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Sista dagen
Äntligen så kom skidvädret på
måndagen. När tävlingarna startade igår så föll snöflingorna ner
över åkare och åskådare. Förutom
en dag full av tävlingar så var det
även två prisutdelningar. Ingen på
plats missade heller att självaste
Kungen var prisutdelare. Andra
kändisar som Gunde Svan och
Thomas Wassberg var i Bergebo.
Idag är sista dagen för skidSM 2008. Tävlingarna flyttas från
Bergebo till Lugnet. De sista två
loppen är stafett för både damer
och herrar. Det första loppet börjar klockan 15 och klockan 17.30 är

det den sista prisutdelningen och
en avslutningsceremoni.
Det här är det sista numret av
SM-Nytt och vi från redaktionen
hoppas att era dagar här i Falun/
Borlänge har varit över era förväntningar. Mer intressant läsning finns
på www.skidsm2008.se.
Slutligen vill vi önska er ett stort
lycka till på er sista tävlingsdag.
Tack för oss!
Malin Lejskog
Karin Eriksson
Gunde Svan och Thomas Wassberg

Kungen och skidkungen besökte SM
Juniorerna har nu tävlat färdigt i SM Falun/Borlänge
2008. Det var en intensiv
tävlingsdag med många
starter för både juniorer och
seniorer. Under dagen var
det två prisutdelningar med
Hans Majestät Konungen
som prisutdelare till alla duktiga åkare i både junior och
seniorklass.
På den näst sista tävlingsdagen
under SM-veckan stod sprint på
schemat både för juniorer och
seniorer. Dagen till ära hade det
under natten fallit snö som täckte
den tidigare bara marken intill tävlingsbanorna. Gunde Svan kom på
besök i Bergebo under månda-

gens tävlingar efter att ha varit
iväg med landslaget.
– Det är trevligt att det blev lite
vitare i skogen. Det är så tomt med
snö i terrängen att det känns lite
som ett sommarmästerskap. Men
det är roligt att det är så pass
bra banor med tanke på de svåra
förutsättningarna, säger Gunde.
Nu är SM-veckan slut för juniorerna medan seniorerna fortfarande
har en tävlingsdag kvar i Falun/
Borlänge. Att juniorer och seniorer
tävlar samtidigt under SM-veckan
är något som aldrig genomförts
tidigare.
– Jag tycker att det är väldigt
positivt att juniorer och seniorer
tävlar tillsammans. Det är kul att

de får tävla på samma banor och
även fast banorna är tuffa så har
jag inte hört någon junior klaga,
säger Gunde.
– Det är bra att juniorer och
seniorer tävlar i samma förhållanden. Det uppmuntrar de yngre
och det är bra att de också får
en större publik, säger Kung Carl
Gustav XVI.
Som avslutning på juniorernas
tävlande under SM-veckan fick de
tävlande ta emot sina medaljer av
Hans Majestät Konungen. Detta är
inte något som tillhör vanligheterna för juniorerna och detta var mycket uppskattat av dem.
– Det känns himla roligt att få
medalj av Kungen och det är kul

Kristina Olsson och Sofia Byhlinder fick äran att träffa både Kungen och Gunde Svan.

att få träffa honom på riktigt, säger
den trefaldiga silver medaljören
Hanna Brodin från Falu IK.
Även Simon Andersson från
Domnarvets GoIF tyckte att det
var speciellt att få träffa Kungen.
För de två juniorerna väntar
nu avslutande tävlingar i Vattenfall Cup om två veckor i Orsa
Grönklitt.
– Just nu är jag lite besviken på
att jag inte lyckades med mitt mål
under skid-SM att ta guld men nu
ska jag ladda om till finalen i Vattenfall Cup där jag hoppas att
jag får min första placering, säger
Hanna.
Kristina Olsson & Sofia Byhlinder

Förberedd speaker bakom tävlingsreferaten
Speaker vid årets skid-SM är
Per Forsberg. I hans arbetsuppgifter ingår bland annat
att referera loppen direkt,
presentera åkarna och ge
publiken på plats viktig information. Han berättar att förberedelserna är av stor vikt
och att han refererat många
tävlingar genom åren.

Per Forsberg.

Bland det absolut viktigaste för
en speaker förutom att informera
publiken är att låta trovärdig och
ha en bra röst. Genom åren har
Per samlat på sig viktig erfarenhet från skidtävlingar, men har
även refererat mycket orientering,
bland annat VM.

– Jag sållar bland all viktig information och försöker att på ett behagligt och trovärdigt sätt berätta
vad som sker i loppen. Det är även
viktigt att kunna förmedla den
spänning och dramatik som tävlingarna bjuder på, förklarar Per.
Inför en stor tävling eller ett
mästerskap förbereder han sig
noga. Att han själv är intresserad
av skidåkning och åker som motionär har gjort arbetet lättare.
– Jag har alltid med mig en manuell klocka när jag sitter i speakerbåset och måste vara förberedd
på att oväntade saker kan hända
eller att någonting kan gå sönder,
fortsätter han.

Per har refererat under hela
SM-veckan och även deltagit vid
prisutdelningar vid sidan av tävlingarna. När arrangemanget flyttade
från Lugnet till Bergebo följde han
med och berättar om arenornas
olika fördelar.
– På Lugnet finns de bästa
spåren och det är en väldigt fin
skidstadion. Den kan dock kännas
lite stor om det inte är väldigt mycket publik på plats. När vi jobbar
i Bergebo kommer vi riktigt nära
mållinjen och man känner sig verkligen delaktig, avslutar Per med en
tydlig och behaglig röst, en duktig
speaker som han är.
Jonas Månsson

Lyckat samarbete
över kommungränserna
Årets skid-SM som har varit
ett samarbete mellan Falun
och Borlänge är ett av många gemensamma projekt
med båda kommunerna inblandade. Nils Persson, kommunalstyrelsens ordförande
i Borlänge ser gärna att fler
evenemang ordnas tillsammans.

Samarbetet kommunerna emellan
har medfört att man har kunnat
dra nytta av de olika kompetenser
och resurser som varje kommun
har. Kommunerna har haft mycket
gemensamma projekt och positiva utbyten genom åren. Arbetet
går bättre och bättre för varje år
som går.
– Både Falun och Borlänge har
egna starka kompetenser och
möjligheter, tillsammans kompletterar vi varandra bra, säger Nils.
Han vill dock inte kalla kommunerna för tvillingstäder, något som
ibland lite felaktigt gjorts. Istället
liknar han städerna vid syskon.
– Att kalla oss tvillingstäder är
inte riktigt sant, jag skulle hellre
beskriva dem som syskonstäder.
Även om vi är lika på många
plan är det en del som skiljer sig,
fortsätter han.
Framtiden ser ljus ut för arbeten
mellan de två kommunerna och
Nils berättar att Faluns och Borlänges kommunstyrelser ska träffas en
dag i maj som diskutera framtida
gemensamma projekt.
Under skid-SM har Nils bara

hunnit se tävlingarna som arrangerats i Bergebo. Han tycker
dock arrangemanget har varit
väldigt lyckat och beskriver att
atmosfären runt spåren har varit
positiv.
– Jag älskar verkligen idrott och
den härliga stämningen som finns
runtomkring, inte minst bland alla
ungdomar. Det här är något som
sprider sig både i och utanför
spåren, säger Nils glatt.
Förhoppningsvis kan glädjen
från de lyckade tävlingarna resultera i fler samarrangemang
mellan syskonstäderna Falun och
Borlänge.
Jonas Månsson

Nils Persson.

I vimlet vid sidan om skidspåren
Dagarna på Lugnet i Falun och
Bergebo i Borlänge har varit fartfyllda både i spåren och bakom
kulisserna. Högskolan Dalarna har
dragit sitt strå till stacken under
mästerskapen genom de 27 aktiva
studenterna som arbetat med Skid
SM hela vintern. I presscentret under tävlingsdagarna har det sammanlagt varit ett femtiotal ackrediterade journalister på plats som
mötts av elever från Högskolans
mediegrupp. Mediegruppen har
förutom att hjälpa journalisterna
med att utföra deras arbete så
smärtfritt som möjligt, även skrivit
artiklar till sitt eget blad SM nytt

och har under dagarna publicerat
13 artiklar. Högskolan bidrog även
med elever som stått för kringarrangemangen och ordnat allt det
roliga vi fått uppleva utanför tävlingsbanorna som invigningen,
prisutdelningar samt en kamratmiddag för åkarna. Kamratmiddagen som ordnades på lördag kväll
fyllde Tenoren med 341 skidåkare
från olika klubbar runt om i landet.
Vår egen fotograf Björn Andersson, vars bilder finns att beskåda
på
www.flickr.com/photos/bjornandersson, har haft 3893 besökande under dagarna och antalet
växer hela tiden, ett resultat som

mottages med glädje. Sidan innehåller 180 bilder från SM dagarna och har bland annat visats upp
i ett uppskattat bildspel på t.ex.
prisutdelningar. Gå in och titta,
chansen är stor att du hittar dig
själv på någon av bilderna!
Den officiella hemsidan för skidSM, www.skidsm2008.se, har också
varit livligt besökt under dagarna.
På hemsidan kan man bl.a. ta del
av alla SM-nytt som publicerats,
även de artiklar som publicerats
under vintern finns tillgängliga på
hemsidan.
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