MÅNDAG 17 Mars

Kungen på besök idag
Schlager, god mat, underhållning
och disco gjorde att kamratmiddagen i lördags blev lyckad. Många hittade tillbaka på söndagseftermiddagen för prisutdelning
där bandet Sirqus Alfon skapade
många leenden på läpparna.
Vid SM-Nytt redaktionens första
besök på skidstadion Bergebo
igår möttes vi av en stor sol på
en klarblå himmel. På tävlingsprogrammet för dagen stod det

team-sprint för dam- och herrseniorer.
Idag blir det en väldigt lång dag
med tävlingar från kl.10 på förmiddagen till 21 på kvällen. Men skidSM får en extra guldfärgad kant då
självaste Hans majestät Konungen
är på besök. Han är även prisutdelare. TV4 Sport kommer att
vara på plats i Borlänge och sända
tävlingarna kl.19.00-21.00.
Karin Eriksson

Bilder från den trevliga kamratmiddagen.

I pappas skidspår
Att växa upp med föräldrar
som själva varit framgångsrika idrottare är inte lätt för
alla. Två av Dalarnas många
lovande juniorer är Simon
Andersson och Kalle Eriksson. Båda tävlar för Domnarvets GoIF och är söner till
de tidigare framgångsrika
längdåkarna Christer Andersson och Thomas Eriksson.

Det finns både för och nackdelar
med att växa upp i en familj med
skidtraditioner. Det är lätt hänt att
man blir jämförd med sina föräldrar, i detta fall pappa. Varken Simon eller Kalle känner någon extra
press från omgivningen.
- Jag tycker det har varit ganska
bra. Pappa vet mycket och kan
valla bra. Det kan vara en fördel
gentemot de som inte har föräldrar med samma bakgrund, säger
Simon.
- Pappa är trots allt den största
förebilden för mig inom skidsporten, säger Kalle stolt.
Båda killarna har tävlat under
SM. Kalle har kört alla discipliner
medan Simon tyvärr har varit sjuk
och bara deltagit i lördags. Resultaten har varierat och Kalles
hittills främsta placering är en fjärdeplats i stafetten. Trots sjukdom
lyckades Simon placera sig bland
de tio främsta då han passerade
mållinjen som åttonde man i lördagens dubbeljakt.
Även om dagens individuella

sprint avgörs på Bergebo som är
killarnas hemmaspår ser de inte
det som någon extra fördel.
- Det är förstås skönt att bo hemma, men det är mycket roligare att
komma iväg och se andra ställen.
Vi åker ändå bara en tävling här,
säger Simon.
En av höjdpunkterna under tävlingsveckan var kamratmiddagen

som hölls i lördags. Killarna var
naturligtvis på plats och tog del av
den goda maten och underhållningen.
Utanför tävlingsspåren studerar
Kalle och Simon vid skidgymnasiet i värmländska Torsby. De trivs
bra och berättar att de har fina
förutsättningar där.
- Vi tränar ena halvan av dagarna

Simon Andersson till vänster och Kalle Eriksson till höger.

och har lektioner andra halvan.
Vi har träningspass fyra dagar i
veckan. Sen tränar vi även på egen
hand på helgerna, avslutar Simon
och Kalle.
SM-nytts redaktion önskar killarna stort lycka till med de kommande tävlingarna.
Jonas Månsson
Kristina Olsson

Mannen bakom tidtagningen
Ett av många viktiga uppdrag
under SM är tidtagningen.
Huvudpersonen bakom detta
är Tomas Lindström, tidtagningschef i Falun/Borlänge.
Arbetet är intensivt ochdet
är många pusselbitar som
måste falla på plats till
dagens TV-sändningar.
Tomas har lång erfarenhet inom
branschen och har bland annat
varit med under SM i Idre 2003.
Det är mycket som ska stämma
och alla tävlingar är uppbyggda
på olika sätt.
- Det gäller att planera och
samordna tidtagningen samt
resultatservicen.
Både
startoch resultatlistor ska skrivas
ut i pappersform, publiceras
på hemsidor och sättas upp
på resultattavlor. De ska även
överföras digitalt till speakern som
även ska ha reda på mellantider,
säger Tomas.
Arbetet är tidskrävande och till
sin hjälp har Tomas en assistent i
både Falun och Borlänge. Han har
även jobbat med tidtagning vid
Svenska skidspelen. Ett uppdrag
som skiljer sig från det han gör
under SM.
- Vid skidspelen som är en
internationell tävling har de ett
eget tidtagningsteam som följer

med världscupen till alla städer.
Det gör det mycket enklare för
mig, säger Tomas.
En stor skillnad mellan arbetet
under skidspelen och under SM
är också att det kommer en del
överraskningar. Anledningen till
detta är att Svenska skidspelen
återkommer till samma plats varje
säsong, till skillnad från SM.
- För första gången ska TV4
Sport sända från skid-SM. Det
innebär att vi ska arbeta med ett
helt nytt TV-team och anpassa
tävlingarna efter reklamavbrotten,
berättar Tomas.
Det har varit många förberedelser
inför tävlingarna i Bergebo. Det
har installerats bättre nätvärk och
kommunikationsmöjligheter
på
området.
- Efter en lång tävlingsdag i
lördags flyttade vi utrustningen
hit, vilket var lite tidskrävande. Vi
har lånat utrustning från Lugnet,
säger Tomas och fortsätter; jag
anser att Falun/Borlänge som
arrangör av skid-SM 2008 har
varit bra. Det har varit en bra
organisation med många duktiga
som är intresserade av att lära av
varandra. De anstränger sig hårt
för att ro det hela i land.
Kristina Olsson
Jonas Månsson

Spektakulärt uppträdande
av Sirqus Alfon
Helgen avslutades med en
prisutdelning i Borlänge och
ett spektakulärt uppträdandeav performance-gruppen
Sirqus Alfon. Gruppen som
kommer från Stockholm gillade publiken och åskådarna
var exalterade. De som inte
var på plats missade ett uppträdande som publiken sent
ska glömma.

På ett kyligt torg framför Studenternas hus Tenoren hade ett hundratal människor samlats för att
ta del av kvällens prisutdelning.
Publiken som var i blandade åldrar
bjöds dessutom på ett härligt uppträdande.
Kringarrangemangsgruppen från Högskolan Dalarna
hade även ställt upp ett tält och
bjöd på kaffe, frukt och choklad.
Åskådarna sjöng glatt med, applåderade och hoppade framför
scenen.
Sirqus Alfon dansande och framförde egna tolkningar av moderna
danslåtar. Det syntes att de fyra killarna stortrivdes på scenen. Gruppen var nöjd med publiken och
gav dem stort beröm.
- Vi har spelat på ett antal olika
tillställningar innan, bland annat
världscupen i skidor. Det här var

den i särklass bästa sportpubliken
vi uppträtt för. Vi har ett nytt program och publiken här i Borlänge
var lite av försökskaniner, säger
killarna glatt medan de hämtade
andan mellan sitt första och andra
framträdande.
Två av åskådarna på plats var
skidåkarna David Hedlund från
Piteå Elit och Tiio Söderhielm som
tävlar för Östersunds SK. De var
båda mycket nöjda med såväl kvällen, som SM-tävlingarna i stort.
- Det här var grymt bra, det är
väldigt kul när det händer något
nytt, säger David.
Tiio instämmer och berättar
även att han tycker SM-veckan har
varit mycket bra.
- Det har varit väldigt bra banor
trots dåligt väder innan. Jag gillar framförallt Lugnet och det är
faktiskt så att man njuter lite av
Mördarbacken, säger han med ett
leende innan han tog plats på prispallen för att välförtjänt ta emot en
medalj.
Efter prisutdelning och uppträdande vände den nöjda publiken
hemåt och de aktiva laddar nu upp
inför de sista dagarna av årets SMtävlingar.
Jonas Månsson

Tomas Lindström in action!
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