Kvällens aktiviteter och gårdagens resumé
Gårdagen var en kort men intensiv
dag. Både damer och herrar i årskullen 17-20 år körde stafett. Press-SM
avslutade dagen vid Lugnet. Två
tappra åkare deltog, varav en var vår
egen Jonas Månsson för SM-nytt. Han
tog silvermedaljen.
Efter avslutade lopp vid Lugnet öp-

pnade Högskolan Dalarnas Mediehus
sina dörrar för aktiva och allmänheten. Prisutdelning stod på schemat.
Det bjöds också på scenuppträdande,
bildspel från dagarnas tävlingar och
plockmat. Stämningen var på topp
och lokalen fullsatt. Aktiva blandades
med åskådare och studenter.
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Ikväll klockan 20.00 är det dags för
kamratmiddag vid Tenoren i Borlänge. Här blir ni serverade en utsökt
tvårätters middag. Underhållningen
består av två ståuppkomiker som
kommer att ge lite extra glans åt er
kväll. Betalningen för kvällen sker i
entrén. Vi önskar er en trevlig kväll!

Det lokala reggaebandet MC-mon &
The Mighty Víbes stod under fredagskvällen för underhållningen som fick
guldkant genom prisutdelningen.
Många medaljer skulle ha delats ut
men tyvärr fanns inte självaste medaljerna på plats utan de tre på prispallen fick så länge nöja sig med den
stora äran. Aldrig förr har Högskolan

Dalarnas Mediehus lysts upp av så
många färggranna träningskläder
och kraftfulla applåder. Juniorer och
seniorer, motgång och framgång,
fruktsallad och chokladpraliner.
Fredagskvällen bjöd på prisutdelning för två dagars åkning och intensivt tävlande. Förutom namnkunniga
åkare som Lina Andersson, Fredrik
Östberg och Mathias Fredriksson
prisades de mest framgångsrika juniorerna. Några av de stolta pristagarna var tre killar från IK Jarl hemmahörande i Rättvik. Killarna blev
svenska lagmästare i klassen Herrar
17-18 år. Laget bestod av Emil Johansson, Gustav Eriksson och Tobias Björklund. Killarna var glada och

Följ skyltning, riksväg 70 mot Mora.
Vid köpcentrum Kupolen; följ skyltning
mot Framtidsdalen och Högskolan Dalarna. Tenoren är studenternas hus, en stor
röd byggnad. Parkering sker vid Kupolen.
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Prisutdelning förgylld av musik
Ett fullsatt svart hav, musik med
jamaikanska rytmer och förväntansfulla pristagare och tävlingsdeltagare. Kringarrangemangen
löper vidare med Högskolan
Dalarnas Turismprogram som
ansvariga för idé och genomförande.

Vägbeskrivning - Tenoren:

nöjda över karriärens första SM-guld
och kom stiligt uppklädda i svarta
kavajer till prisutdelningen.
– Det var kul att det kom så mycket
folk och tittade idag. Banan vi åkte
var lite väl hård och det var dåligt
före, berättar de tillsammans. Efter
sig i lagtävlingen hade killarna Kalix
SK på andra plats och IFK Mora som
slutade trea. Efter att ha säkrat ett
SM-guld siktar killarna nu på de kommande tävlingarna.
– Det blir dubbelpersuit med bland
annat tre vändor i Mördarbacken och
sen avslutar vi med sprinten, säger
Emil Johansson.

IF vann den yngre herrklassen före de
båda Dalaklubbarna IFK Mora och IK
Jarl som tog brons- respektive silvermedaljerna. Hudiksvalls lag bestod
av Daniel Bergsten, Jens Lundgren
och Christoffer Eriksson som tyckte
det kändes bra efter tävlingen.
– Det var vårt första SM-guld, men vi
har tagit medalj innan. Hittills har SM
varit en bra tävling och banorna på
Lugnet är utslagsgivande, berättar
Daniel Bergsten.
En lång prisutdelning avslutades
med lagledarmöte och åkarna vände
hemåt för fortsatt uppladdning inför
kommande dagar.

Fredagen bjöd även på stafett för
herr- och damjuniorerna. Hudiksvall

Jonas Månsson
Emma Norman

Guld och silver i Press-SM
Igår avgjordes Press-SM, trots
ett lågt deltagande. Det var endast två stycken som kom till
start, Jonas Månsson och Erik
Nilsson. Två killar som har helt
skilda skidbakgrunder. Jonas
åkte som representant för Högskolan Dalarnas mediegrupp
och Erik för längd.se.
Press-SM distansen som åktes
var 5km klassisk stil. Deltagarnas
förutsättningar innan tävlingen
var olika. Jonas har aldrig tidigare
åkt längdskidor i någon tävlingsform medan hans konkurrent
Erik har tidigare tävlat för skidklubben Strömsberg. Han påpekar dock att han inte tävlat de
senaste två säsongerna.
Ungefär en kvart innan start så
tyckte Jonas att det kändes lite
nervöst, men han hade full fokus
på starten och ansåg sig vara bra
tränad trots att han inte åkt en
meter den här säsongen.
– Jag är bra fysiskt tränad, så
styrkan och konditionen ska
nog inte bli något problem. Det
tekniska kan däremot komma
att bli ett litet problem, säger
Jonas med ett stort leende och
fokuserad blick.
– Jag är inte tränad för det här
men åker eftersom det är en kul
grej, säger Erik strax innan start.
Trots de olika förutsättningarna
så kunde loppet gå hur som
helst. Jonas hade som mål att
åka loppet på 25 minuter och
åkte iväg med ett leende på läpparna. Ungefär 14 minuter efter
start kom Erik i mål som förste
man. Tio minuter senare gled Jonas över mållinjen med samma
leende som han hade då han
startade.
– Det gick över förväntan och
spåren var fina. Jag slog ju tiden

Jonas Månsson (till vänser) och Erik Nilsson (höger) - två tappra åkare blev ensamma på pallen.

som jag satt upp som mål med
en minut så jag kan inte vara
mer än nöjd. En eloge till Sofia
Byhlinder som vallat mina skidor,
säger Jonas.
Erik delade inte Jonas uppfattning om spårens kvalitet under

fredagens press-SM.
– Det var löst men kul. Sen behöver jag ju inte säga hur det
kändes, säger Erik innan han tar
av sig skidorna och går iväg.
Trots det låga antalet deltagare
tyckte vi som var på plats från

SM-nytt att det var ett roligt initiativ att anordna den här typen
av tävling. Hela SM-nytt-redaktionen är stolta över Jonas deltagande och starka andra plats.
Kristina Olsson

