 
blir som vanligt ett arrangemang i världsklass, 
förhoppningsvis med svenska framgångar.
En annan höjdpunkt är Tour de Ski, där vi i år 
kan räkna med stor uppställning av eliten då 
det inte finns något VM eller OS att satsa mot.
 Avslutningsvis vill jag passa på att ”lyfta” 
alla engagerade ledare, tränare och föräldrar 
ute i landet som gör otroliga insatser ute  
i föreningar och distrikt, samt även våra aktiva, 
anställda och samarbetspartners. Jag kan inte 
tacka er alla nog mycket. Utan er skulle vår 
verksamhet inte fungera – ni gör ett ovärder-
ligt jobb!

XC 2019/20 LEDARE

OLA STRÖMBERG 
Förbundsdirektör  
och t.f. längdchef

”Tillsammans 
med våra  
partners  

strävar vi efter 
att göra vårt 
bästa för att 

minimera  
vårt klimat-
avtryck och 

vara förebilder 
inom hållbar 
verksamhet.” 
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E
n lägervecka i Orsa Grönklitt in-
ledde hela mästerskapsäventyret 
där laget laddade batterier och 
toppade både den mentala och 
fysiska formen inför säsongens 
stora mål.

 – Vi teamade ihop oss, åt god mat och
mådde gott. Allt för att kunna prestera så
bra som möjligt när det var dags, berättar
Martina Höök, tränare för utvecklingslaget,
som i år fått namnet Team Svenska Spel.
På andra sidan Östersjön var kylan ett faktum
– men inte ett hinder. De svenska åkarna
tacklade den med fantastisk inställning.
Med tejpade kinder, som skydd mot den
isande luften, inleddes mästerskapet med
sprint. Samtliga juniorer tog sig vidare till
kvartsfinaler, vilket inte hänt på många år.
Två tjejer och en kille tog sig till final. I dam- 
finalen fick vi se två besvikna tjejer, Linn
Svahn och Frida Karlsson, glida in precis
utanför pallen som fyra och femma. Men
deras revansch skulle komma.
 Axel Aflodal åkte in som femma i herr- 
finalen och visade att han är en sprinter att
räkna med i framtiden.
 Dagen därpå var det dags för mästerskapets
första medalj när det var U23-åkarnas
tur att sprinta. Liksom på juniorsidan tog sig
två tjejer och en kille hela vägen till finalerna
och efter en rafflande avslutning kunde
Moa Lundgren till slut utropas som segrare.
Hon försvarade därmed sprintguldet från
JVM 2018. Johanna Hagström ramlade
tyvärr i finalen och slutade på en snöplig
sjätteplats. Marcus Grate fick också nöja sig
med samma placering.

Revanschen
Förväntningarna på den regerande junior-
världsmästaren Frida Karlsson var lika
stora inför distansloppen som hennes egna
besvikelsen efter sprinten, men hon skulle
få ställa sig högst upp – två gånger om dessu-
tom! Karlsson åkte först hem guldet på 5 km 
fristil för att sedan krossa fältet totalt på
15 km klassiskt några dagar senare.
 – Tanken var inte att gå ifrån så tidigt, men
det blir ju lite som det blir ibland, sa en glad
Frida efter det andra guldet.
 Mästerskapet avslutades med stafett där
Linn Svahn kunde spurta hem bronset till
Sverige efter fint förarbete av Louise Lind-
ström, Frida Karlsson och Tilde Bångman.
Killarna, som länge var med i medaljstriden, 
fick till slut nöja sig med en sjätteplats, men
med ett kvitto på att medaljerna är nära.
Riktigt nära…

D
e två 21-åringarna har följts åt
i spåret sedan barnsben, trots
att Moa är uppvuxen i Umeå
och Johanna i Falköping. Un-
der det senaste mästerskapet
delade de också rum.

 – Moa gillar att busa och göra hyss, men när
det är dags för tävling, eller om hon är arg, då
ska man hålla sig undan. Det har jag lärt mig,
skrattar Johanna.
 Men någon arg Moa syntes inte till under
U23-VM i Lahtis där det blev guld i sprinten.
 – Det blev en väldigt bra dag till slut. Jag
kände mig inte i toppform för jag hade varit
sjuk innan, men jag hade ett inre peptalk innan
start i finalen och försökte intala mig själv att
jag var i form, berättar Moa.
 Samma tävling slutade snöpligt för Johanna
som föll strax innan upploppet i finalen.
Men hon skulle få sin revansch i världscupen
några veckor senare när hon åkte in som trea  
i sprinten i italienska Cogne. 

JUNIORER OCH U23-ÅKARE  
LEVERERADE PÅ VM I LAHTIS

Det blev dubbla JVM-guld 
till Frida Karlsson.

Axel Aflodal körde sista 
sträckan för de svenska 
herrarna i stafetten.

Trots sin unga ålder har Johanna 
Hagström och Moa Lundgren från 
utvecklingslaget Team Svenska Spel 
redan hunnit visa upp sig i internatio-
nella sammanhang – både på U23-VM 
och i världscupen. I vinter hoppas de 
ta ytterligare kliv. 

XC 2019/20 J-/U23-VM

I slutet av januari avgjordes junior- och U23-VM i ett 
iskallt Lahtis. Men kylan var inget som stoppade de 
kokande svenska åkarna som ångade in tre individu-
ella guld och ett brons i damstafetten.

Frida Karlsson

Moa Lundgren

Linn Svahn

Tilde Bångman

Louise Lindström

Guld 5 km (F)
Guld 15 km 
(K masstart) 
Brons stafett

Guld sprint

Brons stafett

Brons stafett

Brons stafett

MEDALJÖRER

Två unga tjejer 
som redan tillhör 
världseliten

Moa Lundgren går in  
i den här säsongen för 
att försvara guldet från 

U23-VM i sprint.

5

”Moa gillar att busa och göra 
hyss, men när det är dags för 

tävling, eller om hon är arg, då 
ska man hålla sig undan. Det har 
jag lärt mig, skrattar Johanna.”

”Karlsson åkte först hem guldet 
på 5 km fristil för att sedan 
krossa fältet totalt på 15 km 

klassiskt några dagar senare.” – Då var det varmt, soligt och mycket publik.
När jag insåg att jag skulle komma på pallen
fick jag så mycket adrenalin så jag märkte inte
hur trött jag var när jag kom i mål. Jag bara
levde livet där, säger hon.
 Trots hård konkurrens att ta plats i det
svenska damlaget blev det hela fyra respektive
fem världscupstarter för tjejerna i vintras.
Målet är att köra ännu fler kommande säsong.
Moa vill så klart också försvara sitt guld på
U23-VM, medan Johanna vill ta sin revansch.
Vill det sig väl kanske båda tjejerna får ta med
sig varsin medalj till hotellrummet nästa gång.
– Nästa år, då ska jag inte ramla, avslutar
Johanna.

MOA LUNDGRENJOHANNA HAGSTRÖM

En sprudlande Johanna Hagström efter att ha tagit 
karriärens första pallplats i en världscup.
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ETT KÄNSLOMÄSSIGT MÄSTERSKAP I  SEEFELD

Genombrottet!
Det spekulerades mycket inför VM om junioren 
Frida Karlsson ens skulle få vara med. Det fick 
hon. Och som hon levererade. Först silver på  

10 km klassiskt. Sedan guld i stafetten. Och till 
sist ett brons på tremilen. Tre medaljer  

i VM-debuten! Imponerande.

Tjejerna firar VM-guld efter damernas stafett.

VMS MEST SPÄNNANDE UPPLOPP

7

”Det var inte givet att jag 
skulle starta idag så att 
stå här med ett silver är 

ganska stort.” 

MOT ALLA ODDS
På världscupen i Otepää, månaden innan VM drog Stina Nilsson av muskeln 
i baksida lår. Läkarna sa att en VM-start inte var aktuell. Men mot alla odds 
och med ”riktigt bra läkkött”, som hon själv uttryckte det, kom hon till start 
och började med att bärga silvret i sprinten. Innan hemfärd hade hon även två 
stafettmedaljer runt halsen, av ädlaste valör. 

Stina Nilsson
Silver sprint
Guld sprintstafett
Guld stafett

Ebba Andersson
Guld stafett

Maja Dahlqvist
Guld sprintstafett

Charlotte Kalla
Guld stafett

Frida Karlsson 
Silver 10 km (K)
Guld stafett
Brons 30 km (F)

MEDALJÖRER

Stafettrysaren!
Norge eller Sverige. Sverige eller Norge. Så 
löd diskussionerna innan damernas stafett. 
När Therese Johaug och Stina Nilsson gled 
in på stadion för sista gången stod Ebba 
Andersson, Frida Karlsson och Charlotte 
Kalla i målområdet skrikandes och nervösa. 
Nervositet övergick till eufori när Stina till 
slut skar mållinjen som etta och körde hem 
guldet till Sverige. 

XC 2019/20 VM I SEEFELD

Gråt och skratt.  
Glädje och besvikelse. 

KVALSNABBAST!
Viktor Thorn inledde på bästa sätt med 
att vinna kvalet i sprinten. Men i kvarts-
finalen gick det inte som tänkt. Men vem 
som helst vinner inte ett sprintkval på 
VM. Vi har nog mer att vänta av den unge 
killen från Bengtsfors. 

SNABB 
LAGÄNDRING

Viktor Thorn vaknade 
sjuk när det var dags 

för sprintstafett. Istället 
fick Oskar Svensson 

kastas in i sista sekund. 
Han imponerade oerhört 
tillsammans med Calle 
Halfvarsson. Efter sex 

fina sträckor i tät- 
gruppen körde laget  

in på en snöplig fjärde-
plats. Rejält besvikna 

efteråt. 

KÄNSLOMÄSSIG 
BERG- OCH  
DALBANA
Maja Dahlqvist gick 
igenom hela känslo- 
registret under VM- 
veckan, men lämnade 
sitt första mästerskap 
med ett guld. Efter att 
ha ramlat i sprintfinalen 
repade sig Borlängetjejen 
och några dagar senare 
kunde hon spurta hem 
guldet i sprintstafetten, 
tillsammans med Stina 
Nilsson. 

DET 
SVENSKA 
VM-LAGET

DAMER
Ebba Andersson
Maja Dahlqvist
Hanna Falk
Ida Ingemarsdotter
Charlotte Kalla
Frida Karlsson
Stina Nilsson
Evelina Settlin
Jonna Sundling

HERRAR
Jens Burman
Calle Halfvarsson
Johan Häggström
Teodor Peterson
Daniel Richardsson
Björn Sandström
Oskar Svensson
Viktor Thorn

SVENSKA SKIDFÖRBUNDET  |  XC  |  2019/206
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XC 2019/20 VÄRLDSCUPEN

Med en trasig lårmuskel och missade 
världscuptävlingar blev det till slut riktigt 
tight om totalvinsten i sprintcupen, som 
till slut ändå gick till Sverige genom 
Stina Nilsson.

Hon föll i säsongspremiären i Ruka, 
blev tvåa i Lillehammer, sedan 
vann hon fyra världscuptävlingar 
i rad innan det som inte fick hän-

da hände. Efter semifinalen i Oteepää haltade 
Stina Nilsson ut ur målområdet och det blev 
inga fler tävlingar innan VM. Plötsligt hade 
hon tappat greppet om sprintcupen. 
 Men Stina skulle komma tillbaka och som 
hon gjorde det. Från VM tog hon med sig ett 
silver och två guld. När världscupen åter var 

igång vann hon inför dalapubliken under 
Svenska Skidspelen i Falun för att sedan flyga 
över atlanten och sopa rent under världs- 
cupavslutningen i Quebec, Kanada. 
 

Totalt blev det sex individuella sprintsegrar  
i världscupen och två i distans. Stina Nilsson 
blev därmed den första svenska dam någonsin 
att vinna en totalcup.
 – Jag har varit så nära så många gånger så 
det känns riktigt kul att jag till slut bärgade 
den till Sverige. Extra kul eftersom jag var den 
första, säger Stina. 

Tidigare har ingen svensk dam vunnit en totalcup  
i längdskidornas världscup och det var nära att det 
skulle förbli så även efter denna säsong.

Trots en dag av snöstorm och blåst 
tog sig hela 45 000 åskådare till 
Lassalyckan under världscuphelgen i 
Ulricehamn. Längs den publikvänliga 

banan hejades de svenska åkarna fram och de 
svenska ledarna fick anstränga sig till sitt yttersta 
för att göra sig hörda och ge åkarna tider. 
 – Det är det största jag varit med om i publik-
tryck. Det går inte att jämföra med någon annan 
världscup, sa Viktor Thorn, som kanske fick lite 
extra hejarop eftersom han tävlar för just Ulrice-
hamns IF. Men även Ebba Andersson fyller i:

– Ska jag vara ärlig så toppar Ulricehamn allt.   
Det var så häftigt och vi hade sådant publikstöd. 
 Men det var inte bara åkarna som var nöjda. 
Varje år gör arrangören undersökningar om hur 
publiken upplevde tävlingen och hela 98% var 
nöjda med besöket. 
 – Det är extremt höga siffror. Utan att skryta så 
tyder ju det på att vi gjort något ganska bra, säger 
Johan Falk, vd för World Cup Ulricehamn. 
 Tävlingarna i Ulricehamn arrangeras var-
tannat år och är tillbaka i världscupschemat 
säsongen 2020/2021. 

9

Första dam att  
vinna en totalcup38 vc-pallplatser, varav:

33 individuella
5 stafett
11 vinster totalt
10 olika åkare på pallen

Hela världscup-
sammanställningen kan 
läsas i SSFs verksamhets-
berättelse eller på  
www.fis-ski.com/
cross-country

STATISTIK 
Pallplatser 2018/2019

FÖRSTA VC-SEGER
Jonna Sundling  har 
tillhört världseliten i flera 
säsonger. I vinterns första 
vc-sprint i fristil, som är 
Umeå-åkarens paradgren, 
tog hon sin första 
världscupseger när hon 
spurtade om Stina Nilsson 
på upploppet. Det följde 
hon upp med ytterligare 
två individuella pallplatser 
säsongen 18/19. 

GENOMBROTTET
Alla var lika förvånade, 
inte minst Maja Dahlqvist 
själv, när hon slog till  
med en andraplats  
i världscuppremiären i 
Ruka. Att hon skulle lämna 
säsongen med totalt sju 
individuella pallplatser, två 
sprintstafettsegrar samt 
sluta trea i den totala 
sprintcupen hade ingen 
kunnat ana. 

STABILA STEG FRAMÅT
Jens Burman och Viktor Thorn tar kliv för kliv. Med 
flera topp tio-placeringar denna vinter har de både 
etablerat sig i världscupen och visat att de blir att 
räkna med. Det dröjder nog inte länge innan vi får  
se dem på en prispall. 

PALLPLATS EFTER 
PALLPLATS...
Ebba Andersson skämde 
verkligen bort oss med 
pallplaceringar denna 
vinter. Till slut räknade 
man med att den unga 
Sollefteååkaren skulle stå 
på pallen så fort det var 
dags för distans. Totalt 
blev det sju pallplatser 
i vintern och till vintern 
jagar hon sin första vinst!  

”Jag har varit så nära så många 
gånger så det känns riktigt kul att jag 

till slut bärgade den till Sverige.”

Världscupen  
på hemmaplan 
– favorit för både åkare och publik 

CALLE TREA PÅ 15 KM KLASSISKT

Stark inledning
Calle Halfvarsson inledde säsongen på 
strålande vis och slutade trea i världscup-
premiären i Ruka på 15 kilometer klassiskt. 
Det blev många fina lopp under säsongen, 
men han nådde tyvärr aldrig hela vägen  
upp på pallen igen. Som närmast var han  
i Lillehammer med en fjärdeplats i minitouren. 

Glädje. Folkfest. Tävlingar 
i världsklass i Falun

Några veckor efter Ulricehamn var världs- 
cupen åter på plats i Sverige, denna gång 
Falun. Det blev ett mycket framgångsrikt 
evenemang.
 – Falun är en högt ansedd arrangör och 
för tredje året i rad gick vi med ekonomiskt 
överskott, trots snöoväder som säkert 
skrämde bort några besökare, berättar  
Jimmy Birklin, tidigare vd för Svenska 
Skidspelen. Inför i år lämnade han över sitt 
uppdrag till Ulrika Back Eriksson och Öyvind 
Carnö. 
 Även i Falun blev det fina publiksiffror 
med drygt 17 000 entusiastiska besökare, 
som så klart gav hemmaåkarna starkt stöd, 
inte minst dalaåkarna.

Holmenkollen i all ära, men får åkarna själva avgöra är
det hemmatävlingarna i Ulricehamn och Falun som är
häftigast i världscupen. – Ulricehamn går inte att jäm-
föra med någon annan världscup, säger Viktor Thorn.

MISSA INTE!
Vc i Falun 8–9 
februari 2020

”Det är 
det största 

jag varit 
med om i 

publiktryck”
VIKTOR THORN
Landslagsåkare

Stina Nilsson vinner den 
totala sprintvärldscupen 
2018–2019.

SVENSKA SKIDFÖRBUNDET  |  XC  |  2019/208
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XC 2019/20 SM

Ida 
Ingemarsdotter 
avslutar sin 
elitkarriär

Ida Ingemarsdotters 
största dag i karriären 
– OS-guld i stafett 2014 
tillsammans med Anna 
Haag, Charlotte Kalla och 
Emma Wikén.

Ida Ingemarsdotters fick  
i somras mer tid till annat 
- som att plantera skog på 
sitt skifte.

H/D Disciplin Namn topp 3

Resultat SM 2019 

11

Ida Ingemarsdotter
OS-medaljer:   
     2 (sprintstafett och 
stafett)

VM-medaljer:
     6 (varav 1 individuell)
     2 JVM-medaljer
     1 U23-VM-medalj

SM-medaljer:
     14 (individuella)

VC:
     20 pallplatser  
(varav 9 individuella)
     7 segrar  
(varav 2 individuella)

MERITER

èVad fick dig att ta beslutet att avsluta din 
elitkarriär? 
– Jag har gjort det jag ska göra varje säsong, 
men efter den här vintern kände jag mig trött 
och sliten. Jag började fundera på hur jag 
skulle lägga upp min satsning framåt, men hit-
tade inte den rätta killer-känslan som behövs 
för att tävla på högsta nivå.

èÄr det någon av dina prestationer som du 
känner extra starkt för?
– Den absolut största dagen i mitt idrottsliv var 
när jag tog OS-guld i stafett 2014 tillsammans 
med Anna Haag, Charlotte Kalla och Emma 
Wikén. Allt gick vår väg och det var en riktig 
drömdag där tårar blandades med skratt och 
en konstig känsla av att vi gjort något ingen 
trodde vi skulle lyckas med, berättar Ida 
Ingemarsdotter.

èNär började du satsa på skidor?
– Jag höll på med flera olika idrotter som 
barn. När jag var nio år deltog jag i min första 
skidtävling och den vann jag, men det var 
nog inte förrän jag var 15 år som jag kände 
att det var skidor jag gillade mest. Jag gick 
skidgymnasiet i Mora och åkte min första 
världscuptävling 2004.

èVad har du gjort sedan du avslutade din 
skidkarriär i våras?
Jag har landat i mitt beslut att jag är klar som 
elitskidåkare och till en början blev det en 
del nya spännande uppdrag, samt pyssel med 
saker på hemmaplan som blivit liggande då 
jag prioriterat skidåkningen, som till exempel 
att hänga upp tavlor och plantera skog på 
mitt skifte. Sedan oktober är jag dessutom 
vikarierande tränare för utvecklingslaget 
Team Svenska Spel, då Martina Höök gått på 
föräldraledighet. Jag ser verkligen fram emot 
att dela med mig av mina erfarenheter till 
framtida skidstjärnor. 

”Jag ser verkligen fram emot 
att dela med mig av mina 
erfarenheter till framtida 

skidstjärnor”.

Ida Ingemarsdotter har åkt hem åtta VM- och OS-medaljer, 
samt sju världscupsegrar, men i våras satte tjejen från Åsarna 
IK stopp för sin elitskidåkning.

D 10 km K ind Ebba Andersson

  Charlotte Kalla

  Evelina Settlin

H 15 km K int Calle Halfvarsson

  Daniel Richardsson

  Jens Burman

D Stafett FK Umeå (Elina R, Linn S, Jonna S)

  Piteå Elit SK (Mia E, Lisa V, Charlotte K)

  IFK Mora (Ida L, Ida D, Anna D)

H Stafett Åsarna IK (Markus R, Tiio S, Jens B)

  IFK Umeå (Teodor P, Martin B, Erik S)

  SK Bore (Anton P, Oscar P, Gabirel T )

D Sprint Hanna Falk

  Jonna Sundling

  Johanna Hagström

H Sprint Calle Halfvarsson

  Johan Häggström

  Martin Bergström

D 15 km K mst Ebba Andersson

  Lisa Vinsa

  Elina Rönnlund

H 30 km K mst Daniel Rickardsson

  Jonas Eriksson

  Fredrik Andersson

D 30 km F ind Ebba Andersson

  Charlotte Kalla

  Jonna Sundling

H 50 km F ind Johan Häggström

  Simon Lageson

  Björn Sandström

D Sprintstafett F IFK Mora (Anna D, Stina N)

  IFK Umeå (Moa L, Jonna S

  Sollefteå skidor (Ebba A, Frida K)

H Sprintstafett F Falun-Borlänge SK (Hugo J, Oskar S)

  Borås SK (Gustav N, Karl-Johan W)

  Pitea Elit SK (Viktor B, Johan H)

CALLES FEMTE – EBBAS TVÅ FÖRSTA
Under veckan delades det totalt ut åtta individuella 
guldmedaljer. Calle Halfvarsson har vunnit tidigare 
och fyllde på samlingen från tre till fem guldmedal-
jer efter att han vann både 15 kilometer klassiskt 
och sprinten. Ebba Andersson fick för första gången 
ställa sig högst upp i ett nationellt mästerskap för 
seniorer när hon vann 10 kilometer klassiskt. Hon 
avslutade sedan veckan med ytterligare ett guld, då 
på 15 kilometer klassiskt masstart. 

Höga tittarsiffror
SM-femmilen arrangerades i slutet av mars i samband 
med Volkswagen tour i Gällivare. Tävlingarna livesändes 
på Expressen och hade över 700 000 startade lives-
trömmar under helgen. Två veckor senare var det dags 
för SM i sprintstafett och det blev återigen en succé i 
Bruksvallarna, där hela 65 lag kom till start. Tävlingarna 
livesändes i samarbete med MittMedia, även de med fina 

tittarsiffror. 

LÄNGD STÖRST!
Längdskidor fortsätter 
att engagera och är 
huvudidrotten under 
SM-veckan, med flest  
tittare av alla sporter. 
Under sprintfinalerna 
tittade mer än 800 000 
människor på SVTs sänd-
ningar (exkl. SVT Play).  

Guld igen!
De regerande stafettmästarna försvarade 
guldmedaljerna i både dam- och herr- 
klassen. IFK Umeå och Åsarna IK tog sina 
andra raka stafettguld – Elina Rönnlund, 
Linn Sömskar och Jonna Sundling för 
Umeå och Marcus Ruus, Tiio Söderhielm 
och Jens Burman för Åsarna. Kan någon 
av mästarklubbarna ta tredje raka när SM 
avgörs i Boden i vinter? 

HÅLLBAR VALLABY: Tillsammans med arrangörsföreningen Stockvik SF 
och Bauhaus tog Svenska Skidförbundet initiativet att bygga upp en mer 
hållbar vallaby under SM-veckan. Där skulle det bli enklare att sortera 
sitt avfall för återvinning. Med bra respons från både åkare och vallare är 
målet att fortsätta utveckla konceptet till nästa SM-vecka. 

SM i Sundsvall

Medaljligan SM-guld
Herrar

1. Nils ”Mora-Nisse” Karlsson/Anders Södergren  17 st

2. Mathias Fredriksson    16 st

3. Sixten Jernberg/Marcus Hellner   15 st

Damer

1. Charlotte Kalla    28 st

2. Antonina Ordina    22 st

3. Marie-Helene ”Billan” Westin   19 st

Trots tuffa väderförhållanden blev det 
fyra lyckade tävlingsdagar på Ängens 
skidstadion i Sundsvall. 
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XC 2019/20 ORGANISATION

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

av så mycket mer än landslagen. Här förklarar vi hur 
organisationen är uppbyggd och hur besluts- och 

kommunikationsvägar ser ut inom förbundet och med 
övriga skid-Sverige och den internationella skidvärlden.

LÄNGDSKID-SVERIGE: 

Så hänger  
verksamheten ihop

Organisation: SSF Organisation: Längdskidor

Övergripande funktioner inom SSF

SSF är en ideell organisation, vars styrelse väljs av 23 
distriktförbund. SSF och distriktförbunden stöttar cirka 
1 300 föreningar, som är medlemmar i SSF. Distriktför-
bunden tillsätter en valberedning och via SSFs högsta 
beslutande organ förbundsstämman, som genomförs 
vartannat år, väljs förbundsstyrelsen och en förbunds- 
ordförande. Det år då inget förbundsmöte hålls arrang-
eras istället ett skidting där SSF och distriktförbunden 
diskuterar aktuella frågor inom svensk skidsport.

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

Styrelsen har delegerat det löpande ansvaret till 
förbundsdirektören som är ansvarig för hela SSFs 
verksamhet och rapporterar till styrelsen.

Inom förbundsdirektörens ansvarsområde finns SSFs 
stabsfunktioner. Här hanteras gemensamma frågor 
som exempelvis ekonomi, anti-dopning och IT, samt 
övergripande frågor inom utbildning, marknadsföring, 
kommunikation 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

LÄNGDCHEF

LÄNGDRÅD

NATIONELLT

Tävlingskoordinator
/Rullskidansvarig

Barn & ungdom Utb. & rekryt. Skidor hela livet Konsulenter

UTBILDNINGSCHEF

LANDSLAG

Tränarteam Medecinskt team Vallateam

LANDSLAGSCHEF

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 (varav rullskidor 
ligger under längdskidor) har ekonomiskt och organisa-
toriskt ansvar för sin egen verksamhet. De står även för 
delar av SSFs övergripande kostnader så som exempelvis 
för styrelse, förbundsdirektör och stab. Längdverk-
samheten står för cirka 40 procent av övergripande 
kostnader.

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 skall förankras hos förbundsdirek-
tör och längdrådets ordförande innan den lämnas för 
godkännande till förbundsstyrelsen. Längdverksamheten 
består av tre huvudsakliga områden – landslag, nationell 
verksamhet och marknad/kommunikation.

Landslagsområdet leds av landslagschefen, som direkt 
under sig har sex tränare, en vallachef och en medicinskt 
ansvarig. Här bedrivs all verksamhet som har med de tre 
längdlandslagen (A-lag, Team Bauhaus och utveckling-
slag Team Svenska Spel) att göra. 

Inom det nationella området är utbildningschefen 
ansvarig för arbetet vad gäller utbildning, barn & ungdom, 
samt ”skidor hela livet”. Inom det nationella området 
finns även en ansvarig för tävlingar under världscupnivå, 
så som Skandinaviska cupen, Volkswagen cup och 
Scandic cup.

Uppgiften för marknad och kommunikation är att syn-
liggöra verksamheten, att få fler att engagera sig inom 
sporten och att dra in ekonomiska medel till verksam-
heten, som i huvudsak är finansierad av sponsorer. (Läs 
mer om marknad & kommunikation på sid 50–57)

Längdrådet är beslutande i nationella frågor och 
rådgivande i landslags- och marknadsfrågor. De beslutar 
om exempelvis regelfrågor, tävlingsorter, nationell 
utbildningsplan och strategiska frågor. Längdrådet är ett 
stöd till organisationen i sin helhet. Rådsmedlemmarna 
väljs på fyraårsperioder och varje ledamot har ett tydligt 
fokusområde utifrån kompetens och erfarenhet.

Inom det nationella området finns arbetsgrupper med 
representanter från skid-Sverige. Arbetsgrupperna stöds 
administrativt av SSF-medarbetare och tar fram beslut-
sunderlag till längdrådet. Varje arbetsgrupp leds av en 
vald medlem. (Läs mer om den nationella verksamheten 
på sid 41–45)

Internationella frågor

SSF är en av medlemsnationerna inom det Internatio-
nella Skidförbundet (FIS). Där har vi representanter med 
rösträtt i de olika kommittéerna och kan därmed vara 
med och påverka 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, som tar det slutgiltiga beslutet.  
I FIS Council sitter Mats Årjes som svensk representant

Längdskidor har representanter i följande FIS- 
kommittéer:

è	Längdkommittén – Niklas Jonsson
è   Barn och ungdom – Jenny Limby
è   Långlopp – Tommy Höglund
è   TD- & regelfrågor – Mikaela Sundbaum
è   Världscup – Rikard Grip 
è   Rullskidor – Ludvig Remb

Platserna i kommittéerna är personliga, men det är inte 
representantens egna åsikter som förs fram, utan SSF 
och skid-Sveriges åsikter.

Externa idrottsparter
SSF är ett av totalt 71 medlems-
förbund inom Riksidrotts- 
förbundet (RF), som är svensk 
idrotts huvudorganisation. Några 
av RFs uppgifter är att företräda 
svensk idrott i kontakten med 
myndigheter, politiker och sam-
hället 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 riksidrottsgym-
nasierna och som medlemsför-
bund kan SSF söka ekonomiskt 
stöd hos RF i form av exempelvis 
landslagsstöd och stöttning av 
olika projekt.

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

Arbetsgrupper

Längdråd
Göran Nilsson, ordf.

Patric Björk 
Annika Dahlman 
Cathrine Engman 

Johan Ericson 
Niklas Jonsson 

Anna Mirårs
Per-Åke Yttergård

BARN OCH UNGDOM KOORDINATOR KONSULENTER

Organisationsschema: Längdskidor

XC 2018/19 ORGANISATION

Ludvig Remb

TÄVLINGSKOORDINATOR/
RULLSKIDSANSVARIG

LANDSLAG

MARKNAD/KOMMUNIKATION

NATIONELLT

T.F
. L

ÄN
GDCHEF: Ola Strömberg

Anders Södergren

SPONSORCOACH

Johan Linnaeus

KEY ACCOUNT

Viktor Randhem

FÖRSÄLJNING

Katarina Medveczky

MEDIA/KOMMUNIKATION

Lukas Johansson

FILM/SOCIALA MEDIER

Malin Westhed

MARKNAD

Anki Danielsson
Barn och ungdom

Utbildning

Robin Isbring
Barn och ungdom

Utbildning

Anna Norman
Barn och ungdom

Utbildningsansvarig

Jonas Braam
Anläggning

Magnus Oscarsson Anders Niemi

Vallateamet
Rikard Andreasson 

Fredrik Andrée 
Joakim Augustsson 
Torbjörn Bergman 

Magnus Björk
Mats Eklund 
Ulf Eriksson 

Rikard Larsson 
Martin Norrgård

Linus Rotter 
Fredrik Öhrner

Chaufförer 
Markus Forsberg
Lennart Larsson

Medicinskt team
Sara Fischer
Åsa Thelaus
Peter Vanky

Fysioteam 
Marcus Bystedt 

Martin Holth Johannessen
Anna Lindman 

Kim Rörvik
Anna Thulin 

Charlotte Wirén

Mattias Nilsson Magnus Ingesson

Stefan Thomson Ida IngemarsdotterFredrik Uusitalo

Johan Olsson

Johan Granath

HERRTRÄNARE

TEKNIKANALYSER

Maggan Carlson Karel Pütsep

KOORDINATOR

MEDICINSKT ANSVARIG VALLACHEFDAMTRÄNARE TRÄNARE TEAM SVENSKA SPEL

LANDSLAGSCHEF
Lars Selin

LANDSLAGSCHEF
Karin Ersson

UTBILDNINGSCHEF
Karin Ersson
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@ebbakristina @kalla_87

Charlotte Kalla

charlotte-kalla.se

@majadahlqvist @stinanilssoons @jonnasundling@hanna_falk

hannafalk.se

@evesettlin

Ebba Andersson 
SOLLEFTEÅ SKIDOR IF

Född: 10 juli 1997
Bor: Östersund
Skid-, stav-, pjäxmärke: Fischer, 
Swix, Fischer
Träningstim/år: 800 h

MERITER
SM-medaljer (ind.): 3 guld, 4 silver, 
1 brons
JVM-medaljer: 3 guld, 1 silver, 1 brons 
VM-medaljer: 1 guld (stafett), 1 silver 
(stafett) 
OS-medaljer: 1 silver (stafett)
Bästa världscupplacering: 2:a

BÄSTA TÄVLINGSMINNE
– VM-stafetten i vintras när vi tog guld. 

VAD GÖR DU NÄR DU INTE TRÄNAR?
– Umgås med vänner och familj.

SÅ ÄR JAG KLIMATSMART: 
– Jag tar tillvara den mat jag både 
inhandlar och lagar, och slänger 
därmed inte mat i onödan. Dessutom 
är källsortering något jag tycker om 
att göra!

Charlotte Kalla
PITEÅ ELIT 

Född: 22 juli 1987
Bor: Sundsvall
Skid-, stav-, pjäxmärke: Fischer,  
One Way, Alpina
Träningstim/år: 850 h

MERITER
OS-medaljer: 3 guld (varav 1 stafett), 
5 silver (varav 1 stafett, 1 sprintstafett)
SM-medaljer (ind.): 28 guld, 8 silver
JVM-medaljer: 3 guld (varav 1 stafett)
VM-medaljer: 3 guld (varav 1 stafett, 1 
sprintstafett) , 6 silver (varav 4 stafett, 
1 sprintstafett), 4 brons (varav 1 stafett)
Världscupsegrar: 12 (varav st stafett)

BÄSTA TÄVLINGSMINNE
– När jag tog OS-guld på skiathlon  
i Pyeongchang

VAD GÖR DU NÄR DU INTE TRÄNAR? 
– Umgås med vänner och familj.

SÅ ÄR JAG KLIMATSMART: 
– Jag försöker äta mer vegetariskt 
och tänker till kring konsumtion  
i vardagen.

Maja Dahlqvist
FALUN-BORLÄNGE SK

Född: 15 april 1994
Bor: Falun
Skid-, stav-, pjäxmärke: Salomon, 
Swix, Salomon
Träningstim/år: 840 h

MERITER 
VM-medaljer: 1 guld (sprintstafett)
Världscupsegrar: 3 st (sprintstafett), 
bästa individuella vc-placering: 2:a

BÄSTA TÄVLINGSMINNE
– När jag och Stina Nilsson vann  
VM-guld (2019). 

VAD GÖR DU NÄR DU INTE TRÄNAR? 
– Är rastlös och gillar att göra massa 
olika saker. Men allmänt sportintresse-
rad!

SÅ ÄR JAG KLIMATSMART: 
– Källsorterar och äter  
lokalproducerat. 

@fridakarlsson

Frida Karlsson
SOLLEFTEÅ SKIDOR IF

Född: 10 augusti 1999
Bor: Sollefteå
Skid-, stav-, pjäxmärke: Fischer, 
Swix, Fischer
Träningstim/år: 800 h

MERITER 
JVM-medaljer: 3 guld, 3 brons (varav 
2 stafett) 
VM-medaljer: 1 guld (stafett),1 silver, 
1 brons
Bästa världscupplacering: 5:a 

BÄSTA TÄVLINGSMINNE
– Stafettguldet i Seefeld, mäktig känsla 
att dela med både laget och resten av 
skid-Sverige. 

VAD GÖR DU NÄR DU INTE TRÄNAR? 
– Spelar golf.

SÅ ÄR JAG KLIMATSMART: 
– Har inte lampor på i onödan.

Stina Nilsson
IFK MORA SK 

Född: 24 juni 1993
Bor: Östersund
Skid-, stav-, pjäxmärke: Fischer, 
Swix, Alpina
Träningstim/år: 850 h

MERITER
SM-medaljer: 1 guld, 3 silver, 2 brons, 
1 guld (sprintstafett)
JVM-medaljer: 3 guld (varav 1 stafett), 
1 silver (stafett) 
VM-medaljer: 2 guld (stafett, sprint-
stafett) 5 (varav 2 stafett,  
1 sprintstafett) 
OS-medaljer: 1 guld, 2 silver (stafett, 
sprintstafett), 2 brons (varav 1 sprint-
stafett)
Världscupsegrar: 25 (varav 3 sprint-
stafett)

BÄSTA TÄVLINGSMINNE
– Älskar att tävla när jag är i form, så 
det får nog bli OS i Pyeongchang.

VAD GÖR DU NÄR DU INTE TRÄNAR? 
– Allmänt pyssel, gillar att vara kreativ.

SÅ ÄR JAG KLIMATSMART: 
– Tillsammans med våra partners 
strävar vi efter att göra vårt bästa 
för att minimera vårt klimatavtryck 
och vara förebilder inom hållbar 
verksamhet. 

Hanna Falk
ULRICEHAMNS IF 

Född: 5 juli 1989
Bor: Falun
Skid-, stav-, pjäxmärke: Atomic, 
Swix, Alpina
Träningstim/år: 800 h

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

BÄSTA TÄVLINGSMINNE
– Min första världscupseger  
i Düsseldorf (sprint).

SÅ ÄR JAG KLIMATSMART: 
– Jag försöker handla ekologiskt 
och äter en del vegetariskt, men 
väljer också kött med omsorg.  
Ekologiskt och närproducerat!

Evelina Settlin
HUDIKSVALLS IF 

Född: 5 Juni 1992
Bor: Sollefteå
Skid-, stav-, pjäxmärke: Fischer,  
Leki, Fischer
Träningstim/år: 740 h

MERITER
SM-medaljer (ind.): 2 brons
JVM-medaljer: 2 silver 
Bästa världscupplacering: 4:a

BÄSTA TÄVLINGSMINNE 
– VM i Seefeld 2019.

VAD GÖR DU NÄR DU INTE TRÄNAR? 
– Handarbetar, snickrar eller laga mat 
är några favoriter.

SÅ ÄR JAG KLIMATSMART:  
– Jag tänker på att äta säsongs- 
betonat och lagar till största del  
mat av lokalt producerade råvaror.

Jonna Sundling
PITEÅ ELIT

Född: Född: 28 december 1994
Bor: Östersund
Skid-, stav-, pjäxmärke: Fischer, 
Swix, Alpina
Träningstim/år: 750 h

MERITER
SM-medaljer (ind.): 2 guld, 2 silver, 
5 brons
U23-VM-medaljer: 1 guld
JVM-medaljer: 3 guld (varav 2 stafett), 
1 silver (stafett) 
Världscupsegrar: 1 (sprint)

BÄSTA TÄVLINGSMINNE
– När jag blev 26a i sprintprologen 
i Lillehammer och sedan fick ta min 
första världscupseger i samma tävling. 

VAD GÖR DU NÄR DU INTE TRÄNAR? 
– Tar gärna en runda på golfbanan eller 
står hemma i köket och bakar.

SÅ ÄR JAG KLIMATSMART: 
– Jag försöker alltid ta med min 
tygpåse till affären så jag inte 
behöver köpa plastpåsar och så har 
jag en ”ingen reklam tack”-skylt på 
brevlådan så att man sparar naturen 
på papper. 

A-Laget: Damer

16

Följ A-laget
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Jens Burman
ÅSARNA IK 

Född: 16 augusti 1994
Bor: Åsarna
Skid-, stav-, pjäxmärke: Salomon, 
Kv+, Salomon
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

BÄSTA TÄVLINGSMINNE
– Mitt guld i 15 km klassiskt på  
U23-VM i Rasnov, Rumänien.

SÅ ÄR JAG KLIMATSMART: 
– Jag tar inga långduschar och när 
jag har eldat i spisen brukar jag 
även laga mat med den.

Calle Halfvarsson
SÅGMYRA SK 

Född: 17 mars 1989
Bor: Gopa
Skid-, stav-, pjäxmärke: Rossignol, 
Leki, Rossignol
Träningstim/år: 850 h

MERITER
SM-medaljer (ind.): 5 guld, 1 silver 
JVM-medaljer: 1 guld 
VM-medaljer: 2 silver (stafett),  
1 brons (stafett)
Världscupsegrar: 3 

BÄSTA TÄVLINGSMINNE
– De två pallplatserna efter varandra  
i Lillehammer 2016/2017.

SÅ ÄR JAG KLIMATSMART: 
– Använder sunt förnuft. Slänger 
plast där det ska vara och släcker 
lampor när jag drar hemifrån.

Teodor Peterson
SÅGMYRA SK

Född: 1 maj 1988
Bor: Östersund
Skid-, stav-, pjäxmärke:  
Rossignol, Ski-go, Rossignol
Träningstim/år: 750 h

MERITER
SM-medaljer (ind.): 4 guld, 2 silver, 
1 brons 
OS-medaljer: 1 silver, 1 brons (stafett)
Världscupsegrar: 5 st (varav 1  
teamsprint)

BÄSTA TÄVLINGSMINNE
– OS i Sotji 2014.

SÅ ÄR JAG KLIMATSMART: 
– Jag kör numera elbil. Sedan  
köper jag inte kött utan hämtar det  
i skogen istället!

Oskar Svensson
FALUN-BORLÄNGE SK 

Född: 7 september 1995
Bor: Östersund
Skid-, stav-, pjäxmärke: Fischer,  
Leki, Fischer
Träningstim/år: 750 h

MERITER
SM-medaljer (ind.): 2 brons, 1 silver 
JVM-medaljer: 1 silver, 1 brons
Bästa världscupplacering: 4:a

BÄSTA TÄVLINGSMINNE
– OS-sprinten i Pyeongchang.

VAD GÖR DU NÄR DU INTE TRÄNAR? 
– Golfar och spelar gitarr.

SÅ ÄR JAG KLIMATSMART: 
– Jag försöker cykla mycket istället 
för att ta bilen.

Viktor Thorn
ULRICEHAMNS IF

Född: 11 maj 1996
Bor: Östersund
Skid-, stav-, pjäxmärke: Salomon, 
Swix, Salomon
Träningstim/år: 800 h

MERITER
SM-medaljer: 2 silver
Bästa världscupplacering: 8:a

BÄSTA TÄVLINGSMINNE
– När jag tog silver i skiathlon på SM  
i Piteå 2014.

VAD GÖR DU NÄR DU INTE TRÄNAR? 
– Snickrar på huset eller är hundvakt.

SÅ ÄR JAG KLIMATSMART: 
– Jag försöker äta mer  
vegetarisk mat.

Johan Häggström
PITEÅ ELIT SK

Född: 9 december 1992
Bor: Umeå
Skid-, stav-, pjäxmärke: Fischer, 
Swix, Fischer
Träningstim/år: 830 h

MERITER
SM-medaljer: 1 guld, 1 silver
Bästa världscupplacering: 5:a

BÄSTA TÄVLINGSMINNE
– SM 50km Gällivare 2019. Vann guld 
och fick åka större delen av loppet med 
mina två klubbkompisar som slutade 
3a och 6a.

VAD GÖR DU NÄR DU INTE TRÄNAR? 
– Bollsporter, toppturer, klättring, jakt.

SÅ ÄR JAG KLIMATSMART: 
– Sorterar soporna och försöker 
samåka så mycket det går. Äter 
lokalproducerat.

@chalfvarsson

callehalfvarsson.se

@jensburman

youtube.se - Jens Burman

@teodorpeterson @svenssonoskar @thornviktor@johanhaggstroem

A-Laget: Herrar

Följ A-laget
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Hanna Abrahamsson
Eksjö SOK
Född: 2000

@hannaabrahamssoon

Axel Aflodal
Offerdals SK
Född: 1999
@bestburg

Moa Lundgren
IFK Umeå

Född: 1998
@moalundgren

Johan Herbert
IFK Mora SK
Född: 1999

@johanherbert

Tilde Bångman
Offerdals SK
Född: 2001

@tildebangman

Fredrik Andersson
Sollefteå Skidor IF

Född: 1998
@fredrikkandersson

Moa Hansson
Landsbro IF SK

Född: 2001
@moahansoon

Moa Olsson
Falun-Borlänge SK

Född: 1997
@olssonmoa

Hugo Jacobsson
Falun-Borlänge SK

Född: 1997
@jaconssonhugo

Leo Johansson
Falun-Borlänge SK

Född: 1999
@leo_johansson99

Gustaf Berglund
IFK Mora SK
Född: 1998

@berglundgustaf

Alicia Persson
Stockviks SF
Född: 1998

@aliciapersson

Johanna Hagström
Ulricehamns IF

Född: 1998
@hagstrom98

Jonathan Edman
IFK  Umeå
Född: 2001

@jonathanedman

Emma Ribom
Piteå Elit SK
Född: 1997

@emmaribom

Pål Jonsson
Strömnäs GIF
Född: 2001

@paljoonsson

Louise Lindström
Högbo GIF
Född: 2000

@tildaalouise

Anton Eriksson
Sollefteå Skidor IF

Född: 2000
@ant0nerik550n

Jonas Eriksson
IFK Mora

Född: 1997
@karljonaseriksson

Simon Karlsson
IFK Umeå

Född: 1999
@livetsgrabb

William Poromaa
Åsarna IK

Född: 2000
@williamporomaa

Linn Svahn
Östersunds SK

Född: 1999
@linnsvahn

Oscar Olsson
Hudiksvalls IF
Född: 1999

@oscarolssoon

Eric Rosjö
IFK Mora

Född: 1998
@ericrosjo

TEAM SVENSKA SPEL:  HERRAR OCH DAMER (19–23 ÅR)

Anna Dyvik
IFK Mora SK
Född: 1994
@annadyvik

Moa Molander  
Kristiansen

Falun-Borlänge SK
Född: 1995
@moamks

Elina Rönnlund
IFK Umeå

Född: 1996
@elinaronnlund

Lisa Vinsa
Piteå Elit SK
Född: 1995
@lisavinsa

Anton Persson
SK Bore

Född: 1995
@elperzzone

Axel Ekström
IFK Mora SK
Född: 1995

@ekstrom_axel

Karl-Johan Westerberg
Borås SK

Född: 1992
@kallewestberg

Marcus Ruus
Åsarna IK

Född: 1994
@marcusruus

Marcus Grate
IFK Umeå

Född: 1996
@marcusgrate

Simon Lageson
Falun-Borlänge SK

Född: 1994
@simonlageson

Martin Bergström
Piteå Elit SK
Född: 1992
@mbergstr

Björn Sandström
Piteå Elit SK
Född: 1995

@sandstrombjorn

TEAM BAUHAUS:  HERRAR OCH DAMER

XC 2019/20 TRÄNINGSGRUPPER

20 21



SVENSKA SKIDFÖRBUNDET  |  XC  |  2019/2022 23

Hans liv har präglats av längd-
skidåkning. Som junior tävlade han på 
elitnivå men la sedan den karriären på 
hyllan. Då tog vallakarriären vid. Efter 
ett par år som vallaansvarig i IFK Mora 
SK började han 2007 som vallare i lands- 
laget. Nu, efter tolv år i den svenska 
vallatrailern, kliver han upp på posten 
som vallachef. 

– Det känns riktigt spännande och inspire-
rande. Svensk längdskidåkning har ju totalt 
sett aldrig varit så här bra, säger Anders 
Niemi. 
 Men han är inte helt ovan vid att axla just 
den här rollen. Under den gångna vintern 
tog Anders just ansvaret som vallachef när 
dåvarande ordinarie vallachefen, Urban 
Nilsson, inte var på plats. 
 – Det är ju en fördel att jag varit med länge 

och även fått prova på den här rollen några 
gånger tidigare. Jag vet hur allt fungerar och 
har bra kontakt med både åkare och vallare 
– det underlättar så klart.
 Nu blir det ett övergripande ansvar för 
hela vallaorganisationen och inte lika myck-
et petande i valladetaljer som tidigare och 
han slutar därmed vara personlig vallare åt 
Ebba Andersson och Oskar Svensson. 

èVad är viktiga egenskaper som vallachef?  
– Jag tror man behöver vara lugn och trygg 
i det man gör och kunna förmedla det till 
resten av gruppen. Kunna hålla lugnet i 
stressade situationer och såklart vara nog-
grann i det man gör. 

èÄr du lugn och trygg?
– Haha, jag hoppas att jag är det, avslutar 
Anders Niemi. 

Att hälsa längdlandslagets nya vallachef välkommen känns inte helt 
rätt. Anders Niemi har trots allt vallat landslagets skidor i över tolv 
år, men nu antar han en ny utmaning. – Det känns kul att jag fått  
förtroendet som vallachef, säger Anders Niemi. 

”Effektiv, ordning och  
reda men har ibland lite  

för bråttom.”

Ålder: 50 år | Bor: Mora 
Anställd på SSF sedan 2015.

”Social, lösningsorienterad 
ledare som gillar nya  

utmaningar.”

Ålder: 45 år | Bor: Ytterhogdal 
Anställd på SSF sedan 2003.
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– Jag har haft många olika positioner 
inom längdverksamheten, vilket jag nu 
kan ta med mig in i rollen som lands-
lagschef, säger Lars Selin.

U
nder våren och sommaren 
2019 pågick det ett ar-
bete med att se över hur 
längdverksamheten skulle 
organiseras efter att ledande 

personer runt landslaget gått vidare i sina 
karriärer. I augusti stod det klart att Karin 
Ersson, tidigare utbildningschef på SSF och 
Lars Selin, tidigare utbildningsansvarig tar 
över ansvaret som landslagschefer. 
 – När frågan kom var det lite överras-
kande, säger Lars Selin. Karin Ersson fyller i:
 – Nu har vi hunnit jobba i några månader 
och det känns bra. Lars och jag har jobbat 
mycket ihop förut så vi vet var vi har varandra. 
 Trots att de är nya i just den här rollen har 
båda lång erfarenhet av elitverksamhet och 
ledarskap. Som tjugoåring inledde Lars Selin 
sin tränarkarriär som klubbledare och som 
29-åring började han jobba på SSF. Sedan 
dess har han varit tränare för både junior-
landslaget och A-laget. 
 – Jag har nog haft alla tränaruppdrag 
inom Svenska Skidförbundet, utom dam-
tränare, säger Lars. 
 Karin Erson har tidigare varit en del 
av det svenska landslaget som aktiv. Hon 
tävlade i hela tolv år i världscupen innan 
hon 2001 la elitkarriären på hyllan. Sedan 

RUTINERADE  
I NYA ROLLER

De är nya i sina positioner som landslagschefer, men 
har under många år samlat på sig erfarenhet och står 
nu redo att leda den svenska landslagsverksamheten. 

Karin Ersson och Lars Selin har varit med förr.

Anders Niemi till höger 
var tidigare vallare åt 
Ebba Andersson och 
Oskar Svensson men 
får nu ett övergripande 
ansvar. 

Ola Ravald och Lars  
Selin, efter att stafettlag-
et tog brons i herrarnas 
stafett på skid-VM den  
3 mars 2017 i Lahtis.

Vallarnas värdefulla 
arbetsplats - vallatrail-
ern, är nystripad och 
uppdaterad inför säson-
gen, både utvändigt och 
invändigt. 

NYA LEDARE

dess har hon jobbat med skidor hela tiden, 
som både skidgymnasietränare och nu 
senast som utbildningsansvarig på förbun-
det. Men nu kommer hon ännu närmare 
elitverksamheten. 
 – Det känns kul att vara tillbaka i het-
luften. Är man tävlingsinriktad som jag så är 
det klart att man tycker det här är spän-
nande – tävlingsatmosfären är verkligen 
tilltalande, säger Karin. 
 För första gången delas posten som land-
slagschef av två personer. I stora drag blir 
det ingen större skillnad mot förut. De båda 
kommer vara med på läger och tävlingar, 
men tränarna har fått ett större ansvar för 
bland annat laguttagningar än tidigare. Det 
är även tränarna som i huvudsak kommer 
att synas i media. Lars kommer att arbeta 
mer mot marknad och Karin mer med 
ekonomin. Utöver det kommer vintern bli 
sig lik, menar Lars. 
 – Vi har en stabil organisation, allt hänger 
ju inte på oss landslagschefer och det är vik-
tigt att säga – hela landslagsorganisationen 
är ett lagbygge.

”Det känns 
riktigt 

spännande och 
inspirerande. 

Svensk längd- 
skidåkning har 

ju totalt sett 
aldrig varit så 

här bra.”
ANDERS NIEMI

Vallachef

Här är vår 
nygamla 
vallachef

LA
ND

SL
AGSCHEF: Lars Selin

LA
ND

SL
AGSCHEF: Karin Ersson
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Magnus Ingesson 
och Moa Molander 
planerar fortsatta 
framgångar.

Vartannat år är det VM och var fjärde år är 
det vinter-OS. Det gör att var fjärde säsong 
alltid blir mästerskapsfri. Och visst är det 
något speciellt med mästerskap. Men det 
är också något speciellt med säsonger utan 
dessa tävlingar. 
 – Världscupen får ju ännu högre status 
den här säsongen. Åkarna går inte och 
väntar på ett mästerskap eller sparar formen 
på samma sätt, förklarar herrtränare Mattias 
Nilsson. 
 Men samtidigt som det gäller att hålla upp 
formen över hela säsongen är det viktigt att 
hinna få in hårdare träningsperioder mitt 
i säsongen, vilket blir en svår balansgång 
för åkarna, förklarar damtränare Magnus 
Ingesson. 
 – Ibland kanske man måste prioritera 
bort någon världscup för att hinna träna 
också. Det blir en avvägning som inte alltid 
är så lätt när den totala världscupen betyder 
så mycket, säger han. 
 Även om det inte är något mästerskap den 
här vintern så är det självklart vilka tävl-
ingar som har ett större fokus, de två stora 
tourerna: Tour de ski och Tour 2020. 
 – I år kommer ju alla vara med på de 
tourerna så det är klart att de blir säsongens 
största mål om man tittar på planeringen, 
säger Magnus Ingesson. 
 En annan skillnad under ett mästerskaps-
fritt år är att planeringen är mycket mer 
individuell.
 – När det är VM eller OS satsar ju alla 
mot samma veckor. Nu skiljer det sig lite 

Efter en omfattande analys av vad svensk 
längdskidåkning behöver för att nå 
fortsatta framgångar tog Svenska Skid-
förbundet fram en strategi för hur man 
vill satsa på unga skidåkare. 

D
et svenska längdlandslaget 
är populärt och många vill 
utöva sporten. Samtidigt är 
det viktigt att ständigt ut-
vecklas och bli bättre för att 
uppnå fortsatta framgångar.

 Under våren 2019 genomförde Svenska 
Skidförbundet ett grundligt analysarbete 
för att identifiera de mest framträdan-
de utvecklingsområdena för att svensk 
längdskidåkning ska kunna växa sig ännu 
starkare. Även externa experter tillförde 
kunskap till den omfattande slutrapporten. 
 – Rapporten visar bland annat att 
förutsättningarna på hemmaplan har stor 
betydelse för enskilda individers utveck-
ling, vilket vi så klart vill följa upp, berättar 
förbundsdirektör och t.f. längdchef Ola 
Strömberg. 
 Förbundet tog fram en plan för hur man 
strategiskt vill arbeta vidare med resultatet. 
Efter att två starka partners anslöt till läng-
dlandslaget kunde Svenska Skidförbundet 
genomföra sina önskade satsningar på unga 
skidåkare. 

Anslutande partners
Svenska Spel gick in som ny Presenting Part-
ner till förbundet bland annat med syftet att 

MED SIKTET PÅ TVÅ 
VIKTIGA TOURER

Ökad  
satsning 
för fler 
framgångar  
i spåret

”Även om det 
inte är något 
mästerskap 

den här 
vintern så är 
det självklart 
vilka tävlingar 

som har ett 
större fokus, 
de två stora 

tourerna: Tour 
de ski och Ski 

Tour 2020.”
MAGNUS INGESSON

Damtränare

”Världs- 
cupen får  
ju högre 

status denna 
säsongen.”
MATTIAS NILSSON 

Herrtränare

MÄSTERSKAPSFRI  SÄSONG L IKA VIKTIG

beroende på vilken typ av åkare man 
är. Tar man till exempel en åkare som 
passar i tourer så är såklart Tour de ski 
och Tour 2020 vinterns stora mål. Är 
man sprinter är såklart sprintcupen den 
absolut intressantaste och några särskil-
da tävlingshelger, säger Mattias Nilsson 
och avslutar:
 – Så svaret är nej på frågan om 
den här säsongen betyder mindre. 
Den här vintern blir lika viktig 
som alla andra. 

En mästerskapsfri säsong väntar. Betyder en sådan säsong 
mindre? Självklart inte. – På sätt och vis är en sådan här 
säsong ännu mer intressant, säger tränare Mattias Nilsson.

Läs mer om Ski
Tour 2020 på 
sidorna 38–39

”Vi inser att det är nödvändigt 
att tillsätta ytterligare resurser 
för att säkerställa återväxt och 
internationell konkurrenskraft 

inom längdskidåkningen”
OLA STRÖMBERG

Tf. Längdchef

SSF planerar att förstärka 
med tränare och annan 
support på hemmaplan 
för att gynna enskilda 
individers utveckling. 

skapa bättre förutsättningar för unga talanger 
och utvecklingslaget för åkare mellan 19–23 
år fick namnet Team Svenska Spel. 
 Dessutom gick bolaget Prioritet Finans 
in med finansiellt stöd för möjliggörande av 
lokala satsningar.
 – Vi beslutade att ytterligare förstärka våra 
elitmiljöer i Falun, Östersund och Umeå. De 
aktiva kommer på dessa orter att få ökad 
tillgång till spetskompetens som exempelvis 
tränare, fysiologisk support, samt rådgivning 
inom kost, nutrition och mental hälsa, säger 
Strömberg. 

Prio tillväxt
Satsningen går under namnet Prio tillväxt 
och sträcker sig över flera år. Projektet 
inkluderar bland annat fler elittränare på 
de tre orterna.
 – Vi inser att det är nödvändigt att tillsät-
ta ytterligare resurser för att säkerställa 
återväxt och internationell konkurrensk-
raft inom längdskidåkningen. Genom Prio 
tillväxt kan vi få bästa möjliga kompetens 
på plats på ett flertal ställen i landet för 
att ge maximala förutsättningar för våra 
skidåkare att försöka nå sina idrottsliga 
drömmar, säger Ola Strömberg.
 Satsningen på utökade resurser i elitmil-

jöerna är kopplad till landslagsåkare och de 
åkare som är på gränsen till att bli uttagna 
till landslaget. 
 Därutöver inkluderar Prio tillväxt även 
mindre satsningar på ett antal utvecklings- 
miljöer runt om i landet. 
 – Distrikt och föreningar ges möjlighet 
att få medfinansiering och projektstöd till 
sportsliga satsningar. Varje år får dessutom 
tio stipendiater över hela Sverige erhålla 
ett stipendium på 10 000 kr var för sin 
elitsatsning, berättar Strömberg. 
 Först ut vad gäller satsningen i utveck-
lingsmiljöer är väst-Sverige. Här finns det 
bland annat en ambition att komplettera 
idrottsanläggningen Prioritet Serneke 
Arena i Kviberg, Göteborg, med en utom-
husslinga för längdskidåkning. Snö ska 
garanteras från den 1 december till 31 mars 
varje år.
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Säkerhet och  
hållbarhet med 
nya skidbussen

viktig faktor var att minska klimatpåverkan av 
alla resor. 
 Scania lyssnade och presenterade en 
lösning – den nya skidbussen.
  Skidbussen är den senaste i en rad av 
transportlösningar som utvecklats i nära sa-
marbete med det svenska längdlandslaget för 
att förbättra arbetsmiljön för både skidåkare 
och resten av teamet, berättar Scanias kommu-
nikationsdirektör Erik Ljungberg.

Nära samarbete med skidåkarna 
Arbetet med att designa bussen inleddes med 
diskussioner mellan längdlandslaget och 

E
litskidåkarna som tävlar regelbun-
det hade ett önskemål om att slippa 
köra själva mellan olika tävlingar 
och istället kunna slappna av och 
vila upp sig. Ett annat önskemål 

man hade var att kunna resa tillsammans med 
övriga lagkamrater och tränare. Ytterligare en 

Scania och det svenska längdlandslaget fortsätter sitt 
samarbete. Tillsammans har man inför säsongen 2019/2020 

tagit fram en buss anpassad till de utmaningar som skidåkare 
och deras ledare har när de reser till och från tävlingar. 

Skidbussen har komfortlösningar för hela teamet baserat på 
ergonomi, teknik och hållbarhet. 

Scania under tävlingssäsongen 2018/2019. 
Åkare och ledare berättade vad de behövde 
i form av utrustning och vad som är viktigt 
inför och efter tävlingar. Bland annat betonade 
landslagsåkarna vikten av att kunna ladda 
batterierna mellan tävlingsloppen. 
 – I mina samtal med längdlandslaget hade vi 
ett jättefint utbyte. Jag förklarade mina tankar 
och idéer på olika lösningar och de hjälpte 
mig att finjustera designen med hjälp av sina 
erfarenheter från tävlingarna. Så jobbade vi, 
fram och tillbaka. De var hela tiden en naturlig 
del av processen i och med att jag kontinuerligt 
skickade dem skisser som de kunde kom-
mentera och utvärdera, berättar Jan Richter, 
huvuddesigner för projektet. 

Hållbarhet i fokus
Bussen, med sittplats för 12 till 14 passagerare, 
har solceller på taket. De genererar elektricitet 
till bussens belysning, som givetvis enbart 
består av LED. Infrapanelerna i bussen gör att 
värmen kan riktas mot specifika områden, 
som till exempel massagebord och utrymmet 
för medicinska behandlingar. Det finns även 
fläktar för torkning av blöta kläder.
 – Hållbarhet är en integrerad del i allt Scania 
gör. Därför har vi inkluderat hållbara lösningar 
och teknik som matchar längdlandslagets krav 
när vi designat bussen, berättar Jan Richter, 
som har jobbat för Scania i över 30 år med en 
rad olika projekt som VIP-bussar, limited edi-
tion-produkter och unika utställningsbilar.

Jan Richter har fört 
många dialoger med 
längdlandslaget under 
framtagandet av den nya 
skidbussen.

Genom infraröd värme 
värms ytor och personer 
upp energieffektivt.

Skidbussens förare har 
fått träning av Scania i hur 
de ska köra bränsle- 
effektivt och det finns  
14 bekväma sittplatser.

Skidbussen kan tankas 
med biobränslet HVO, 
vilket minskar CO2- 
utsläppen rejält (upp till 
90 %) och är försedd med 
solceller på taket som 
genererar 1200 W (90W/
m²) Vilket på ett år ger 
totalt cirka 1000 kWh.

”Skidbus-
sen är den 

senaste i en 
rad av trans-
portlösningar 

som utvecklats 
i nära samar-
bete med det 

svenska längd- 
landslaget för 
att förbättra  
arbetsmiljön 

för både 
skidåkare  
och resten  
av teamet.”
ERIK LJUNGBERG 

Kommunikationsdirektör, 
Scania
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RUKA TRIPLE

29 november Ruka FIN Sprint  Sprint K 

30 november Ruka FIN 10 km  15 km K 

1 december Ruka FIN 10 km 15 km F Jaktstart 

7 december Lillehammer NOR Skiathlon Skiathlon  

8 december Lillehammer NOR Stafett Stafett  

14 december Davos SUI Sprint Sprint F 

15 december Davos SUI 10 km 15 km F

21 december Planica SLO Sprint Sprint F   

22 december Planica SLO Sprintstafett Sprintstafett F 

TOUR DE SKI

28 december Lenzerheide SUI 10 km 15 km F Masstart

29 december Lenzerheide SUI Sprint Sprint F 

31 december Toblach ITA 10 km 15 km F 

1 januari Toblach ITA 10 km 15 km K Jaktstart

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

4 januari Val di Fiemme ITA Sprint Sprint K 

5 januari Val di Fiemme ITA Slutklättring Slutklättring F Masstart

11 januari Dresden GER Sprint Sprint F 

12 januari Dresden GER Sprintstafett Sprintstafett F 

18 januari Nove Mesto CZE 10 km 15 km K 

19 januari Nove Mesto CZE 10 km 15 km F Jaktstart

25 januari Oberstdorf GER Skiathlon Skiathlon  

26 januari Oberstdorf GER Sprint Sprint K 

8 februari Falun SWE Sprint Sprint K På hemmaplan!

9 februari Falun SWE 15 km 30 km F På hemmaplan!

SKI TOUR 2020

15 februari Östersund SWE 10 km 15 km F På hemmaplan!

16 februari Östersund SWE 10 km 15 km K På hemmaplan! 

18 februari Åre SWE Sprint Sprint F På hemmaplan! 

20 februari Storlien-Meraker NOR 38 km 38 km  Masstart  

22 februari Trondheim NOR Sprint Sprint K   

23 februari Trondheim NOR 15 km 30 km  Jaktstart

29 februari Lahti FIN 10 km 15 km K   

1 mars Lahti FIN Stafett Stafett    

4 mars Drammen NOR Sprint Sprint K   

7 mars Oslo NOR 30 km   K Masstart  

8 mars Oslo NOR  50 km  K Masstart

SPRINT TOUR

14 mars Québec CAN Sprint Sprint K 

15 mars Québec CAN Sprint Sprint F   

17 mars Minneapolis USA Sprint Sprint F

FINAL VÄRLDSCUPEN

20 mars Canmore CAN 10 km F 15 km F F Masstart 

21 mars Canmore CAN 10 km  15 km  K Jaktstart 

22 mars Canmore CAN Mix Stafett Mix Stafett F   

VOLKSWAGEN CUP

6 dec Idre, SWE 10 km 15 km K

7 dec  Sprint Sprint F

8 dec  10 km 15 km F

SKANDINAVISKA CUPEN

13 dec Vuokatti, FIN Sprint Sprint K

14 dec  20 km 30 km K 

15 dec  10 km 15 km F

SKANDINAVISKA CUPEN

3 jan Nes, NOR Sprint  Sprint F

4 jan  20 km 30 km  F  

5 jan  10 km 15 km K

VOLKSWAGEN CUP

24 jan  Falun, SWE Sprint  Sprint K

25 jan   15 km 30 km  F Masstart

VOLKSWAGEN CUP     Minitour

14 feb  Lycksele, SWE Sprint Sprint  F 

15 feb   10 km 15 km  F 

16 feb   10 km 15 km  K Jaktstart 

SKANDINAVISKA CUPEN     Minitour

13 mar Madona, LAT Sprint  Sprint K 

14 mar  10 km 15 km  K 

15 mar  10 km 15 km  F  Jaktstart

VOLKSWAGEN CUP

15 april   5 km 10 km  K

18 april   35 km 35 km F  Masstart

SM-VECKAN 25–31 MARS

26 mars  Boden, SWE 15 km 30 km  F Masstart 

27 mars   Stafett Stafett F

28 mars   Sprint Sprint K

29 mars   15 km F

30 mars      10 km   F

31 mars  30 km 50 km K

16 april     Bruksvallarna  Sprintstafett  K  

SCANDIC CUP

21 dec Östersund Sprint Sprint K 

22 dec Östersund 15/20 km 10/15/20 km F  Masstart

VÄRLDSUNGDOMS-OS

9–22 jan Lausanne, SUI    

SCANDIC CUP

24 jan Falun 5 km 10 km K 

25 jan Falun Sprint Sprint F 

NORDISKA JUNIORLANDSKAMPEN

24 jan Falun 5 km 10 km K

25 jan  Sprint Sprint F

27 jan  Stafett Stafett K+F+F

JUNIOR-VM

28 feb – 8 mars  Oberwiesenthal, Tyskland

JVM-TEST

15 feb  Lycksele 15 km 30 km F H/D 17–20

SCANDIC CUP

16 feb  Lycksele Sprint  Sprint F

17 feb   5 km 10 km  K

USM 

07 feb Matfors 5 km 7,5 km K

08 feb  Sprint Sprint K

09 feb  Stafett Stafett K

JSM 

11 mars Åsarna 10/15 km 15/20 km K Masstart

12 mars  Sprint Sprint K

14 mars  5 km 10 km F

15 mars   Stafett Stafett F

SCANDIC CUP

15 mars  Bruksvallarna  5 km  10 km K

18 mars   30 km 30 km  F Masstart

Datum Plats Damer Herrar Stil Notering Datum Plats Damer Herrar Stil NoteringDatum Plats Land Damer Herrar Stil Notering
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MISSA INTE!
Vc i Falun,  
Östersund  

och Åre

Datum Plats Tävling

Övriga seniortävlingar med FIS-status

22–24 nov

8–9 feb

16 feb  

22 feb  

22 feb  

1 mars  

28 mars 

 

Gällivare

Norberg

Robertsfors

Umeå

Jokkmokk

Premiär 

Engelbrektsloppet

7-mila

Umeå stadssprint

Tjejvasan

Vasaloppet

Nordensköldsloppet
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Det är VM i Seefeld och de svenska tjejerna gör 
en historisk prestation när de åker hem Sveriges 

första VM-guld i damstafett någonsin. Men 
stafetten föregicks av osäkerhet och tävlingen 

blev en riktig nagelbitare.

Världens 
bästa 

stafetttjejer.

D E N  H I S T O R I S K A  S E G E R N

è
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VM i österrikiska Seefeld var inne på 
sin femte tävlingsdag när det var dags 
för damstafetten. Sverige hade sedan 
tidigare två OS-guld i disciplinen, men 
inget VM-guld. 

D
en svenska sviten med 
fyra raka VM-silver 
var imponerande, men 
varje gång hade man 
blivit slagen av Norge. 
Nu handlade allt om 
kampen mellan de båda 

nationerna. Skulle norskorna ta sitt femte 
raka VM-guld, eller skulle svenskorna ta sitt 
första?

27 FEBRUARI
Laguttagningen
Sverige var först ut med att presentera sin 
laguppställning – på papperet ett drömlag:

1:a-sträckan: Ebba Andersson hade varit 
på pallen fem gånger i världscupen den 
vintern. Som sämst hade hon varit fyra på 
två distanslopp.

2:a-sträckan: Frida Karlsson hade tagit två 
JVM-guld en månad tidigare och i Seefeld 
blev hon femma i skiathlon och tog ett sen-
sationellt silver i tiokilometersloppet.

3:e-sträckan: Charlotte Kalla var med på ett 
högst avgörande sätt när stafettdamerna 
tog guld på OS i Sotji 2014 och silver på de 
senaste fyra världsmästerskapen.

4:e-sträckan: Stina Nilsson hade fyra världs- 
cupvinster och som sämst en andraplats  
i sprint den vintern. Knappast någon kunde 
slå henne i en spurtstrid eller i taktiskt 
tänkande.
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”Inför varje lopp försöker 
man att bara se möjligheter. 

Norge kändes som klara 
favoriter, men vårt fokus var 
att alla skulle få till så bra 
prestationer som möjligt.”

EBBA ANDERSSON

”Jag fokuserade på det enda 
jag kunde göra - att åka så 

fort som möjligt från A till B”
FRIDA KARLSSON

Norges överraskning
Alla funderade nu på hur sistaårsjunioren 
Frida Karlsson skulle klara mötet mot 
giganten Therese Johaug på andrasträckan, 
som ofta ses som väldigt avgörande för 
slutresultatet. Norskan hade vunnit samtliga 
distanslopp i världscupen som hon ställt 
upp i den vintern.
 Men Norge hade tänkt om. När de pre-
senterade sitt lag några timmar efter Sverige 
visade det sig att Johaug skulle köra sista- 
sträckan. De planerade en offensiv taktik 
för att ge Therese Johaug ett försprång mot 
den spurtstarka Stina Nilsson. Det var Heidi 
Weng, Ingvild Flugstad Östberg och Astrid 
Uhrenholdt Jacobsen som fick uppgiften att 
förse henne med det.
 Hur påverkades då de svenska åkarna av 
norrmännens oväntade drag?
 – Min första tanke var ingen speciell. Vi 
ville inte anpassa oss till andra nationer.  
Vi trodde på oss själva och på det upplägg 
som vi hade valt, hävdar Ebba Andersson.
Frida Karlsson instämmer.
 – Jag tror att vi såg det som ett litet men-
talt övertag att de var tvungna att struktur-
era om sitt lag och att vi kanske hade rubbat 
lite i deras mentala förberedelser. Det var 
bara triggande.

Tvivlen
Samtidigt fanns det många tvivel inför start 
i det svenska lägret. Ebba Andersson hade 
drabbats av luftrörsproblem i samband med 
att VM drog igång. 
 – Jag blev hes, men visste inte vad felet var. 
Jag hade inga fysiska symptom, men kände 
att jag inte alls var i samma form som jag var 
tidigare under vintern. Inför varje VM-lopp 
tänkte jag att NU vänder det, men så blev 
det inte riktig, minns Ebba Andersson, som 
stod över den första tävlingen i skiathlon 
för att komma i form till resterande lopp. På 
loppet över tiokilometer två dagar senare 
slutade hon på en 16:e-plats. Det var en stor 
besvikelse för henne själv efter hennes starka 
prestationer tidigare under vintern.
 Frida Karlsson hade VM-debuterat med 
dunder och brak och förväntningarna hade 
höjts. Men Frida själv tog det med ro.
 – Jag tänkte inte att jag skulle förstöra för 
laget om jag åkte dåligt. Jag såg mer mö-
jligheterna och såg framför mig att jag skulle è

XC 2018/19 PÅ OMSLAGET Nonsediti dictur, im sincid-
it utes vid qui aut adit qui 
bea non et omnihil lacesto 
derumquam, simusci mil

bidra. Jag fokuserade på det enda jag kunde 
göra – att åka så fort som möjligt från A till B. 
 Det fanns en osäkerhet även kring  
Charlotte Kallas form. Kroppen hade inte 
svarat som hon önskat i de tidigare loppen 
och pallplatserna hade uteblivit.
 – Jag har aldrig tidigare kommit in i ett 
mästerskap och inte varit i det rätta slaget. 
Det kändes som att jag bara kunde förstöra 
för laget, minns Charlotte Kalla sorgset.

En revanschsugen Ebba 
Andersson gick ut hårt 
och skickade iväg Frida 
Karlsson bland tätlagen.

Stina Nilsson värmer upp inför vad som skulle bli en 
historisk tävling för de svenska tjejerna.

TIDIGARE MÄSTER-
SKAPSMEDALJER  
I DAMSTAFETT

OS-medaljer   
 Guld, Sotji 2014 
Guld, Sqaw valley 1960

VM-medaljer
Silver, Oslo 2011
Silver, Val di Fiemme  
2013
Silver, Falun 2015
Silver, Lahtis 2017
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Frida gjorde en strålande 
insats på andra sträckan.

Stina Nilsson hade inlett säsongen starkt, 
men i samband med en sprinttävling i Otepää 
sträckte hon sig så illa att en muskel i baksida 
lår gick av och hon fick avstå tävlande de 
återstående veckorna till VM. Läkarna gav 
henne 1 procents chans att starta på VM och 
den procenten förvaltade Stina genom att 
ta silver i sprint på VMs första dag. Men hon 
övertygade inte på samma sätt som innan 
skadan och frågan florerade om låret skulle 
hålla för ett distanslopp och en eventuell 
spurtstrid i stafetten.
 Tvivlen låg som ett oroande moln inför 
stafetten. Charlotte Kalla såg reserverat på 
lagets möjligheter.
 – Om man hade tagit ut laget i december 
så hade jag känt att oj, vi kan utmana Norge. 
Men nu var det så många frågetecken på 
oss så känslan var osäkerhet. Men tjejerna 
peppade varandra.
 – Inför varje lopp försöker man att bara se 
möjligheter. Norge kändes som klara favor-
iter, men vårt fokus var att alla skulle få till 
så bra prestationer som möjligt, minns Ebba 
Andersson. Stina Nilsson var optimistisk.
 – Det var ändå något extra inför den här 
stafetten. Tidigare har man hoppats på att ha 
guldchans, men aldrig riktigt trott att det var 
möjligt. Den här gången hade vi satt ihop ett 
offensivt lag och det var påtagligt att vi inte 
skulle nöja oss med silver i första taget.

Tävlingsförberedelse
Dagen innan stafetten förberedde sig tjejer-
na med ett pass uppe i bergen.

– Det kändes bra. Vi fokuserade på att peppa 
varandra att det är vi som kör imorgon och 
vi ska göra det bra, berättar Stina Nilsson.
 På kvällen pratade laget om olika scenarion.
 – Man får inte falla på att man inte är 
förberedd på allt, så vi gick igenom olika 
händelser och vad man ska göra då, förk-
larar Frida Karlsson. 

28 FEBRUARI
På tävlingsdagen gassade solen från en blå 
himmel och det var varmt. Damerna skulle 
köra två varv var på en 2,5 kilometersbana 
med tungt och sugande före. 

Sträcka 1
Strax innan startskottet avlossades för 
stafetten ställde Ebba Andersson upp sig på 
startlinjen bredvid norska Heidi Weng. 
 – Jag var väldigt revanschsugen efter att 
inte alls ha presterat som jag önskat tidigare 
på VM. Dessutom var jag väldigt taggad på att 
köra förstasträckan för första gången.
 Både Andersson och Weng var angelägna 
om hög fart från start.
 – Jag hade egentligen två planer för ge-
nomförandet av min sträcka. Om jag kände 
att jag hade en god form den dagen skulle jag 
försöka gå hårt och spräcka fältet. Annars 
var alternativet att bara försöka gå med in till 
växling, berättar Ebba Andersson.
 Det var ett samlat fält som kom in för 
varvning, men när ett halvt varv återstod gick 
Ebba upp i tät och försökte skapa lucka.
 – Det kändes betydligt bättre i kroppen än 
loppet innan, så på andra varvet valde jag att öka 
tempot. Jag fick med mig Ryssland och Norge.
 Belorukova, Weng och Andersson gled in 
på stadion tillsammans och Ebba växlade 
över till Frida Karlsson efter ett mycket starkt 
genomfört lopp.

– Jag var stenhård mot mig själv att jag var 
tvungen att skicka ut Frida tillsammans med 
tätlagen. Jag kanske inte hade den bästa da-
gen för säsongen, men utifrån formen kände 
jag mig nöjd med insatsen, utvärderar Ebba 
Andersson sin prestation.

Sträcka 2
Det var dags för rysare nummer två – Frida 
Karlsson mot årets vinnare av Tour de Ski, 
Ingvild Flugstad Östberg.
 – Jag fick ju perfekt utgångsläge och fick 
gå ut med täten. Det sista Magnus (Ingesson) 
sa till mig när jag gick till start var att tygla 
mig lite, att jag inte skulle blåköra från bör-
jan. Jag kanske har haft en tendens att vara 
lite ivrig i start, skrattar Karlsson. 
 Farten ut ur stadion blev avvaktande och 
låg. Tyskland och Italien kom snabbt ikapp 
och de fem åkarna höll ihop under hela 
första varvet.
 På andra varvet drog Östberg upp farten 
rejält. Karlsson hängde med och i den branta 
”sprintbacken” kämpade de sida vid sida. 
 – Vi var väldigt trötta båda två, men gav 
verkligen allt vi hade och ingen blev av med 
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Ebba Andersson
– Att få dela den euforiska 
glädjen med övriga i laget, 
såväl aktiva som ledare, 
familj, vänner och resten 
av det svenska folket, var 
en obeskrivlig känsla. För 
det var verkligen just så 
det kändes, som att vi de-
lade den där guldmedal-
jen med så många. Som 
man brukar säga: ”Delad 
glädje är dubbel glädje”.

Frida Karlsson
– När Stina skär målgån-
gen och vi bara slänger 
oss över henne och hon 
skriker jag får ingen luft 
när vi ligger och kväver 
henne. Det är nog det 
bästa ögonblicket.

Stina Nilsson
– Efteråt blev det ett jäkla 
ståhej. Annars minns jag 
bara att det var en väldig 
glädje och lättnad. Sedan 
tyckte jag att det var så 
mysigt när vi tjejer la oss 
på hotellet efteråt och 
kollade på loppets alla 
sträckor igen och pratade 
om vad man tänkte precis 
där och då. Det var för 
mig kronan på verket för 
ett VM som hade blivit så 
bra som det bara kunde 
bli utifrån det jag kom 
ifrån.

Charlotte Kalla
– Det var svårt att ta 
in hur stort det var 
timmarna efter. Men det 
är ju jättespeciellt att få 
fira tillsammans med 
ett lag och hänga med 
brudarna genom mixad 
zon, presskonferens och 
medaljfotografering. Jag 
minns hur vi åt matlådan 
i bussen för att optimera 
återhämtningen och 
sedan glädjen när vi kom 
till vallaområdet med alla 
som var där och firade. 
Man känner ju verkligen 
att det här var så viktigt 
för laget och det var 
många andra nationer 
som också gladdes med 
oss och kom fram och 
gratulerade.

Vad minns du bäst från  
dagen och tiden efter guldet? 

den andra. Det var en häftig känsla, minns 
Frida Karlsson.
 Norge och Sverige hade skapat flera meters 
lucka till de andra nationerna när de växlade 
över jämsides.
 – Jag tänkte att nu plockar jag det sista och 
gräver djupt för laget. Jag älskar ju stafetter. 
Jag är jättenöjd med min sträcka och att jag 
kunde växla ut Charlotte i ett sådant läge, 
berättar Frida Karlsson.

Sträcka 3
På den första fristilssträckan mötte Charlotte 
Kalla norskan Astrid Uhrenholdt Jacobsen. 
Charlottes mål var att dra ifrån norskan och 
skapa lucka åt Stina. Jacobsens mål var att 
inte växla över mer än 15 sekunder efter 
Sverige.
Men Kalla tvivlade fortfarande på sin form.
 – Jag var jättenervös på morgonen och när 
jag kom till start sa jag till Magnus Ingesson 
att jag önskade att det hade tagit ut någon an-
nan, men att jag fattade att det nu var försent.
 Men när hon ställt sig på startlinjen och 
fick Fridas dunk i ryggen blev Charlotte Kalla 
lugn. 
 – Det gick väldigt bra att hänga med Astrid. 
I sprintbacken kände jag mig stark och höjde 
tempot lite, men sedan ville jag ligga bakom 
Astrid i stadionområdet, berättar Charlotte 
Kalla, som försökte vinka fram Jacobsen 
för att få draghjälp, vilket norskan inte var 
intresserad av. 
 Ut ur stadion höjde Charlotte farten rejält. 
Norskan bet sig fast i ytterligare ett halvt 
varv, men i början av sprintbacken skapade 
Kalla snabbt avstånd till den nu uppenbart 
slitna norskan. 
 När Charlotte växlade till Stina Nils-
son hade hon utökat sin ledning till 18,8 
sekunder.
 – Jag visste att det var viktigt att fajtas för 
varenda sekund. Det var jätteskönt att skicka 
iväg Stina och sedan vända sig om och se hur 
långt bak det var till Astrid.
 Än en gång hade Charlotte Kalla visat sin 
enorma kapacitet genom att sätta Sverige i 
förarsätet inför den sista sträckan. 

Sträcka 4
Nu skulle det avgöras. Världens bästa 
distanslöpare mot världens bästa spurtare – 
Johaug mot Nilsson. 

”Jag hade förberett mig och 
visste att det bara var tre 
minuters smärta kvar och 

det skulle jag klara av. Så jag 
använde mina krafter för att göra 
det ännu jobbigare för Therese”

STINA NILSSON

”Jag visste att det var viktigt 
att fajtas för varenda sekund. 
Det var jätteskönt att skicka 

iväg Stina och sedan vända sig 
om och se hur långt bak det 

var till Astrid.”
CHARLOTTE KALLA

Luckan var 3,8 sekunder för stor för att 
norrmännen skulle känna sig trygga, men 
svenskorna hade pratat om att de borde ha 
40 sekunders marginal för att känna sig 
säkra. 
 Liksom Charlotte Kalla kände Stina Nils-
son en gnagande oro inför start.
 – Tjejerna hade gjort det hur bra som 
helst. Charlottes mäktiga sträcka var ju 

Charlotte Kalla utökade 
ledningen rejält innan 
hon skickade iväg Stina 
Nilsson på sista sträckan.

helt avgörande för mina förutsättningar på 
sträckan efter. Men samtidigt var det unge-
fär det värsta scenariot som kunde hända. 
Att gå ut 20 sekunder före Therese Johaug 
var för lite för mig. Jag var inte alls bekväm 
med situationen.

Även Stina Nilsson blev lugnare när hon väl 
började åka skidor och hon öppnade mycket 
starkare än någon väntat sig, inte minst hon 
själv.
 – Efter cirka 1,5 kilometer fick jag rapport 
från Rikard (Grip) om att Therese inte hade 
tagit in en meter. Det var väldigt viktigt för 
mig och jag tänkte jaha, åker hon inte snab-
bare än så här. 
 Stina kunde slappna av och fokusera på 
sin egen taktik. 
 – Jag var helt inställd på att Therese skulle 
komma ikapp. Min plan var att jag då skulle 
ha gått tillräckligt hårt för att hon skulle 
vara sliten, men tillräckligt lugnt för att jag 
själv skulle vara pigg. Det var som en balans-
gång hur snabbt jag kunde köra. 
 Spänningen var olidlig. Publiken hejade 
och ledarna skrek på de två kämpande 
åkarna.
 Stina Nilsson behöll avståndet till 
Therese Johaug i drygt ett halvt varv innan 
norskan började knappa in. Sista gången 
uppför sprintbacken gick hon förbi. Men 
Nilsson var redo. 
 – Jag hade förberett mig och visste att 

det bara var tre minuters smärta kvar och det 
skulle jag klara av. Så jag använde mina krafter 
för att göra det ännu jobbigare för Therese.
 Stina bet sig fast i ryggen på Therese utför 
backen och genom en mycket snygg innerkur-
va gled hon förbi norskan igen och kunde 
sänka farten något inför den sista backen på 
stadion. 
 Johaug var sliten efter att ha jagat ikapp 
Nilsson. Hon försökte gå om Stina i backen, 
men då höjde Stina farten igen och lät Johaug 

Så här glad är man om 
man nyss tagit vm-guld!

ödsla stora mängder energi.
 Stina var först in på upploppet. Trots att 
Johaug kämpade allt hon hade kunde Stina 
dra ifrån och vinna övertygande.
 Bakom mållinjen väntade de tre euforiska 
lagkamraterna på Stina Nilsson.
 – Jag kommer så väl ihåg hur Stina skrek åt 
oss när vi slängde oss över henne i en klassisk 
tv-puckshög. ”Bort, bort! Jag får ingen luft!”, 
skrattar Ebba Andersson.
 Sverige hade tagit VM-guld! •

Förra landslagschefen Rikard Grip gratulerar Charlotte 
Kalla efter bragdguldloppet.
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Viktor Thorn har gått från klarhet till klar-
het sedan han som 20-åring debuterade 
i världscupen. För varje säsong har han 
klättrat uppåt i resultatlistan. I våras fyllde 
Bengtsforskillen 23 år efter kanske den 
bästa säsongen någonsin, med flera topp 
tio-placeringar i världscupen. Och kanske 
mest anmärkningsvärt – kvalsnabbast på 
VM-sprinten i Seefeld. 
 –  Det är skönt att känna att man har det 
i sig och kan åka så fort. Det ger en såklart 
självförtroende och motiverar en lite extra, 
säger Viktor.

Steg för steg
Men även om han ser tillbaka på säsongen 
med glädje har uppladdningen för nästa 
vinter inte varit den man önskar sig som 
elitidrottare.

D
e flesta landslagsåkare har 
valt att bosätta sig i Öster-
sund eller Falun. Några i 
Umeå och Sundsvall. Men 
Jens Burman blev kvar där 
han för tio år sedan bör-

jade skidgymnasiet, i guldbyn Åsarna. 
 – Det är riktigt bra träningsmöjligheter 
här. Snösäkert och nära till fjällen. Det enda 
är väl att man kan sakna någon när man 
kör riktigt hårda intervallpass ibland, men 
annars trivs jag bra här, säger Jens. 
 För drygt två år sedan startade Jens en 
videoblogg där man får följa med i hans liv 
som skidåkare – både hemma i Åsarna men 
också ut på världscupen. På två år har han 
fått nära 9 000 prenumeranter och många 
hängivna fans. Det märktes inte minst un-

Bakslag för Thorn  
– men hoppfull  
inför framtiden

Elitskidåkare 
och vloggare på 
samma gång
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Han har tagit kliv för varje år och den här säsongen etablerat 
sig i världscupen. Men nu tvingas Viktor Thorn dra i hand-
bromsen efter problem med ryggen. 
 – Det är ju trist men jag får ha tålamod, säger han. 

Trots att han mest håller till i skogarna 
runt Åsarna i södra delarna av Jämt- 
land är det Jens Burmans liv man kan  
komma närmast av våra landslagsåkare.  
I november för två år sedan startade han 
sin videoblogg och har nu nästan 9 000 
prenumeranter.

VIKTOR THORN 

Närmare en elitskidåkare 
går knappast att komma. 
I Jens vlogg får man 
en inblick om hur en 
skidåkare lever.

Från VM i Seefeld där 
Viktor Thorn överras-
kande vann kvalet  
i sprinten.

Efter målgång i Ulrice-
hamn var det många 
fans som stod och 
väntade. Några av dem 
fick till och med vara 
med i vloggen. 

”Jag tror 
några etapper 
på Tour 2020 

kan passa 
mig bra. Det 
vore kul att 

göra bra lopp 
då när det är 

så nära  
hemma.”

”Jag är tillbaka när jag är redo. 
Hellre ta det lugnare och inte 
stressa så jag får bakslag.”

JENS BURMAN

XC 2019/20 NYA TALANGER

der världscupen i Beitostölen förra vintern 
där en stor skara norska barn hejade fram 
just Jens. 
 – Jag brukar titta lite på Youtube och då 
kom jag bara på att det kanske vore kul att 
göra en egen vlogg där folk får följa mig  
i vardagen, berättar Jens och fortsätter:
 – Sedan får jag ju så klart prioritera 
träningen. Det är ju inte som att jag stannar 
upp mitt i ett träningspass och filmar i 20 
minuter. Snarare 30 sekunder och oftast  
i farten. 

Ser framåt 
Trots flera topp tioplaceringar i världscupen 
ser Jens tillbaka på förra säsongens med 
besvikelse. 
 – Det var en dålig säsong. Det var väl bara 
på VM det lossnade lite. Till den här säson-
gen vill jag vara mycket högre och kanske 
nosa på pallplaceringar. 
 Helst av allt vill han göra det på hemma-
plan när Ski Tour 2020 avgörs i mitten av 
februari. 
 – Jag tror några etapper på Ski Tour 2020 
kan passa mig bra. Det vore kul att göra bra 
lopp då när det är så nära hemma (Åsarna). 
Men såklart vill man prestera bättre än förra 
vintern på varje tävling, säger han. 

I våras opererades han för diskbråck efter 
återkommande problem. Men ryggen blev 
inte bättre. Några månader senare landade 
beslutet i att han måste lägga sig på oper-
ationsbordet igen. I september, bara två 
månader innan säsongspremiären, satte 
han in en diskprotes.  
 – Det är trist och kämpigt men det är 
bara att ha tålamod och ta det steg för steg. 

 När resten av landslaget ger sig ut på 
träningsläger väntar istället rehabträning 
hemma i Östersund för Viktor. 
 – Till att börja med blir det rehab och 

testcykel. Sedan får man smyga igång med 
rullskidor på rullband och stakmaskin in-
nan man kan börja träna skidor på riktigt. 

Vill vara med och kämpa om medaljer
Att kommande säsong kommer att bli 
försenad står klart men när vi kan få se 
Viktor i världscupen igen är omöjligt att 
säga. 
 – Jag är tillbaka när jag är redo. Hellre 
ta det lugnare och inte stressa så jag får 
bakslag. Jag får vara glad för de tävlingar 
jag kommer kunna köra den här vintern. 
Den här säsongen är åtminstone mäster-
skapsfri och det är säsongen 2020/2021 jag 
vill vara som bäst, säger Viktor och syftar 
på VM i tyska Oberstdorf.
 – Då vill jag vara med och kämpa om 
medaljerna. 

     Läs mer om Tour 2020 
på nästa uppslag.
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V
ärldscupsäsongen 2019–
2020 må vara en mäster-
skapsfri säsong, men den är 
unik med sina tre skidtourer. 
Mellan Tour de Ski, som är 

en stark tradition varje årsskifte, och den 
avslutande världscuptouren i Kanada ge-
nomförs i vinter den helt nya Ski Tour 2020. 
 Tre arrangörer, fördelade på fem orter i 
Sverige och Norge, ska arrangera sex tävl-
ingslopp inom loppet av tio dagar. En över-
gripande arrangör, ledd av Guri Hetland, 
håller ihop tourkonceptet där det finns flera 
nya tankar och idéer.  
 – Vi ville skapa ett samarbete mellan 
Sverige och Norge och en unik upplevelse 
för både besökande och tävlande samtidigt 
som vi vill vara en förebild för framtida 
arrangörer att fokusera på hållbarhet och 
göra miljövänliga val, berättar Guri Hetland, 
vd för Ski Tour 2020.

Mellan den 15–23 februari 2020 gör världens längdskidelit upp om 
pallplatserna i en helt ny skidtour – Ski Tour 2020. Under sex tuffa 
tävlingsetapper tar de sig från Östersund i Sverige till Trondheim 
i Norge och ett stort fokus är att genomföra touren på ett så 
hållbart sätt som möjligt – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

För första gången samarbetar alltså de 
svenska och norska skidförbunden genom 
att tillsammans arrangera världscuptävling-
ar och för första gången korsar ett värld-
scuplopp gränsen mellan två nationer. 
 
Utmanande tävlingsschema
Touren inleds i Östersund den 14 februari 
med en öppningsceremoni följd av två 
tävlingsdagar bestående av intervall- och 
jaktstarter. Därefter flyttar touren vidare till 
Åre, där det blir sprint i alpinbacken. Här 
ska åkarna tävla uppför målområdet. Etapp 
fyra korsar landsgränsen genom ett 38 
kilometer långt distanslopp mellan Storlien 
och Meråker. Den 22 februari är det sprint i 
Trondheim innan touren avslutas med jakt-
start i Trondheim söndagen den 23 februari. 
 – Det är ett utmanande tävlingsschema 
med sex tävlingar inom loppet av tio dagar, 
men de korta avstånden och resor med tåg 

och buss ger de aktiva en möjlighet att vila 
och återhämta sig mellan etapperna. Vidare 
tror och hoppas vi att de korta avstånden 
mellan Östersund, Åre, Storlien, Meråker 
och Trondheim gör att publiken följer hela 
touren, säger Hetland.

Med hållbarhet som fokus
Ski Tour 2020 har tagit inspiration från 
FNs globala hållbarhetsmål. Utöver att vara 
nytänkande vad gäller samarbete över na-
tionsgränser satsar arrangören också på att 
minimera evenemangets klimatavtryck.
 – Alla vintersporter är givetvis beroende 
av tillgången på naturlig snö och påverkas 
starkt av klimatförändringarna. Därför 
måste vi alla göra vad vi kan för att säkra vår 
sports överlevnad, säger Guri Hetland. 
 Ett led i att minska klimatavtrycket är att 
transportera alla tävlande med tåg mellan 
tävlingsorterna.

6 TÄVLINGSDAGAR /  5  ORTER /  4  KOMMUNER /  3  ARRANGÖRER /  2  LÄNDER /  1  TOUR

Ski Tour 2020:

Ett unikt och  
hållbart event

Fokusområden ur 
FNs globala mål:

• Obligatoriskt tåg för alla 
tävlande mellan etapper-
na. (Mål 13)

• Samtliga deltagande  
nationer bor på miljö- 
märkta hotell. (Mål 13)

• Under de första 24 
kilometrarna av det 38 km 
långa distansloppet från 
Storlien till Meråker sker 
ingen langning av vätska 
eller annat energiintag. 
Åkarna måste istället  
själva bära med sig det de 
vill få i sig, vilket bland  
annat minskar användan-
det av snöskotrar. (Mål 13)

• Både damer och herrar 
åker 38 km i distanslop-
pet. (Mål 5)

• Uppmuntrar åskådare 
att ta sig till tävlingarna 
på ett klimatsmart sätt 
genom att åka buss eller 
tåg. (Mål 13)

• Hållbara arenor med 
sopsortering, förnybar 
energi och närproducerad 
mat. (Mål 13)

• En ny generation av 
volontärer som delar med 
sig av sina erfarenheter 
över gränserna och 
utvecklar framtida  
evenemang. (Mål 4) 

• Locka barn att bli  
intresserade av 
skidåkning. (Mål 3)

”Genom att göra det oblig-
atoriskt för alla deltagare 

att åka tåg mellan de olika 
tävlingsarenorna minskar 
vi antalet transporter och 

maximerar användningen av 
miljövänliga transportmedel.” 

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR

Datum Tid Tävling

Tävlingsprogram Ski Tour 2020

lör 15 feb 13.30/16.10 10/15 km individuell start (F)

sön 16 feb 14.00/16.00 10/15 km jaktstart (K)

tis 18 feb 13.45/16.15 Sprint: prolog och finaler (F)

tors 20 feb 10.45/13.30 38 km masstart (F)

lör 22 feb 10.30/13.00 Sprint: prolog och finaler (K)

sön 23 feb 11.15/14.25 15/30 km jaktstart (K)

Hälsa och välbefinnande
Utbildning för alla
Jämställdhet
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bekämpa klimatförändringarna
Genomförande och globalt partnerskap

”Vi ville skapa 
ett samarbete 
mellan Sverige 
och Norge och 
en unik upp- 

levelse för både 
besökande och 

tävlande...” 

GURI HETLAND 
Vd Ski Tour 2020

Ski Tour 2020 Sweden Norway är sex World 
Cup-tävlingar i längd  som går den 15. till 23. 
februari 2020.

Världens bästa längdåkare tävlar i världens 
bästa skidregion. Välkomna till Jämtland och 
Tröndelag.

PROGRAM
Fredag 14. februari  / Invigning, Östersund
Lördag 15. februari  / FIS Cross Country World Cup, Östersund
Söndag 16. februari  / FIS Cross Country World Cup, Östersund 
Tirsdag 18. februari  / FIS Cross Country World Cup, Åre
Torsdag 18. februari  / FIS Cross Country World Cup, Storlien - Meråker
Lördag 22. februari  / FIS Cross Country World Cup, Trondheim
Söndag 23. februari  / FIS Cross Country World Cup, Trondheim

HÄNG MED DU OCKSÅ - 
PÅ VINTERNS STORA SKIDFEST

I DETTA HÅLLBARHETS- 
ARBETE INGÅR BLAND ANNAT:

Sverige+Norge = sant! 
Therese Johaug och 
Frida Karlsson firar  
gemensamma fram- 
gångar under VM  
i Seefeld.

Under Tour 2020 kommer Svenska Skidförbundet och 
Norska Skidförbundet göra aktiviteter tillsammams 
som en del i det gemensamma Interreg-projektet.

Marit Bjørgen och 
Anders Södergren är 
ambassadörer för Ski 
Tour 2020. Här under en 
presskonferans i Oslo.

Läs mer om Ski Tour 2020: skitour2020.com

– Genom att göra det obligatoriskt för 
alla deltagare att åka tåg mellan de olika 
tävlingsarenorna minskar vi antalet 
transporter och maximerar användnin-
gen av miljövänliga transportmedel. Är 
man inte med på tåget får de inte starta 
i nästa tävling. Det är en klimataspekt, 
men också rättvist mellan åkarna då 
ingen åkare får resa bättre än någon 
annan, förklarar Guri Hetland.
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MISSA INTE!
Ski Tour 2020 i 

Östersund, Åre och 
Norge 15–23 feb.
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För många fungerar rullskidlandslaget som 
en språngbräda till att ta fortsatta kliv inom 
längdskidåkningen, medan andra satsar fullt ut 
på rullskidor.

Längdskidåkningen är unik i skidfamiljen då den 
kan ha tävlingsverksamhet året runt. Det stärker 
varumärket. Sommarens tävlingar visar att in-
tresset för att tävla året runt ökar både internatio-

nellt och nationellt. Hela tretton nationer deltog på 
VM i Madona, Lettland. Det är en ökning med 33 % 
jämfört med VM i Sollefteå två år tidigare .
 Rullskidlandslaget är för många åkare 
en språngbräda till att ta fortsatta kliv inom 
längdskidåkningen, och för några blir det en mer 
uttalad satsning på rullskidor.
 – Det är det som är det unika och spännande 
med rullskidor. Det är fantastiskt att kombina-

tionen rullskidor/längdskidor erbjuder flera vägar 
att lyckas på. Det stärker svensk skidsport, säger 
Ludvig Remb, tävlingskoordinator för rullskidor på 
Svenska Skidförbundet.

SAMARBETA  
MED SVENSKA 
RULLSKID- 
LANDSLAGET

Rullskidlandslaget har 
en bra ekonomi även om 
antalet åkare och längre 
resor gör att omsättningen 
ökar för varje år. 

Nio sponsorer stöttar 
laget. Flera av längdland-
slagets sponsorer kom-
pletterar sin sponsring 
med rullskidor och ökar 
därmed sin synlighet året 
runt. Två av dem är Vat-
tenfall och BAUHAUS, som 
utökade sin aktivering 
inom Svenska Skidför-
bundet under sommaren 
och blev partners även till 
rullskidlandslaget. 
Möjligheterna är många, 
kontakta oss gärna om 
du är intresserad av att 
samarbeta.

LUDVIG REMB
rullskidansvarig

tel. 070-372 21 32
ludvig.remb@skidor.com

VILL DU VETA MER?
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Tillgänglighet till snö och anläggningar är vad de flesta i 
skid-Sverige anger som nyckelfaktor för svensk längdskid-
sports framtid. Det är också ett fokusområde som Svenska 
Skidförbundet arbetar med. Förbundet ska verka för att det 
finns moderna, funktionella och ”snösäkra” anläggningar för 
längdskidåkning i hela landet.

Skidor året runt

L
inn Sömskar, som tidigare åkt 
i längdlandslaget, blev VM-
drottning i lettiska Madona med 
tre guld och ett silver, hon tog 
medalj i samtliga VM-tävlingar. 

Även Victor Gustafsson tog ett välförtjänt 
guld efter många års tävlande. Att framtiden 
är ljus visade också junioren Johan Ekberg, 
som även han åkte hem ett guld.
 I den totala världscupen, som är global 
med tävlingar i bland annat Kina och 
Ryssland, blev Linn Sömskar tvåa, endast 20 
poäng från vinsten. Victor Gustafsson blev 
trea och Johan Ekberg vann juniorklassen 
överlägset. I nationscupen kom rullskid-
landslaget trea.
 Kommande sommar är mästerskapsfri 
och då blir givetvis världscupen det stora 
målet. Dessutom tar resan mot VM 2021 
sin början. Då ska titeln som världens bästa 
VM-nation i rullskidor försvaras. Efter årets 
VM är det svenska rullskidlandslaget etta  
i rullskid-VMs maratontabell.

Under sommaren levererade rullskidlandslaget 
återigen stora framgångar. Totalt tog laget tolv 
medaljer, varav fem guld.

Rullskidlandslaget 
går som tåget

Här är de! Hela lag- 
uppställningen i Ski Team 
Sweden Rullskidor 2019.

”Längdskidåkningen är unik 
i skidfamiljen då den kan ha 

tävlingsverksamhet året runt.”

Linn Sömskar och  
Maria Nordström  
tävlar i masstart 
under SM-veckan 
2019 i Malmö.

S N Ö S Ä K R A  F R A M T I D E N

Med  
anläggningen 
i fokus

A
nläggningarna är basen för 
all verksamhet och de ska 
attrahera såväl barn, ung-
domar, motionärer, förening-
saktiva som elit, säger Karin 

Ersson, nationell chef på SSF.
 Ett viktigt uppdrag för SSF är att stimulera 
och stödja föreningar och organisationer 
som vill bygga och utveckla sina anläggn-
ingar.
 – Längdskidanläggningar gynnar hälso- 
och friskvård i hela samhället. Man behöver 
inte vara medlem i en förening för att nyttja 

dem. De är alltid öppna för alla. Vi vill få 
kommuner att inse att det är en bra invester-
ing, säger Ersson.
 För att driva arbetet med anläggnings-
frågor rekryterades en anläggningskon-
sulent i januari 2019. Jonas Braam från 
Norrköping fick uppdraget att konsultera 
föreningar och kommuner i de viktiga an-
läggningsfrågorna. 
 – När man investerar i en anläggning är 
det viktigt att ha med sig att man kanske 
kommer vilja vidareutveckla den i fram-
tiden. Det är därför viktigt att man tänker 

sig för när man bygger. I det planeringsar-
betet fyller Jonas en väldigt viktig funktion, 
berättar Ersson.
 Jonas Braams första uppdrag blev att göra 
en totalinventering av svenska längdskidan-
läggningar.
 – Vi behövde få en bild över anläggningar 
i Sverige för att se vad som behöver göras 
framåt. Inventeringen blev därför ett hu-
vuduppdrag för Jonas vid sidan av att stötta 
föreningarna i sitt arbete med att bygga och 
uppdatera befintliga anläggningar, säger 
Ersson. è
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Konsulenterna stöttar distrikten
Svenska skidförbundets tre längdkonsulenter har som sin 
främsta uppgift att vara förbundets förlängda arm ut  
i distrikts- och föreningsverksamheten. 

Ett stort fokus i arbetet är ledarutbildningar 
i form av både stegutbildningar, kortare 
inspirationsträffar och enskilda förenings-
besök. De finns som stöd för att inspirera 

och utbilda våra ledare för att skapa trygga och goda 
skidmiljöer. 
 – Vi vill synliggöra våra riktlinjer och var vi står. 
Den ”blågula vägen” ska löpa som en röd tråd i vårt 
arbete för att stärka befintliga verksamheter, berättar 
Anna Norman, konsulent för region nord. 
 Konsulenterna finns även som stöd för distrik-
tens längdkommittéer, samt för samordning mellan 
distrikt i exempelvis utbildningsfrågan. De senaste 
säsongerna har man skapat ett forum och årlig träff 

för landets längdkommittéordföranden där syftet är 
att utbyta erfarenheter och underlätta samarbeten 
mellan distrikten.
 På inspirationsträffarna finns det många intressan-
ta områden att beröra.
 – I vinter kommer vi fokusera på skidaktivitet-
sområdet och dess betydelse för spontan, lekfull och 
teknikutvecklande skidträning, men vi anpassar gärna 
innehållet i våra inspirationsträffar utefter förening-
arnas behov, fortsätter Robin Isbring, konsulent för 
region syd.
 Inspirationsträffarna är öppna för alla nuvarande 
eller blivande skidledare bland föreningarna inom 
längdverksamheten. Träffarna består både av en 
teoretisk och praktisk del där ledarna får tips på roliga 
övningar för barn & ungdom. En perfekt intensivut-
bildning och inspiration för befintliga och potentiellt 
nya ledare.

Region Norr:
ANNA NORMAN

anna.norman@skidor.com 
tel. 070-33 92 608

Region Mitt:
ANKI DANIELSSON

anki.danielsson@skidor.com
tel. 0702-66 56 76

Region Syd:
ROBIN ISBRING

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

Sedan tidigare finns det även en ideell 
anläggningsgrupp inom SSF längd. Gruppen 
arbetar nu tillsammans med Braam för att 
stötta föreningar i anläggningsfrågor över 
hela landet.
 I sin strategiska plan har SSF längd satt 
upp en målbild för utveckling av skid-
Sverige. Läs mer på skidor.com/langdak-
ning/verksamhet. 

Viktig konstsnö 
I dag innebär tillgänglighet till längdskidor 
även tillgång till anläggningar med 
konstsnö från södra till norra Sverige. 
Konstsnö är en förutsättning för att kunna 
säkerställa de antal skiddagar per vinter 
som man tidigare haft och på de flesta orter 
förändrar konstsnön förutsättningarna från 
att ha några enstaka, oberäkneliga dagar 
eller veckor med snö till att få uppåt 100 

JONAS BRAAM
Anläggningskonsulent

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

FÅ RÅD OCH STÖD

Är ni också på gång med 
en ny anläggning eller 
uppgradering av befintlig 
anläggning? Kontakta då 
anläggningskonsulenten 
på skidförbundet så 
att den och den ideella 
arbetsgruppen kan ge 
råd och förmedla andra 
anläggningars erfaren-
heter för att göra just er 
anläggning så bra som 
möjligt redan från första 
dagen.

”En positiv anläggningstrend är att allt fler börjar 
bygga permanenta skidaktivitetsytor genom att 
skapa gupp, kullar, velodromer, samt orgeltramp 

med jord och grusmassor.”

sammanhängande skiddagar per säsong.
 Jonas Braam lyfter många fördelar med 
den säkerhet som konstsnön bidrar med.
 – Barn, ungdomar, vuxna och seniorer 
kan med gott förtroende ta sig an sporten 
och våga investera i skidutrustning när 
de vet att den kan nyttjas hela säsongen, 
varje vinter. Föreningar, skidcoacher, 
kommuner, förskolor och skolor kan redan 
under hösten planera träningar, kurser, 
evenemang, idrottsdagar, idrottslektioner 
och daglig skol- och fritidsaktivitet, säger 
Braam. 
 Under hösten kommer en information-
sturné att genomföras på utvalda orter och 
en årsrapportering för konstsnöanläggn-

ingar kommer att skickas ut för att få en 
kontinuerlig informationsinsamling.

Skidaktivitetsområdet ger pulsen
Om konstsnön är skelettet som håller uppe 
längdskidåkningen i hela Sverige så är ski-
daktivitetsområdet hjärtat som ger pulsen 
för skidor hela livet. Skidaktivitetsområdet 
är det första man ska mötas av när man 
kommer till anläggningen. Det är här man 
ska inspireras, aktiveras och dela skidglädje 
med andra. 
 Skidaktivitetsområdet bör vara cen-
tralt placerat med närhet till folk i rörelse, 
parkering och klubbstuga med toaletter för 
att barnen ska känna trygghet och spontant 
utmana sig själva på skidor. 
 – Forskning visar att aktivitetsytor som 
placeras mitt i rörelsestråken även ökar 
aktiviteten för andra grupper. Min uppman-
ing till anläggningarna är därför: glöm inte 
och göm inte hjärtat för skidor hela livet, 
utan placera det centralt för alla. Det finns 
en anledning till att det största målet för SSF 
längd är att ha minst ett skidaktivitetsom-
råde och en kortare spårslinga säkrad med 
snö i varje kommun, säger Braam.
 En positiv anläggningstrend är att allt fler 
börjar bygga permanenta skidaktivitetsytor 
genom att skapa gupp, kullar, velodromer, 
samt orgeltramp med jord och grusmassor. 
På så sätt garanteras snabb start i området 
varje säsong och behovet av snö blir mycket 
mindre. 

Dedikerade asfaltsslingor 
för säker hjulsport blir allt 
vanligare.

Minst ett skidaktivitet-
sområde med säkrad snö 
i varje kommun är det 
viktigaste visionsmålet för 
SSF längd.

– Bara fantasin, tillgänglig yta och terräng 
sätter gränserna för hur aktivitetsytan kan 
utformas, vilket gör varje anläggning unik. 
Helst ska det både finnas plats för en platt 
lek- och övningsyta och utmanande terräng-
slingor, föreslår Braam. 

Spåravgift för hållbar snöglädje
För att kunna driva en konstsnöanläggning 
hållbart över tid måste den vara hållbar ur 
arbetsbelastningssynpunkt med rätt infras-
truktur och utrustning, men den måste även 
vara ekonomiskt hållbar. 
 Spåravgifter från dem som nyttjar spåren 
är den viktigaste delen för ekonomisk 

     Mer information: 
skidor.com/langdakning/
Utbildning

BEHÖVER NI 
STÖTTNING I  ERT 

DISTRIKT?

hållbarhet. De möjliggör också framtida 
investeringar. 
 – Spåravgiften är närmast en 
förutsättning för att garantera snöglädje för 
alla säsong efter säsong. Det ligger ett stort 
ansvar på kommuner att även kommunalt 
drivna spår ska ha spåravgifter motsvarande 
vad som erbjuds så att inte en marknads-
fördel skapas gentemot hårt slitande 
ideella föreningsdrivna anläggningar. 
Jämfört med andra idrottsanläggningar har 
längdskidåkningen ett stort trumfkort  
i att en hållbar drift till stor del kan finan-
sieras av de vuxna som nyttjar spåren, säger 
Braam.

Asfaltsslingor – en förbisedd självklarhet
Det är inte bara behovet av konstsnö, 
skidaktivitetsområden och spåravgifter som 
Sveriges kommuner behöver informeras 
om, utan även möjligheten till säker idrott 
och motion på hjul på asfaltsslingor. 
 Det finns idag drygt 30 asfaltsslingor  
i Sverige för rullskidor, inlines, parasport 
och andra hjulsporter och av Sveriges 15 
största städer har bara tre en asfaltsslinga 

”Anläggningar-
na är basen för 
all verksamhet 

och de ska 
attrahera såväl 
barn, ungdomar, 

motionärer, 
föreningsaktiva 

som elit.” 

KARIN ERSSON
Utbildningschef

längre än 500 meter dedikerad för motion 
och träning på hjul. Enligt Jonas Braam är 
detta ett kraftigt underbetyg för storstäder-
nas samhällsplanering, men många nya 
asfaltsslingor är på gång.
 – Vid nyanläggning av moderna motions-
slingor ska de helst göras så pass breda 
att både en asfalterad bana och en barkad 
motionsbana får plats bredvid varandra, 
separerade med någon meters avskiljande 
gräs- eller fin grusbädd. Då kan hjulsport, 
löpare och motionärer nyttja samma ell-
jusspår samtidigt som de bredare spåren ger 
positiva synergieffekter på vintern för både 
natursnö och läggning av konstsnö. Det gör 
även skogen tillgänglighetsanpassad året 
runt, säger Braam.
 Även befintliga motionsspår kan relativt 
enkelt uppgraderas genom breddning och 
asfaltläggning. Det finns därmed många al-
ternativ för kommuner att göra stora säker-
hets- och motionsvinster och få hjulsporter 
likt rullskidor bort från gator, gång- och 
cykelvägar samtidigt som man samlar olika 
idrotter till samma multiarena.
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Bli en stjärna 
på skidor

Se Se alla märken och läs 
mer om vad som gäller 
för de olika märkena på: 
skidor.com/langdakning/
skidorhelalivet/ 
markesjakt

Folksam cup
Distriktskamp där 
15–16-åringar får  

chansen att tävla indivi-
duellt i distans, jaktstart 
och tekniksprint, köra 

stafett och kämpa som ett 
lag i distriktstävlingen.

Stjärnjakten
Hela träningsgruppen  
i åldern 9–12 år får ett  

gemensamt mål att 
kämpa mot. Samtidigt 
får ledarna tips på bra 
aktiviteter att göra på 

träningen.

Bauis skidskola
Glädjefyllda skidaktivi-
teter för barn som kan 

genomföras vid ett eller 
flera tillfällen, av både 

föreningar och förskolor.

Silversnöstjärnan

EXEMPEL PÅ MÄRKEN:

Träna tillsammans 
Ett material som kan  
ge både vuxna och  
barn träningsglädje  

tillsammans.

Landslagsskolan 
Genom Landslagsskolan 

kan föreningar och distrikt 
erbjuda härliga lägerdagar 
på hemmaplan, med kop-

plingar till landslaget. 

Volkswagen  
ungdomscup 

Distriktskamp där 13–14 
åringar får chansen att 

tävla individuellt i distans, 
sprint och skicross, köra 

stafett och kämpa som ett 
lag i distriktstävlingen.

XC 2019/20 BARN OCH UNGDOM

Alla på snö är Svenska Skid-
förbundets satsning för att få 
fler barn och ungdomar att 
upptäcka nyttan och glädjen 

med fysisk aktivitet på snö. Satsningen 
är nu inne på sitt elfte år och har gått från 
ett pilotprojekt till en välbeprövad och 
fungerande modell.

100% nöjda med Alla på snö

NYHET: STJÄRNA PÅ SKIDOR NYHET: STJÄRNA PÅ SKIDOR

När Svenska Skidförbundet 
utvärderade satsningen Alla 
på snö var resultatet för-
bluffande. Av de 113 skolor 
som svarade på enkäten var 
inställningen enhällig, 100 % 
svarade Ja på frågan om de 
skulle rekommendera andra 
skolor att delta. 

VAR MED  
I SVENSKA 

SKIDFÖRBUNDETS 
MÄRKESJAKT!

Landslagsskolan
Lånepaket till förskolor  
genom BAUIS skidskola

Svenska Skidför-
bundets längdskid-
märken inspirerar 
både barn, ung-

domar och vuxna 
till roliga aktiviteter 

på skidor.

Kommentar från en av de förskolor som  
använde utrustningen förra vintern.

Milmärket - Guld

Bronsstjärnan
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”Vi jobbar för att alla barn och ungdomar som vill åka 
längdskidor ska erbjudas stimulerande och glädjefyllda 
aktiviteter där de får känna att de utvecklas oavsett om 
de nyss hittat sporten, deltagit en längre tid, inte vill tävla 
eller älskar att tävla. För att underlätta för våra förening-
ar och ledare att kunna erbjuda detta hjälper Svenska 
Skidförbundet till med följande aktiviteter och material 
för alla som är intresserade.”

     Mer om våra barn- och
ungdomssatsningar:
skidor.com/langdbarn

JENNY LIMBY 
Barn- och ungdomsansvarig

I vintras kunde vi, tack vare BAUHAUS ta BAUIS skidskola ytterligare 
en nivå då förskolor erbjöds att låna tio längdskidutrustningar under 
en vecka. Utrustningarna lottades ut mellan de förskolor som anmält 
sitt intresse och som hade tillgång till snö den aktuella veckan. Gen-
om detta kunde förra året 650 barn åka skidor på sin förskola under 
en veckas tid och fick därmed chansen att hitta glädjen i skidåkning. 
För många barn var det första gången som de fick möjlighet att prova 
på att åka skidor.
 
– Det här är en fantastisk möjlighet att ge fler barn chansen att åka skidor 
och vi vet att många barn som aldrig hade testat på längdåkning tidigare 
nu fick chansen, säger Jenny Limby, barn- och ungdomsansvarig på SSF 
längdskidor.
 Självklart blir det en fortsättning kommande säsong. Stort tack till 
BAUHAUS som gör det här möjligt!

Landslagsskolan är anpassad för barn i åldrarna 9–12 år och 
kan arrangeras av så väl föreningar som distrikt. Lägerplanen är 
tre dagar med barmarksövningar, men arrangören kan välja att 
köra både fler eller färre dagar utifrån sina förutsättningar. Det 
är även upp till arrangören att bestämmer om man vill erbjuda 
mat och övernattning eller endast köra dagläger.
 Landslagsskolan passar utmärkt både för barn som redan är 
engagerade i längdskidåkning och för rekrytering av nya barn.
 

Åsa Karlsson från Sundbybergs IK arrangerade en 
Landslagsskola i somras och hon berättar om hur flera nya 
barn nu vill vara med i deras verksamhet.
 – Vi är jättenöjda med upplägget och känner att vi ska 
fortsätta med det här för nyrekrytering av barn i framtiden. 
Genom att arrangera lägret i form av dagläger hade vi mer tid 
att hinna se varje nytt barn och ge mer inspiration än när vi 
bara kört prova på-dagar.

Förskolor som är intresserade av en 
låneutrustning i vinter anmäler sitt intresse på:  
bauis.neh.com

ALLA PÅ SNÖ: FRITIDS 
Vintern 2020 kommer Alla på snö utvecklas till 
att också genomföras på fritidshem i tre kom-
muner – Skellefteå, Östersund och Leksand. 
 – Här handlar det om ett annat lyckat pilot-
projekt ”Alla barn har rätt” som vi växlar upp 
till ”Alla på snö fritids”. Vi placerar ut utrust-
ningar på fritidshem och utbildar pedagogerna 
till ledare på snö så att barnen kan åka hela 
vintern. Det är otroligt viktigt att vi får fler barn 
och ungdomar att röra på sig mer och oftare, 
så det ska bli intressant att även följa effekter-
na av denna satsning, säger Johan. 

Genom de sommarläger för barn som SSF har arrangerat 
i flera år har vi sett betydelsen av roliga och inspirerande 
läger för idrottande barn. Med erfarenhet från dessa läger 
togs ett nytt koncept fram – Stjärna på skidors Land-
slagsskola. Det är ett inspirationsmaterial, som ska ge 
ännu fler barn chansen att uppleva härliga lägerdagar.

ALLA PÅ SNÖ: SKIDOME
En annan rolig nyhet är att Alla på snö flyttar 
in i Skidome i Göteborg. Tillsammans med 
Göteborgs Skidförbund och längdföreningarna 
i Göteborg kommer 1 200 fjärdeklassare få 
testa på längdskidåkning inomhus i november. 
 – När vi berättade om den här glada ny-
heten på sociala medier så mejlade 13 skolor 
in anmälan på 800 barn på tre dagar. Det är 
superkul att intresset är så stort för att få barn 
på snö och det blir spännande att se hur Alla 
på snö fungerar och tas emot av skolorna i 
Skidome, avslutar Johan.

”Vi hade så glada och nöjda 
barn som flera veckor efteråt 

fortfarande pratar om den 
roliga skidåkningen som de 

vill göra igen. Det är extra kul 
att ge möjligheten till barn från 

socioekonomiskt svaga områden 
där fritids-aktiviteter inte är så 

vanligt förekommande.”

”Vi har fått 
signaler på att 
Alla på snö har 
tagits emot väl 
men att det var 
så uppskattat 

som utvärderin-
gen visar är helt 

fantastiskt.”

JOHAN LINNAEUS  
Verksamhetsansvarig  

för Alla på snö 
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Längdlandslaget har varit mycket populärt under 
lång tid och under året som gick ökade intresset yt-
terligare. Från att 40% av svenskarna för ett år sedan 
uppgav att de var intresserade av längdlandslaget, 
svarar i år 42% ja på samma fråga. Det är fortsatt 
endast Tre Kronor Ishockey (48 %) och fotbollsland-
slaget herrar (47 %) som får högre siffror.

Längdlandslaget 
syns i media

XC 2019/20 MEDIA
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”Med en total tv-publik 
på 454 miljoner tittare har 

längdlandslaget högst 
räckvidd i tv av samtliga 

stora landslag.” 

KATARINA MEDVECZKY
Medie- och  

kommunikationsansvarig
070-372 01 28

katarina@skidor.com

TV-tittandet på VM har 
hållit sig stabilt sedan 
2013, men man kan se en 
ökning på 50% vad gäller 
tittandet på SVT Play 
sedan 2013.
Källa: SVT.

50%

HAR DU FRÅGOR 
KRING MEDIA? 

KONTAKTA:

Det är en ökning med 109 000 tittare 
från föregående säsong! (Genomsnittlig 
publiksiffra)

è10 tävlingar hade en genomsnittlig publiksiffra 
på över 1 miljon. (Under 2017/2018 var motsva-
rande siffra 1 tävling.)

è  I snitt tittade svensken på 313 minuter från 
världscupen i längdskidor. (Samma siffra för 
2017/2018 var 212 minuter, dock sände SVT något 
färre timmar totalt sett den säsongen.)

809 000 såg 
världscupen 
på Svt

Även i tv får längdlandslaget ett 
fortsatt mycket starkt gen-
omslag. I snitt sändes närmare 
sex unika inslag per dag under 

perioden oktober-mars. 
 Med en total tv-publik på 454 miljoner tit-
tare har längdlandslaget högst räckvidd i tv 
av samtliga stora landslag. Detta är mycket 
tack vare den starka plattform som SVTs 
Vinterstudion utgör. 
 Media är viktigt för längdlandslaget. De 
fina siffror som mediebolag visar upp i sam-
band med reportage om längdskidåkning 
betyder väldigt mycket för vår verksamhet. 
Vi är därför angelägna om att vara tillgängli-
ga för media. Vi bjuder in till pressträffar i 

samband med läger och tävlingar och strä-
var efter att tillgodose övriga förfrågningar 
så gott vi kan.
 Media ger oss en möjlighet att synas och 
nå ut till våra fans. De levererar tävlingar på 
ett sätt som fångar publiken genom att byg-
ga upp berättelser runt tävlingarna. Därmed 
bidrar de till att skapa ett engagemang till 
sporten, samt ett ökat intresse för individu-
ella åkare och för längdskidåkning i stort. 
Det är viktigt för vår sport.
 Vi ser fram emot att fortsätta ett bra 
samarbete med media, där vi har ömsesidig 
respekt för varandras uppgifter och där 
vi får uppleva många fina skidögonblick 
tillsammans.

av svenskarna 
uppger att de är 
intresserade av 
längdlandslaget

Det motsvarar 3 253 
550 personer (15 år 
och äldre).
Källa: Upplevelseinstitutet. 

42%

47
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210 000
EXPONERINGAR

Total tv-publik 
längdskidor säsongen 
2018/2019.

Källa: Upplevelseinstitutet.

• TV-bolagen rapporterar 
stora minskningar på 
det linjära tv-tittandet de 
senaste åren. Trots det 
kan SVT visa upp ett ökat 
intresse för att titta på 
längdskidor i både linjär tv 
och SVT Play. 

• SVT hade generellt en 
av de bästa sportvintrarna 
någonsin publikt och 
längdskidorna gick väldigt 
bra.

Frida Karlsson mest gillad
Inlägget med Frida Karlssons VM-medaljer blev det 
mest exponerade inlägget på Ski Team Swedens 
(skiteamswexc) Instagramkonto under 2019 med 
210 000 exponeringar.

Som första kvinna toppar Charlotte Kalla listan över den mest 
omskrivna idrottsprofilen under 2019. 

Även Ebba Andersson, Calle Halfvarsson, Stina Nilsson och Frida Karlsson 
finns med på topp 20-listan. Det är endast fotbollen som förekommer med 
fler idrottare. Varje år undersöker Retriver, på uppdrag av TT, vilka svenska 
idrottsprofiler som nämns oftast i svensk redaktionell media. Urvalet görs 
i redaktionell webb, det vill säga webb som har en ansvarig utgivare och 
tydlig nyhetsvärdering. Undersökningen har gjorts sedan 2010.

454
MILJONER

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.

XC 2019/20 MEDIA

WEBBPLATS

På vår webbplats kan du läsa om landslaget, vår barn- och 
ungdomsverksamhet, våra utbildningar med mera.

skidor.com/langdakning

För att prenumerera
på våra nyhetsbrev reg-
istrerar du dig på skidor.
com/langdakning/foljoss

Ski Team Sweden X-Country Ski Team Sweden X-Country

TWITTER

Håll dig uppdaterat på 
vår twitter-kanal.

@skiteamswexc

@skiteamswexc

CHARLOTTE KALLA 
STÖRST I MEDIA

Drygt 1,5 miljoner 
TV-tittare såg VM- 
finalerna i sprintstafett 
i Seefeld.

1½
MILJONER

YOUTUBE

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

FACEBOOK

Här får du möjlighet att dela med dig av dina 
egna åsikter och ställa frågor till oss.

2019 TOPP 
TRE MEST 
OMSKRIVNA 
IDROTTS- 
PROFILERNA:

1. Charlotte Kalla  
15 904 artiklar.

2. Janne Andersson 
15 062 artiklar.

3. Zlatan  
Ibrahimovic  
13 670 artiklar.

NYHETSBREV è
Vi erbjuder  
nyhetsbrev till:

FANS
Här får du tips och 
inspiration till din egen 
träning i form av  
artiklar och filmklipp. 
Du får också senaste 
nytt om längdlands- 
laget, världscuper  
och andra längd- 
nyheter.

FÖRENINGAR
OCH DISTRIKT
Här får våra distrikt, 
föreningar och skolor 
specifik och nyttig 
information som berör 
längdverksamheten  
i skid-Sverige.

SPONSORER
Varje vecka under 
tävlingssäsongen får 
våra samarbetspart-
ners ett nyhetsbrev 
med information om 
tävlingar, inspirerande 
marknadsaktiviteter 
och annat som rör vårt 
partnerskap.
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SAMARBETEN FÖR EN 
HÅLLBARARE FRAMTID   

U
tgångspunkten i våra samar-
beten är nästan alltid landslag-
et. Men många partners väljer 
att även engagera sig på andra 
plan. Det finns flera exempel 

på detta, inte minst att alla våra cuper stöttas av 
olika sponsorer, vilket bidrar till en attraktiv in-
ramning av tävlingarna och höjer upplevelsen 
för både deltagare och publik. Svenska Spel 
har gett namnet åt vår yngsta träningsgrupp, 
Team Svenska Spel och kommer under lång tid 
ge längd fantastiska möjligheter att stärkas på 
många plan.
 Vi har även Bauis skidskola tillsammans med 
Bauhaus, för de allra yngsta (5–9 år) och 
Prioritet Finans gör en välkommen satsning 
för att stärka våra elitmiljöer runt om i landet. 
Den här typen av värdefulla engagemang är 

helt avgörande för att fortsätta utvecklas, vara 
kommersiellt starka och konkurrenskraftiga.  
 En viktig fråga för både oss och våra part-
ners är hållbarhet. Vi är därför glada över att 
våra  huvudsponsor Vattenfall gått in som vår 
Smart Energy Partner och hjälper oss att arbeta 
med hållbarhetsfrågan på ett tydligare sätt. Den 
expertis som våra samarbetspartners besitter är 
viktig för oss och tillsammans driver vi olika kli-
matfrämjande projekt. Ett ovärderligt och hårt 
arbete måste göras för att bidra till en positiv 
snötillgång även för framtidens generation.
 Vår vision ”Bäst i världen – alla på snö” är 
en drivkraft i allt vi gör och vi pressar oss hela 
tiden för att ”ligga i framkant” och hitta nya 
vägar som resulterar i win-win-effekter för alla 
parter. Vi är helt beroende av varandra för att 
utvecklas och nå framgång.

XC 2019/20 MARKNAD

5150

VIKTOR RANDHEM
Försäljning

tel. 070-8888252
viktor.randhem@skidor.com

ANDERS SÖDERGREN
Sponsorcoach

tel. 070-633 83 83
anders.sodergren@skidor.com

JOHAN LINNAEUS
Key Account

tel. 070-0907874
johan.linnaeus@skidor.com

KONTAKTA OSS!  è

MALIN WESTHED
Marknad

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

XC 2019/20 MEDIA

Under ett av landslagets som-
marläger 2018 dök en SVT- 
reporter upp med rullskidor 
under fötterna och filmade  

i farten för att komma närmre åkarna. Det 
var den tidigare elitaktiva Lukas Johansson 
som då var anställd som journalist på SVT. 
 – Jag tänkte att jag skulle få bra bilder om 
jag tog med rullskidorna och mina reda-
ktionskollegor tyckte det var en bra idé, 
berättar Lukas. 
 I samma veva hade längdverksamheten 
på Svenska Skidförbundet ett mål att 
producera mer rörligt material och utveckla 
sina sociala mediekanaler för att synas mer. 
Lösningen blev Lukas Johansson. 
 – När vi fick höra om Lukas tänkte vi att 
han skulle passa väldigt bra i rollen som 
filmare och ansvarig för att fylla våra sociala 
mediekanaler med bra innehåll. Han känner 
åkarna och kommer själv från sporten. Jag 
ringde upp honom och han nappade direkt, 
säger Katarina Medveczky, kommunikation-
sansvarig.

Alltid redo
I november förra året anställdes Lukas och 
har sedan dess följt landslaget, alltid med 
kameran i handen. 
 – Det gäller att vara beredd hela tiden. 
Man vet aldrig när något kul händer som 
man kan göra en story av, när någon ramlar 
eller säger något kul, säger Lukas och 
fortsätter:
 – Jag vill ju fånga det spontana och äkta. 
Inte regissera vad dem ska säga. 

Under skidgymnasietiden i Mora dröm-
de han om en plats i landslaget. Till 
slut fick han en – men på en helt annan 
roll än den han en gång tänkte sig. 
 – Ja, det blir ju sällan som man tänkt 
sig, säger Lukas Johansson.

Hamnade  
i landslaget; 
men i en helt  
annan roll.

Lukas Johansson, tidigare 
elitskidåkare som sedan 
hösten 2018 är anställd på 
Svenska Skidförbundet.

KATARINA MEDVECZKY
medie- och kommunikationsansvarig

”Inför vintern 2019 ville vi 
satsa på mer rörligt material 
i våra kanaler. Det skulle vara 

material som var lättsamt 
och roligt och som gav en 
känsla av att man fick titta 
in bakom kulisserna hos 

längdlandslaget. Vi ville även 
lyfta andra aktiviteter inom 
förbundet, som till exempel 

sponsorträffar och barn- och 
ungdomsaktiviteter.”

”Det gäller att 
vara beredd hela 

tiden. Man vet 
aldrig när något 
kul händer som 
man kan göra 

en story av, när 
någon ramlar 

eller säger  
något kul. Jag 

vill ju fånga det 
spontana och 

äkta. Inte regis-
sera vad dom 

ska säga”.

YOUTUBE

KIKA IN!
Fyllt av  

sjyssta klipp

Närmare 90 företag har valt att samarbeta med vårt 
folkkära längdlandslag. Många vill förknippas med 
sportens starka värden så som hälsa, tradition, 
framåtanda, framgång och populära förebilder. 
I år är Charlotte Kalla Sveriges mest omskrivna 
idrottsprofil, vilket ytterligare bekräftar att 
sporten berör och engagerar den breda massan. 
Längdlandslaget är dessutom unikt då vi erbjuder 
möjlighet till aktivering och synlighet året om.

è

FILM/SOCIALA MEDIER 
Lukas Johansson
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HÅLLBARHET
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V
olkswagen har de senaste åren målmed-
vetet arbetat mot en utsläppsneutral 
framtid och är fullt engagerade i att nå 
klimatmålen i Parisavtalet. Strategin är 
att göra hela Volkswagen-koncernen 
koldioxidneutral till år 2050. Och nu har 

den första modellen från den nya helt eldrivna ID.-familjen 
presenterats: ID.3. Det är en kompakt modell som utvändigt 
är ungefär lika lång som en Golf, men som invändigt mer 
liknar en Passat i utrymme för passagerarna. 
 I kommunikationen av de nya elbilarna får längdland-
slaget en betydande roll för att föra ut budskapen.
 − När vi 2008 blev partner till svenska längdlandslaget 
var det starten på ett av våra mest lyckade samarbeten. 
Landslaget har inte bara skidat hem prestigefyllda segrar 
i stora mästerskap, de har också varit en aktiv del i vår 
kommunikation av nya modeller. Våra SkiTeam-kampanjer 
med fokus på fyrhjulsdriften 4MOTION har varit mycket 
framgångsrika, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen 
Sverige.

Hållbar bilkörning
För längdlandslaget är parken med Volkswagenbilar mycket 
viktig för att kunna ta sig till tävlingar och läger. Samtidigt 
bedrivs ett hållbarhetsarbete för att göra verksamheten 
så klimatsmart som möjligt. I det arbetet har Volkswagen 
hjälpt till med bland annat utbildning i hållbar bilkörning. 
Och det finns fler planer för hållbarhetsarbetet.
 − Vi vill ta nästa steg i vårt partnerskap med längdland-
slaget genom att framöver elektrifiera längdlandslaget med 

elbilar som på ett hållbart och säkert sätt kan ta aktiva och 
ledare till träningar och tävlingar. Räckvidd är inte längre 
ett hinder och vi kommer även att erbjuda fyrhjulsdrivna 
modeller för dem som föredrar det.
 Utöver de helt eldrivna bilar och laddhybrider som Volk-
swagen erbjuder idag är fler än 20 nya eldrivna modeller 
inplanerade. Under de kommande tio åren räknar märket 
med att tillverka fler än tio miljoner elbilar. 
 Nästa år lanseras ID.3 och det kommer också att presen-
teras en fyrhjulsdriven SUV inom ID.-familjen. Två år sen-
are är det dags för en större sedan-modell och en eldriven 
”folkabuss”. ID.-modellerna kommer att erbjudas med tre 
olika räckvidder: 33 mil, 42 mil och 55 mil.

Modernare och mänskligare
Volkswagens väg mot en utsläppsneutral framtid inne-
fattar också en ny varumärkesprofil. Under nya säsongen 
kommer Volkswagens nya logotype att synas på landslags-
dräkterna och ute på tävlingarna. Som traditionen bjuder 
blir det även en SkiTeam-kampanj.
 − Med vår nya varumärkesprofil vill vi upplevas som 
mer moderna och mer hållbara. Vårt visuella språk blir 
djärvare, mänskligare, livfullare och färgrikare. Detta 
kommer förstås att märkas i våra kampanjer, säger Jeanette 
Asteborg, marknadschef på Volkswagen Sverige.
 På Volkswagen ser man fram emot den nya skidsäsongen.
 − Vi är enormt stolta och glada över det långa och 
framgångsrika samarbetet. Vi följer landslaget med stort 
intresse och passar på att önska alla ett stort lycka till. Heja 
heja! avslutar Jeanette Asteborg.

”När vi 2008 
blev partner till 
svenska längd- 
landslaget var 

det starten 
på ett av våra 
mest lyckade 
samarbeten.” 

STEN FORSBERG 
Chef Volkswagen  

Personbilar Sverige

JEANETTE ASTEBORG 
Marknadschef Volkswagen 

Personbilar

Volkswagens nya spår: 

”Vi vill elektrifiera  
längdlandslaget”

Längdlandslagets partner Volkswagen går nu in i en ny era. I september 
premiärvisades både den helt nya elbilen ID.3 och den nya varumärkes- 
profilen. Premiärerna markerar starten på ett nytt Volkswagen där fokus  
ligger på elektrifiering, digitalisering och hållbarhet. Detta vill man även  
implementera i samarbetet med längdlandslaget.

TEAM SPONSOR:  VOLKSWAGEN

I augusti 2019 fick längdpersonalen prova elbilar, 
utbildades ekonomiskare bilkörning och lära sig mer 
om Volkswagens hållbarhetsarbete. 
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Med hållbarhet i fokus

Läs mer om SSF:s
Hållbarhetsarbete och 
ladda ner vår Hållbarhets-
rapport på: www.skidor.
com/svenskaskidforbun-
det/hallbarhet

röra på sig och ta del av gemenskapen som 
idrotten ger, till den inspiration som våra 
världsstjärnor står för, säger Ola Strömberg, 
tillförordnad längdchef och förbundsdirektör.
 Längdverksamheten har med hjälp av 
extern kompetens inom hållbarhet gjort en 
väsentlighetsanalys för att få en översyn av 
verksamheten och skapa målsättningar för det 
kommande arbetet. Vi har valt att fokusera på 
tre aspekter av hållbarhet – miljö, ekonomi 
och sociala frågor, där områden som jämställ-
dhet, tillgänglighet och hälsa ingår.

S
venska Skidförbundet bidrar till 
flera av målen. För vissa mål lämnar 
vi ett positivt bidrag. För andra är 
fokus på att minska vår påverkan. Vi 
arbetar aktivt med förbättringar på 

vår resa för en hållbarare verksamhet.
 – Inom våra idrotter är vi helt beroende av 
snö, så det känns oförsvarbart att inte agera 
mot klimathotet. Inom den sociala delen av 
hållbarhetsområdet bidrar våra idrotter väldigt 
positivt till samhället – i stort och smått. Allt 
från att barn och ungdomar får möjlighet att 

I september 2015 antog FNs medlemsländer 
Agenda 2030 för att gemensamt verka för en 
hållbar utveckling. Där finns 17 globala mål 
som ska göra jorden till en bättre plats.

”Snow is life! 
Together for  

a sustainable 
future.”

Längdlandslagets 
hållbarhetsbudskap som 
används för att förstärka 

arbetet som görs. 

Samarbeten med hållbarhetsfokus
En rad olika insatser har redan genomförts för 
att minska vår miljöpåverkan. De flesta gör vi i 
samarbete med våra partners. 
 Inom ramarna för det Interregsamarbete 
som SSF längd har med det norska skidför-
bundet har vi hittat en modell inom sponsor-
samarbetet där hållbarhet är en naturlig del. 
Bland annat är Vattenfall Smart Energy Partner 
till SSF sedan ett drygt år tillbaka och vi har 
gjort flera nätverkande aktiviteter tillsammans 
med partners till det norska landslaget. 
 I oktober beslutade sig längdlandslaget för 
att investera i biobränsle för att reducera sina 
klimatpåverkande flygutsläpp. Det gör vi genom 
att köpa biobränsle av SAS motsvarande bräns-
leförbrukningen för åkares och ledares flygresor 
mellan Stockholm och Östersund under 2019.
 Dessutom klimatkompenseras varje flyg- 
ning med SAS för längdlandslagets åkare och 
ledare. 

Hållbarhet
18/19

S V E N S K A  S K I D F Ö R B U N D E T  O M

Huvudsponsor

SSF_Hallbarhetsrapport_1819.indd   1 2019-02-04   12:45

Anders Södergren och 
Anna Ottosson föreläser 
om Skidförbundets 
hållbarhetsarbete, på 
Vattenfalls event - One 
Tonne Island.

Skidstjärnorna har till-
sammans med Vattenfall 
tagit fram energifilmer, 
där man på ett lekfullt 
sätt får lära sig om att 
leva mer energieffektivt 
och klimatsmart. 

Se filmen på: 
vattenfall.se/fokus/
hallbarhet/energi- 
utmaningen

Klädsponsorn, Craft, har 
tydliga märkningar på  
sina miljövänliga plagg, 
som även blir vanligare  
i längdlandslagets kläd- 
uppsättning.

VATTENFALL  
UTMANAR  
LANDSLAGET
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SMART ENERGY PARTNER:  VATTENFALL

25-årigt samarbete 
med ny dimension

Mer info om appen:
vattenfall.se/ 
one-tonne-future

Åsa Rolke är sponsoransvarig på Vattenfall i Sverige och 
hon berättar om en rad andra aktiviteter som gjorts eller 
planeras att göras tillsammans med SSF.
 
I det gemensamma hållbarhetsarbetet har en rad olika aktiviteter 
genomförts. En av dem är att Vattenfall tar hand om de landslag-
skläder som varje år blir över eller byts. Kläderna – både oanvända 
och använda – säljs till Vattenfalls personal och hittills har drygt 
250 000 kronor samlats in till landslagets hållbarhetsfond.
 En del av pengarna i fonden kommer att användas till att bränsle-
kompensera landslagets flygresor till tävlingar och läger.
 Dessutom kommer fonden bidra till finansiering av Svenska 
Skidförbundets vallningsprojekt på Volkswagen ungdomscup och 
Folksam cup. Syftet med vallningsprojektet är att ta in en gemens-
am vallaleverantör och därmed skapa förutsättningar.

Tips för att bli  
klimatsmart!

Vattenfalls klimatcoach  
Lars Ejeklint har i uppdrag  
att utbilda SSFs åkare och  
medarbetare om hur man 
lever hållbart. Han har redan 
träffat landslagen och perso-
nalen vid ett flertal tillfällen.

Vad innebär det att vara klimatsmart?

LASSE EJEKLINT 
Klimatcoach, Vattenfall

”Kunskap är A och O för att lyckas med det mesta. 
Det gäller även vår gemensamma strävan efter att 
minska och begränsa vår klimatpåverkan och vara 

fossilfria inom en generation. Min roll är visa på 
möjligheterna, och de är många. Det bästa av allt 
är att det är enkelt och för det mesta bra för både 

miljön och plånboken.”

FÅ KOLL PÅ DITT 
EGET KLIMAT-
AVTRYCK

I slutet av 2018 lanserade 
Vattenfall appen OneTon-
neFuture. Här kan du på 
ett lättsamt sätt se hur 
dina vanor påverkar dina 
utsläpp av koldioxid, men 
du får även ett verktyg 
som visar hur du kan 
minska dem.

– Appen är gratis och 
anonym. Genom att svara 
på frågor om hur du bor, 
äter, konsumerar och åker 
får du se ditt klimatavtry-
ck och personliga råd tips 
och utmaningar hur du 
kan göra stor skillnad. Du 
kan även gruppera dig, 
som landslaget har gjort, 
och kämpa tillsammans 
med andra, kanske i din 
förening eller ditt företag, 
berättar Peter Holmgrene, 
initiativtagare till OneTon-
neFuture på Vattenfall.
 
Klimatpåverkan för en 
genomsnittlig svensk 
ligger idag på cirka 7 ton 
koldioxid per år. Enligt 
Naturvårdsverket är en 
långsiktigt hållbar nivå 
omkring 1 ton koldioxid 
per år, därav också 
namnet.
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èVälj fossilfritt elavtal.

èBor du i en villa och 
har ett soligt tak? Då 
kanske solceller är något 
du ska investera i för att 
producera fossilfri och 
förnybar el.

èHar du ett fritidshus 
med elvärme? Då kan du 
med en luft-/luftvärme-
pump minska din elan-
vändning med bibehållen 
komfort

èNär bytte du senast 
tätningslister runt fönster 
och dörrar? Om de börjar 
bli torra och oelastiska så 
är det dags. Det kostar 
cirka 500 kronor för en 
hel villa och besparingen 
ligger på 1 000 kronor per 
år. Dessutom blir inom-
husklimatet bättre.

èAtt slösa med ljuset 
under den mörka årstiden 
kan du göra till låg 
kostnad om du använder 
LED-lampor.

èAlla vinner på att du 
återvinner. Vi är världsbäst 
på att panta burkar och 

flaskor. Vi kan däremot 
bli bättre på att återvinna 
plast. Vi använder ca 20 
kg plast per person och år, 
mindre än hälften hamnar 
i plaståtervinningen. 
Sortera mera.

èVarmt och skönt ska 
det vara i rum som vi 
använder för komfortens 
skull. Kan temperaturen 
sänkas i garage, förråd 
och rum som man inte  
använder? Uppvärmnin-
gen av huset är den 
största energiposten 
följt av varmvatten och 
hushållsel. 

èAtt duscha är skönt, 
men hur länge duschar du 
och övriga familjemedle-
mmar? Om ni tillsammans 
duschar 5 minuter mindre 
per dag så minskar  
varmvattenkostnaden med  
1 000 kronor per år. Ett 
annat sätt att minska 
varmvattenanvändningen 
är att använda vattensnåla 
duschmunstycken. Testa 
din dusch, tar det mer än 
en minut att fylla en tio 
litershink har du ett bara 
duschmunstycke.

Aktiviteter som  
främjar hållbarhet

”Vi som spon-
sorer vill göra 
det möjligt för 
längdlandslag-

et att kunna 
leva så fossil-
fritt som det 

går och åkarna 
är fantastiska 
förebilder som 
kan inspirera 

andra att  
agera mer  

klimatsmart.”
MAGNUS HALL 

Vd och koncernchef, 
Vattenfall

”En del av 
pengarna 
i fonden 
kommer  

att användas  
till att bränsle-

kompensera 
landslagets 
flygresor till 
tävlingar och 

läger”
ÅSA ROLKE 

Sponsoransvarig, 
Vattenfall

Energy Partner åt Svenska Skidförbundets 
längdverksamhet, det innebär att företaget 
ska bidra med kunskap för att göra det möjligt 
att leva ett fossilfritt liv och stötta svensk 
skidåknings klimatarbete, inte bara landslaget 
eller skidföreningar, utan även via projekt som 
till exempel Hållbarhetsfonden som innebär 
att gamla skidkläder säljs i andra hand och alla 
pengar går till klimatändamål.
 – Svenska Skidförbundet visar att de tar 
klimathotet på stort allvar och att de tar konk-
reta steg för att påverka utsläppen. Att vi är en 
Smart Energy Partner innebär att vi ska bidra 
med kunskap så att det blir möjligt att ha ett 
fossilfritt liv, säger Åsa Rolke.
 2018 förtydligade Vattenfall sin strategi 
och tog beslut om att möjliggöra ett fossilfritt 
liv inom en generation. Det innebär att när 
barn som föds idag växer upp och får egna 
barn ska alla delar av deras liv vara fossilfria 
– transporter, produkter, värme och energi. 
Vattenfall stöder detta genom att omvandla sin 
egen verksamhet och genom att erbjuda och 
utveckla innovativa produkter och lösningar 
som till exempel HYBRIT (fossilfritt stål med 
hjälp av vätgas), InCharge (elektrifierade trans-
porter), InHouse (klimatsmarta hem) etc. som 
krävs för en fossilfri framtid.
 I det här arbetet insåg Vattenfall snabbt att 
de populära och omtyckta längdåkarna kunde 
föra fram Vattenfalls budskap på ett starkt sätt.
 – När vi gör reklaminslag eller event 
tillsammans med längdlandslaget blir det 
genast självklart för dem som ser det att det är 
Vattenfall som är avsändare. Vi ser också att 
man förstår budskapet om en fossilfri framtid 
bättre när vi gör konkreta aktiviteter ihop med 
åkarna, avslutar Åsa Rolke.

– Ett sponsorskap som pågår under så 
lång tid bygger på förtroende och ömse-
sidig respekt. Det handlar också om att 
utvecklas tillsammans. Vi som sponsorer 
vill göra det möjligt för längdlandslaget 
att kunna leva så fossilfritt som det går 
och åkarna är fantastiska förebilder 
som kan inspirera andra att agera mer 
klimatsmart, säger Magnus Hall, vd på 
Vattenfall.

D
et långa samarbetet mellan 
längdlandslaget och Vattenfall 
har bidragit till att parterna 
förknippas starkt med varandra.
 – Längdlandslaget är ett 

väldigt omtyckt landslag och många un-
dersökningar visar att personer som gillar 
skidåkning också tycker bättre om Vattenfall. 
Man ser oss som en viktig sponsor för att 
utveckla längdskidor och ge de duktiga åkarna 
en chans att satsa på sin sport, vilket är riktigt 
häftigt, säger Åsa Rolke, sponsringsansvarig på 
Vattenfall.

Hållbar bilkörning
För Svenska Skidförbundets del innebär 
samarbetet så mycket mer än endast finansiell 
stöttning. 
 – Det finns många områden där Vattenfall 
kan bidra till vår verksamhet. Ett av dem är 
inom vårt hållbarhetsarbete, där klimatfrågan 
är en viktig del. Vattenfall har stor kunskap 
om klimatsmarta lösningar och har resurser 
att hjälpa oss att också jobba mer klimatsmart, 
berättar Ola Strömberg, förbundsdirektör och 
t.f. längdchef på Svenska Skidförbundet.
Sedan ett år tillbaka är Vattenfall Smart 

I april 1994 signerade Svenska Skidförbundet ett sponsorkontrakt med 
Vattenfall. Idag, 25 år senare, fortsätter samarbetet att utvecklas. 

 VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR:

Ge samma villkor till alla distrikt
Få vallning på ungdomars villkor
Hålla ner den totala kostnaden för vallning
Förenklad logistik för distrikten
Minskad mängd fluorvalla som används
Bättre arbetsmiljö för vallare och åkare
En hållbarare idrott
På sikt få fler ungdomar som fortsätter med 
längdskidåkning



SVENSKA SKIDFÖRBUNDET  |  XC  |  2019/2056 57

EXPONERINGSYTA 
PÅ TÄVLINGSDRÄKT 
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ARRANGERADE 
BILDER OCH FILMER

SVENSKT-NORSKT
SAMARBETE

Vill du och ditt företag
också vara med?

EXPONERING PÅ
ÖVERDRAGSSTÄLL

OMNÄMNANDEN

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
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COACHNING

Hur värmer  
du upp i vinter?

Thermia Värmepumpar
S T O L T  S P O N S O R  AV  S V E N S K A

L Ä N G D L A N D S L A G E T

Tips om bra uppvärmning  
hittar du på thermia.se
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MARKNADS- 
KAMPANJER

En lite bättre måltid 
hittar du på YouTube.

èVarje år anordnas ett antal träffar för våra 
sponsorer. En konferensdel, där vi ger senaste 
status om verksamheten, blandas med aktiviteter 
där sponsorerna får tillfälle att nätverka och hitta 
samarbetsmöjligheter med varandra. Genom vårt 
Interregprojekt bjuds även Norska Skidförbundets 
sponsorer in vid valda tillfällen.

I vintras fick Södergren uppdraget ”A Better Health 
Forward” av Michelin. Uppdraget gick ut på att få 
deras anställda att känna glädje och motivation till 
att börja motionera. En inspirationsföreläsning, ett 
pulshöjande eftermiddagspass och lite spännande 
utmaningar resulterade i bra action hos gänget.

Skidteknik med Anders Södergren

STARKA MARKNADSKAMPANJER
En VM-period innebär oändliga mö-
jligheter för våra sponsorer att aktivera 
sig. Det stora fokus som ett VM innebär, 
ger ofta bra kraft i kommunikationen. En 
ICA-reklamfilm, á la Ski Team, snurrade 
under en av VM-veckorna, i Life-bu-
tikerna möttes kunderna av VM-tema 
med skidåkare, Volkswagens reklamfilm 
visades i omgångar hela vintern och till-
sammans med Vattenfall pratade vi om 
en fossilfri framtid i deras reklamfilm.
 Med Thermia blev det naturligt att 

prata uppvärmning i alla dess former. 
Tillsammans med vår egen landslags- 
kock och skidstjärnor presenterade vi 
stärkande mat med hjälp av ICA.
 Lagom till jul gav åkarna sina favor-
itjulklappstips hos Life och tillsammans 
med Life firade vi även 10-årsjubile-

um i form av ren dansglädje i deras 
reklamfilm.
 Det är inte bara skidstjärnor som 
figurerat i frontljuset, vallagänget 
fick lyfta fram några av dess mest 
värdefulla verktyg genom ett film-
klipp av Makita.

UPPTAKTSTRÄFF MED LANDSLAGET  
OCH SPONSORER

I början av försäsongen är våra åkare mer 
avslappnade och de deltar då på vår sponsorträff. 
Det är ett fantastiskt tillfälle för sponsorer att även 

knyta kontakter till landslagsåkarna, samtidigt 
som åkarna får möjlighet att skapa relationer till 

företagsvärlden. I våras var Vattenfall värd för 
träffen, som hölls på idrottshistorisk mark på 

Bosön i Stockholm. Mästartema kändes naturligt 
då vi både fick tillfälle att hylla mästarinsatserna 

från VM i Seefeld och utmana vår egen 
Mästarnas Mästare-Anders.

MARKNADSAKTIVITETER

”Dagen fick idel lovord av våra 
medarbetare. ”Det var ett kul  
sätt att äntligen få inspiration 
till att komma igång med sin 

träning. Att det var just Anders 
Södergren som peppade oss 

var en väldigt positiv överrask-
ning. En del av oss kände att 
grundkondisen var för dålig, 
men insåg samtidigt att det 
faktiskt inte är så svårt att 
komma igång. I september  

sätter vi igång med del två av  
vår interna lagtävling, där vi  

jobbar med Challengize.”
NICLAS PETERSSON

Event Manager, Michelin Nordic

MAKITA - STOLT SPONSOR TILL SKITEAM!

Vallarkit - DDF484TE3B
Inkl. Borrskruvdragare - DDF484; 3 st 5,0 Ah Li-ion batterier; Snabbladdare

Svart plastväska; Enkelhandtag: 100 mm; Plastsickel: Glidvalla 

Red Creek - Roterande borste - Blå Racing - 100 mm

Red Creek - Roterande borste - Brun Hård Racing - 100 mm

FOTO: NISSE SCHMIDT

4395:-
5494:- inkl. moms

ERBJUDANDET GÄLLER T.O.M. 29 MARS MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING, TRYCKFEL SAMT PRDOUKTFÖRÄNDRINGAR

Åkarbrasor,  
burpees eller squats?

Thermia Värmepumpar
S T O L T  S P O N S O R  AV  S V E N S K A

L Ä N G D L A N D S L A G E T

Hur värmer du upp i vinter? Fler tips om bra  
uppvärmning hittar du på thermia.se.
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d
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Boka dina varor  
på lifebutiken.se  
– hämta och  
betala i butik.

l i f e b u t i k e n . s e

Boka på lifebutiken.se – hämta & betala i butik.

BOKA 
& HÄMTA

Boka dina varor på lifebutiken.se 
– hämta & betala i butik.

Handla i någon 
av våra våra 
butiker över 
hela landet

Hälso- 
klappar
Lägg paket som  
gör gott under 
 granen. Vi har  
samlat våra  
hälsofavoriter  
– för alla åldrar!

Torr  
vinterhud?
Extra bra erbjudande  
på naturlig hudvård  
från Weleda och Life  
Body & Soul

Julklapps-dax!

Skidlegendaren Anders Södergren 
fortsätter det uppskattade arbetet som 
sponsorcoach för Ski Team Sweden 
X-Countrys sponsorer. Han erbjuder bland 
annat teknikkurser, föreläsningar och 
träningsläger.

”Sponsorerna är viktiga för 
oss, men det är sällan vi har 
möjlighet att träffas utanför 

tävlingssammanhang. Därför är 
det kul både för oss åkare och för 
våra sponsorer att vi kan träffas 
på våren när tävlingssäsongen 
är över och träningssäsongen 

inte har dragit igång på allvar än. 
Då får vi chansen att lära känna 
varandra lite mer och även göra 

vår relation ännu starkare.”

JENS BURMAN  
Landslagsåkare

Svenska och norska 
sponsorer lyssnar på före 
detta landslagschefen 
Rikard Grip och Anders 
Södergren, som intervjuas 
av Norska Skidförbundet, 
inför den dagens VM-
tävling. 
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SKIS

SKI POLES

GLASSES

SKI BINDINGS

SKI GLOVES

SKI BOOTS

SKI WAXES

®

Alternative logos:

Alternative logos:

SMART ENERGY PARTNER

TEAM PARTNERS

PRESENTING PARTNER

EXCLUSIVE PARTNERS

PARTNERS

RESORTS

SUPPLIERS

SUPPLIERS - EQUIPMENT
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Ski Team Sweden X-Country

Ski Team Sweden X-Country
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