Blickarna riktas mot Borlänge
För många var gårdagen fullspäckad.
Dagen var fylld med tävlingar och
äntligen bjöds det på lite solsken.
Det blev en härlig dag på Lugnet
innan alla packade sina saker och
förflyttar sig till Bergebo i Borlänge
som istället kommer vara centrum för
de kommande dagar och tävlingar.

Redan under lördagskvällen var
Borlänge platsen vi skulle varit
på. Kamratmiddagen var det som
lockade. 320 åkare och tränare var
föranmälda. En lyckad kväll med
många goda skratt framkallade av
två ståuppkomiker.
Så till första tävlingsdagen i Bergebo.

SÖNDAG 16 mars 2008
Dagens tävlingar är inte många, men
inte att förglömma. Under kvällen
kommer prispallen fram igen. Klockan
17 är det prisutdelningen utanför
Tenoren. Då kommer världens bästa
performance-band Sirqus alfon! som
är något alldeles extra.
Och tro inte att denna prisutdelning

- Det är lite kul det här, igår var det

snö som irriterade ögonen och idag
är det istället solstrålar. Det liksom
värker i ögonen för det blev plötsligt
så underbart vitt, säger Karin
Svensson som tagit sig till Lugnet
från Gävle andra dagen i rad. Hon vill
få uppleva känslan av stavar som slår
mot varandra på riktigt och inte bra
på TV. Att det är världscupen idag
samtidigt som SM bryr sig Karin inte
om.
- Visst hade jag väl velat se vad
som händer där i Italien men det är
mer speciellt att vara på plats och

Lycka till i dag!
Malin Lejskog
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Äntligen solsken och högljudda hejarop
Trots mest mörkgrå moln bjöd
lördagen på envisa värmande
solstrålar som trängde sig
igenom och lyste på publiken
i Mördarbacken och de som
trotsade leran vid start och
målgång. Kanske åken i spåren
gick lite bättre av hejaropen
som ljöd och koskällorna som
plingade, under lördagen var
stämningen betydigt livligare på
Lugnet.

kommer vara någonting som
prisutdelningen på Mediehuset i
fredags - under SM i Falun/Borlänge
så är ingen dag densamma.

uppleva själv och inte genom någon
kameralins, menar Karin som dock
har full koll på världscupen genom
radio.
Tillresta och lokalbefolkning blandas
med den vana publiken bestående
av tränare och andra åkare. Unga
och gamla har kämpat sig upp för
hela Mördarbacken för att få se eliten
svischa förbi.
- Det här är otroligt, menar Bengt
Aronsson, man fattar inte hur de
orkar åka i det här tempot om och
om igen i den här backen som jag

knappt orkar gå upp för en gång.
Hunden min satt sig surt ned bland
barren och vägrade gå längre men
jag fick locka lite, berättar Bengt
vidare.
Sista dagen på Lugnet innan SM åker
vidare till Bergebo blev precis så bra
som både åkare och publik kunde
önska sig. Skidåkning är helt enkelt
lite bättre när det råder solpuder,
solfräknar tittar fram och prispallen
blixtrar i solskenet, även om det så
bara varar för en stund.
Emma Norman
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Den interna fighten i vallaboden
I den officiella vallaboden är
det fart. Vallare, ledare och aktiva springer in och ut, fram och
tillbaka. En ledare är på väg ut för
att testa ett par skidor, en annan
på väg in med ett par skidor och
ett fundersamt ansiktsuttryck,
medan en aktiv byter till torra
kläder samtidigt som han äter en
smörgås.
Kikar man in i de hemliga båsen
för varje klubb händer det att man

möter maskerade män bland ångorna. I Hägglunds bås finns Jan Domei
som verkar ha läget under kontroll.
Anledningen till att Jan spenderar
timmar i vallaboden under SM-veckan är främst att han tycker att det är
roligt att valla och att det är ett av
hans intressen.
- Men naturligtvis spelar det även in
att sonen är med och tävlar, tillägger
Jan.
Tidigare har Jan gjort det mesta som
ledare men det blev till slut för mycket och nu fokuserar han enbart på

vallningen.
- Något av det roligaste med att valla
är det interna tävlingsmomentet vallarna emellan. Det är en fight även
här inne och det är roligt att se när
de egna åkarna glider ifrån konkurrenterna.
Till lördagens dubbeljakt har Jan
vallat upp skidor till tre åkare vilket
innebär sex par skidor, 3 par skejt
och 3 par klassiska. I normala fall
brukar åkarna få två par skidor vallade, men Jan tycker att åkarna då
får för många valmöjligheter vilket

gör att de fokuserar på fel saker. Istället har de ledare som testar vallan så
att åkarna får den optimala vallan
för dagen. Jan är mycket nöjd med
vallamöjligheterna och påpekar att
det är speciellt bra att det är nära till
spåren, både till backar och till flacka
delar.
Det är lätt för både oss vallare och de
aktiva att komma åt spåren vilket gör
att det går fort att testa skidor.
Sofia Byhlinder

Från 30:e plats till brons
Gårdagens 20 km dubbel jaktstart för H 17-18 bjöd på spänning. Gustav Eriksson (på bilden)
tävlande för IK Jarl gjorde en
makalös upphämtning då han
vid skidbytet låg på en 30:e placering men under den tuffa skejtdelen klättrade till bronsplats.
Gustav Eriksson tyckte att de första
klassiska 10 km gick ganska tungt
och han var lite fundersam över de
kommande 10 km skejt. Detta märktes dock inte alls från publikens sida
sett. Gustav verkade trivas bra i den
tunga snön och han tog sig lätt uppför mördarbacken, alla tre gångerna!
Sista gången uppför Mördarbacken
såg han medaljplatserna:

- Jag ville verkligen inte komma fyra
igen som jag var i torsdags, förklarar
Gustav.
Gustav menar att han tycker om tunga fören och tuffa backar och att han
trivs bra på Lugnets banor. Han påpekar att det är extra roligt att tävla
samtidigt som seniorerna. Den viktiga vallningen verkar också ha varit
bra under dagen:
- Jag har haft riktigt bra skidor och
STAR som har vallat skidorna hade
gjort ett riktigt bra jobb.
Som avslutning frågar jag om han
har laddat på något speciellt sätt.
- Ja, jag har spelat Worms på datorn
med Jim Åhl från Gällivare och de andra i IK Jarl.
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Charlotte Kalla kämpade
– men på annan ort
Samtidigt som D 19-20 tävlade satt
IFK Tärendö i pressrummet för att följa Charlotte Kalla. Charlott befinner
sig på hög höjd i Bormio (Italien)
där hon under gårdagen körde 10
km klassiskt. I det höga tempot

kunde Charlotte dock inte följa täten
och hon slutade på en 23:e plats.
Idag väntar jaktstart i 10 km skejt
där Charlotte startar 1.47 min efter
ledande Virpi Kuitunen.
Sofia Byhlinder

