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Kampen om Campus
Det har gått några månader sedan Högskolan Dalarna bjöd in Falun och Borlänge till
tvekampen om var Högskolans Campus
skall vara i framtiden.
De båda ”syskonstäderna” gick in i fällan och kastade sig
med hull och hår in i matchen. Nu gällde det att visa sin
HJHQI|UWUlIÁLJKHWSnGHQDQGUHVEHNRVWQDG5LYQDJlUGVgårdar till trots… Loppet har nu gått in på upploppet och
ut ur sista kurvan leder Falun i kraft av utredningens förslag
till beslut. Under racet har de båda kommunledningarna
dock föredömligt avhållit sig från att kasta paj på varandra
offentligt, ända tills en välkänd riksdagsman för några dagar sedan tog bladet från munnen. Målsnöret nås i slutet av
april, då Högskolans styrelse fattar det slutliga beslutet.
Många av oss, som via massmedia, följer matchen undrar
I|UVWnVRPGHWÀQQVElWWUHYlJYDOQlUHWWVnYLNWLJWVDPDUbete mellan dessa två städer sätts på prov. Hur skall man
kunna undvika att slå på varandra? Vad behövs för att ett
plus ett skall bli mer än två? För ingen tvivlar väl längre
på att hela Dalarna behöver en stark Falun-Borlängeregion?
Länet tappar folkmängd år efter år. I alla riktningar från

Stockholm har man byggt tvåspårig snabbtågsjärnväg, utom
till Dalarna. Och vägnätet i vår riktning ger också mycket
övrigt att önska. Trots att Dalarna är en av landets största
turistmagneter. Något är fel och troligen stavas det ”samarbetet mellan Falun och Borlänge”.
Det är en gammal sanning att två parter samarbetar bäst
med varandra när de framgångsrikt kompletterar varandra. När olika styrkor sammanförs blir den totala styrkan
enorm. Om vi gör tankeexperimentet att den här sanningen
gäller också för Falun och Borlänge, då behöver vi ta fram
GHEnGDNRPPXQHUQDVVW\UNRU+XUVHU)DOXQVSURÀOXWRFK
KXUVHU%RUOlQJHVSURÀOXW"
Falun är historiskt länets centrum för vård, utbildning, adPLQLVWUDWLRQRFKNXOWXU+lUÀQQV/lQVODVDUHWWHWRFKYnUGXWbildningen. Lärarutbildningen har mer än hundraåriga anor
och Länsteatern stöds med Landstingspengar. LänsstyrelVHQOlQVUlWWHQRFK/DQGVWLQJHWÀQQVL)DOXQ,GURWWVRPUndet på Lugnet är dessutom nära nog Världsunikt. En given
lokalisering för forskning och utbildning inom idrott. Utan
att behöva forska djupare verkar det givet att de här delarna
VNDOOÀQQDVRFKXWYHFNODVL)DOXQ)|UUHJLRQHQVElVWD

Lika tydligt är att Borlänge är det kommunikativa centruPHW GlU YlJDU RFK MlUQYlJDU P|WV RFK GlU Á\JHW ODQGDU
Dessutom ligger Vägverket och Banverket i Borlänge, vilket
ger en status av nationellt centrum för kommunikationer.
För nära nog hela länet är Borlänge också ett givet handelsFHQWUXP )DPLOMHQV KHOJXWÁ\NW JnU WLOO .XSROHQ 66$% lU
grunden för metallurgisk forskning och utveckling.
Det känns inte särskilt svårt att ”mejsla” fram huvudstyrNRUQD KRV GHVVD WYn IRUQD NRPEDWWDQWHU 6HGDQ ÀQQV QDWXUOLJWYLVPnQJDÁHURPUnGHQGlULQJHQRUWlUXWWDODWPHUD
given än den andra. Tänk om sanningen är så här enkel och
tydlig. Då är det givet, utan inbördes kamp, att Högskolan
VNDOOÀQQDVL)DOXQ/LNDJLYHWlUGHWDWWHQHYHQWXHOO,.($
etablering skall ske i Borlänge. Gärna i riktning mot Falun
så att städerna successivt växer ihop.
.DQ YlJHQ WLOO IUDPJnQJ UHQWDY Jn YLD W\GOLJ SURÀOHULQJ
DY )DOXQ UHVSHNWLYH %RUOlQJH GlU SURÀOHUQD NRPSOHWWHUDU
varandra och inte överlappar varandra? Båda kommunerna
lider brist på ekonomiska resurser, för att inte tala om Högskolan där ekonomin är i uppenbar kris. En utveckling med
knappa resurser kan bara ske om det lilla man har satsas på
det som saknas och är viktigast att få.
3b51<%(5*

SM blir något utöver det vanliga
Den 13-18 mars arrangeras SM i nordiska
skidgrenar. Det är större än vad det brukar
vara då Svenska Skidförbundet fyller 100
år.
Unikt med tävlingen är att både juniorer och seniorer tävlar
i samma tävling, samt backhoppning och nordisk kombination. Samarbetet mellan kommunerna gör att det här eventet blir något alldeles extra.
– Dalainvånare, kom och titta för att stödja Falun/Borlänge, uppmanar Tomas Jons, huvudansvarig SM.

stafetten i Borlänge då hon precis är hemkommen ifrån
Världscupen i Italien.
– Det kommer att bli intressanta och bra tävlingar, säger
Tomas.
Samarbete mellan Falun/Borlänge
.RPPXQHUQDKDUVDPDUEHWHPHGYDUDQGUDI|UDWW60VND
bli så bra det kan bli. Genom att nyttja de resurser som

både Falun och Borlänge kommun har, blir SM något extra
ordinärt.
Det är inte bara ett samarbete mellan kommunerna utan
även mellan Näringslivet Falun Borlänge samt Högskolan
Dalarna. Syftet är att visa upp Falun/Borlänge från sin
ElVWDVLGDRFKORFNDSHUVRQHUDWWNRPPDKLW.DQVNHQnJUD
åkare vill börja studera här och kanske några personer vill
Á\WWDKLW7RPDVYLOOXSSPDQDDOOD'DODLQYnQDUHDWWNRPPD
och titta för att ytterligare stödja Falun/Borlänge.
Det kommer att vara många aktiviteter i samband med tävlingarna med lite extra fokus på åkarna. På Mediehuset i
Falun kommer prisutdelning att ske på fredag kl. 17.00. Där
kommer det även att bli föreläsningar av Marit Nybelius
och LIVI, Lugnets Idrottsvetenskapliga institut, vid Högskolan Dalarna. I anknytning till tävlingarna blir det även
en utställning där du kan träffa studenter och få en försmak
om hur det är att vara student på Högskolan Dalarna. Högskolan där du inte försvinner i mängden.

Tomas Jons började i sina unga år att intressera sig för
längdskidor. Intresset blev bara större och större så han
gick från tävlingar på ungdomsnivå till huvudansvarig för
SM i nordiska skidgrenar.
Tomas har nu planerat projektet länge då det var för ett år
VHGDQPDQÀFNUHGDSnDWW60LQRUGLVNDVNLGJUHQDU
skulle arrangeras i Falun/Borlänge.

Bergebos VM-dröm - ett lyft för SM
I hopp om ett skid-VM i Borlänge smiddes
ombyggnadsplaner för Bergebo. När detta
inte skedde blev istället årets SM skidanläggningens räddning.
- Jag tycker vi har fått ett mycket trevligt och funktionellt
VNLGVWDGLRQVlJHU%RUOlQJHNRPPXQV+nNDQ5\GVWHGW
Ända sedan Borlänge var med i diskussionerna kring Sveriges ansökan till Skid- VM 2013 har det funnits planer om
upprustning av stadens skidanläggning Bergebo. Inför VMansökan tittade Borlänge kommun på vad som kunde ändras och förbättras.
Men för knappt ett år sedan kom signaler om att en svensk
VM-ansökan skulle bli mer framgångsrik om man endast
använde sig av en arena, stället för två som först planerats.
Så när Svenska Skidförbundet bestämde att Falun skulle bli
Sveriges kandidatstad och Lugnet skulle bli arenan för ett
eventuellt VM såg också planerna kring Bergebos upprustning ut att läggas på is.

Onsdag 12/3

3n V|QGDJ Á\WWDV KHOD WlYOLQJHQ WLOO %RUOlQJH RFK Gn VNHU
prisutdelning på Tenoren kl. 17.00 där det även kommer att
bli andra typer av aktiviteter. Uppe vid stadion kan du bl.a
VHHQXSSEOnVEDUGDODKlVWRFKGlUÀQQVlYHQHWWWlOWGlU1lringslivet Falun Borlänge bjuder på kaffe. Titta gärna in.
Den spännande invigningen av SM är på onsdag den 12
mars på Mediehuset, Falun, kl. 20.00-21.00. Temat för kvällen är eld och det kommer att bli något utöver det vanliga.
²9LV\QVSn60L)DOXQ%RUOlQJH

Fredag 14/3

Lördag 15/3

7H[W.$5,1(5,.66212&+%-g51$1'(56621

Papperet till denna tidning
kommer från Stora Enso
Kvarnsveden

5lGGQLQJHQNRPGRFNLIRUPDYnUHWV60VRPDUUDQJHUDV
i Borlänge tillsammans med Falun och de främsta initiativtagarna till en ombyggnad var skidklubbarna som tränar
och tävlar vid Bergebo.Under sommaren jobbade skidklubbarna med förbättringar som behövde göras för att kunna
arrangera SM i vinter.
'HWVW|UVWDNUDYHWYDUDWWNXQQDVlNHUVWlOODDWWGHWÀQQV
VQ|VlJHU5\GVWHGW
Förutom snökanoner har ombyggnaden främst handlat om
utformningen av upploppet och målgången. Tidigare har
slutsträckan lutat svag nedåt, men nu ska åkarnas målgång
bli tuffare när banan istället lutar uppåt med mellan två och
tre procent. Dessutom har förbättringar gjorts för att publiNHQVNDInHQElWWUH|YHUVLNWYLGVWDUWRFKPnOJnQJ$UEHWHW
inför SM följde med andra ord i princip samma intensioner
som fanns i det första utredelsearbetet,inför VM.

Även om Bergebo är redo för årets SM är inte alla planer för
anläggningen helt förverkligade ännu. Bland annat behövs
ett vattenmagasin byggas till snökanonerna. Detta har inte
blivit klart än eftersom vattenmagasin bara kan byggas under sommaren på grund av tjälen. Så denna åtgärd kommer
göras under våren och sommaren.
- Ombyggnaden har pågått från mitten av september fram
till nyår, efter det blev det tjäle och det gick inte att göra så
mycket mer. Sen vill ju skidåkarna använda anläggningen till
DWWnNDVNLGRURFNVnI|UNODUDU+nNDQ5\GVWHGW
Sammantaget tycker han dock att ombyggnaden är ett lyft
för hela Borlänge som skidort.
- Jag tycker vi har fått ett mycket trevligt och funktionellt
skidstadion som ger föreningslivet bra möjligheter att arUDQJHUDVNLGWlYOLQJDU2FKRPPDQYHWDWWGHWÀQQVWLOOJnQJ
till snö så kommer även motionsåkare dit för att åka.
- Dessutom är anläggningen användbar för andra evenemang där man använder skogen, det kan vara allt ifrån
PRXQWDLQELNHWLOORULHQWHULQJDYVOXWDU5\GVWHGW
7H[W3b569('/81'

Program LÄNGD
Torsdag 13/3

Under SM kommer vi att få beskåda 700 av Sveriges bästa
skidåkare, juniorer och seniorer som tävlar för sina hemmaklubbar. Vi kommer bl.a att få se Sara Lindborg från FaOXQVRPQXWlYODUI|UgVWHUVXQG6.VDPWEU|GHUQD0LNDHO Fakta: Tomas Jons
och Fredrik Östberg från Borlänge.
Ålder: 36 år
Bor: Boda Kyrkby (Rättvik)
Då SM är gratis kommer, uppskattningsvis, under veckodagarna några hundra åskådare och på stafetten kommer det Familj: Fru och två barn
förhoppningsvis ett par tusen åskådare. Publiken nås också Idrottsbakgrund: Längdskidåkning i olika former
via media då TV4 Sport direktsänder på måndag kl. 19.00- Intressen: Skidor och trädgård
7UROLJWYLVNRPPHU&KDUORWWH.DOODDWWYDUDPHGSn

- I och med att Skidförbundet valde Falun blev det inte lika
aktuellt att forcera fram arbetet kring Bergebo, säger Håkan
5\GVWHGWHYHQHPDQJVFKHI I|U%RUOlQJHNRPPXQ

18.30
20.00
10.00
11.00
12.00
13.15
14.30
15.15
19.00

Lagledarmöte LÄNGD
Invigningsceremoni
Start D17-18 5km F ind start
Start D19-20 5km F ind start
Start H17-18 10km F ind start
Start H19-20 10km F ind start
Start D21- 10km K ind start
Start H21- 15km K ind start
Föreläsning Idrottsfysiologi

Mediahuset FALUN
Mediahuset FALUN
Lugnet
Lugnet
Lugnet
Lugnet
Lugnet
Lugnet
Mediahuset FALUN

11.00
12.30
15.00

Start D 17-20 Stafett 3x5km F
Start H 17-20 Stafett 3x10km F
Start Sponsortävling

Lugnet
Lugnet
Lugnet

17.00

Prisutdelning

Mediahuset FALUN

09:30
11.15
13.15
14.15
15.30
16.30
20.00

Start D21- 15km Pur MS
Start H21- 30km Pur MS
Start D 17-18 10km Pur MS
Start D 19-20 10km Pur MS
Start H 17-18 20km Pur MS
Start H 19-20 20km Pur MS
Kamratmåltid

Lugnet
Lugnet
Lugnet
Lugnet
Lugnet
Lugnet
Tenoren BORLÄNGE

Söndag 16/3

11.00
11.30
17.00

Start D21- Team Sprint K
Start H21- Team Sprint K
Prisutdelning

Bergebo
Bergebo
Tenoren BORLÄNGE

Måndag 17/3

10.00
10.20
10.40
11.10
12.30
14.30
17.15
17.30
19.00
20.45

Start D17-18 Sprint Kvalifikation K
Start D19-20 Sprint Kvalifikation K
Start H17-18 Sprint Kvalifikation K
Start H19-20 Sprint Kvalifikation K
Finaler samtliga juniorklasser
Prisutdelning juniorklasser
Start D21- Sprint Kvalifikation F
Start H21- Sprint Kvalifikation F
Start Finaler Seniorklasser
Prisutdelning seniorklasser

Bergebo
Bergebo
Bergebo
Bergebo
Bergebo
Bergebo
Bergebo
Bergebo
Bergebo
Bergebo

Tisdag 18/3

15.00
16.15
17.30

Start D21- Stafett 3x5km F
Start H21- Stafett 3x10km F
Prisutdelning & Avslutn.ceremoni

Bergebo
Bergebo
Bergebo

Ändringar kan komma att ske!
För senast uppdaterat program se www.skidsm2008.se

Idrottsbladet Falun-Borlänge kommer ut två gånger per år. Vi vill gärna få idéer och tips av Dig om vad tidningen skall innehålla. Kontakta oss gärna!
Ansvarig utgivare: Ove Fahlström 023-79 43 04, Redaktion: Marita Nyberg 023-79 43 02, Lillis Åkerblom 070-6462169, Fotograf: Staffan Björklund. Annonsbeställning och
nyhetstips: 023-79 43 00 Tryck: Dalarnas Tidningar Falun
Den här tidningen har getts ut i samarbete med Högskolan Dalarnas Medialinje och de har varit representerade av Kristina Olsson och Pär Svedlund
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Gunde tror på uppåtgående trend
I mitten av oktober 2007 trädde Gunde Svan in i rollen som landslagschef
i Svenska Skidlandslaget.
Efter att ha varit borta från skidsporten i nästan 15 år tyckte han det vore
en utmaning att ta sig an uppgiften
och ge tillbaka lite av det som skidlöpningen gett honom under åren.
Frågan om att bli landslagschef hade han fått tidigare, men
tackat nej då han haft en fullbokad kalender. Senaste gången
var kalendern lite tunnare och med ett hjärta som klappar
hårt för skidsporten i samspel med den stora utmaningen
tackade han ja.
Nu har det gått några månader och Gunde har hunnit känna på rollen som landslagschef och allt vad det innebär.
Hittills tycker han att jobbet bjudit på det som han förväntat
sig, men säger att allt hinner ändra sig under tidens gång.
Han är lite missnöjd med att tiden inte räcker till så att han
hinner göra allt han skulle vilja.

Skidskyttet har den senaste tiden tagit all mer publik från
skidåkningen, vilket Gunde inte alls tycker är konstigt då
skidåkningen varit nere i en svacka.
Men inför framtiden ser han nu en förändring som känns
befogad.
²'HWKDUYlQWQXP\FNHWlUWDFNYDUH&KDUORWWH.DOODVVHger i Tour de Ski, säger Gunde.
Det har länge funnits en känsla på att skidåkningens damer var på väg mot toppen medans det var lite osäkrare på
herrsidan.
Emil Jönsson har gjort lysande resultat under säsongen,
bland annat en världscupsvinst på 1.1 km sprints som avJMRUGHV L .DQDGD RFK HQ IMlUGHSODWV Sn VSULQWWlYOLQJHQ L
2WHSll)LQODQG)|UXWRP(PLOVnVHU*XQGHÁHUORYDQGH
herrar som är på väg upp underifrån.
²&KDUORWWH.DOODVRFK(PLO-|QVVRQVIUDPJnQJDUNDQYDUD
två stora faktorer som gör att skidsporten hamnar i fokus
igen, förklarar Gunde.
På frågan om det kommer komma fram någon ny Gunde
Svan skrattar han lite.
– Vi får hoppas, men det är svårt att veta, det varierar hela
tiden mellan hög- och lågkonjunktur. Vi har ju precis varit
nere i en svacka, men är nu i en uppåtgående trend, men
vem som tar steget, det får vi se, säger Gunde Svan.

Däremot är han otroligt nöjd med att svensk skidsport fått
IUDP &KDUORWWH .DOOD Sn GDPVLGDQ RFK (PLO -|QVVRQ Sn
herrsidan. Gunde har en känsla och hoppas på att framgångarna snart knackar på dörren.

När det gäller Svenska skidspelen som är en stor tävling på
hemmaplan tycker Gunde det är fantastiskt kul att det blev
ÀQWYlGHUVnDWWSXEOLNHQÀFNHQXQGHUEDUVNLGIHVW

Som landslagschef är Gundes främsta kontakt med landsODJVnNDUQD GHQ VRP VNHU JHQRP GHUDV WUlQDUH $QQDUV lU
det under tävlingssammanhang som han har den bästa kontakten med åkarna öga mot öga.
Trots detta tycker han att responsen på hans arbete så här
långt är bra, vilket han självklart tycker känns otroligt bra.

– Tyvärr brukar det vara så att det är svårt att prestera bra
på hemmaplan. Något som bland annat märktes under
skidskytte VM i Östersund. Detta är dock inget man får
hänga sig fast vid då skidåkningen har gått bra under stor
press förr, menar skidkungen Gunde Svan.
7H[W.5,67,1$2/6621

Tio snabba frågor till Gunde Svan
Fångarna på fortet / Gladiatorerna
Blåbärssoppa / Sportdryck
Idrottsgala / Hemmakväll
Fotboll / Hockey
Solsemester / Skidsemester
Skidkläder / Kostym
Mora / Leksand
Polotröja / Halsduk
Stafett / Individuell
Sportsidor / Nöjessidor

Här är alla mästare från Dalarna
Damer
5km
0DULH5LVE\/XGYLND)),
0DULH5LVE\/XGYLND)),
$QQD/HQD)ULW]RQ0DOXQJV,)
0DULH-RKDQVVRQ,).0RUD
10 km
1917 Selma Gustafsson Säfsnäs IF
1924 Signe Pettersson Ludvika IF
1926 Signe Pettersson Ludvika IF
1927 Signe Pettersson Ludvika IF
(OLQ+HQULNVVRQ,).0RUD
1980 Marie Johansson Ludvika FFI
1981 Marie Johansson Ludvika FFI
1982 Marie Johansson Ludvika FFI
0DULH5LVE\
/XGYLND)),
0DULH5LVE\
/XGYLND)),
0DULH5LVE\
/XGYLND)),
0DULH-RKDQVVRQ,).0RUD
$QQLND(YDOGVVRQ,).0RUD
(OLQ(N,).0RUD
(Intervallstart)
20 km
0DULH5LVE\
/XGYLND)),
0DULH5LVE\
/XGYLND)),
0DULH5LVE\
/XGYLND)),
.DULQ/DPEHUJ6NRJ,).0RUD
30 km
.HUULQ3HWW\
$QQD)ULWKLRII 
(OLQ(N
(OLQ(N

,).0RUD
.YDUQV*R,)
,).0RUD
,).0RUD

Jaktstart
(OLQ(N
(OLQ(N
(OLQ(N

,).0RUD
,).0RUD
,).0RUD

Sprint
$QQLND(YDOGVVRQ,).0RUD
(OLQ(N
,).0RUD
Flest SM-Guld
0DULH5LVE\
Elin Ek
Marie Johansson
Signe Pettersson
$QQLND(YDOGVVRQ

I Borlänge händer det


7
5
3


Flest SM-Guld (klubbar)
Ludvika FFI
14
,).0RUD 

Malungs IF
1
Säfsnäs IF
1
.YDUQV*R,)

.lOOD'DODUQDV,GURWWVPXVHXP6YHQVND
Skidförbundet
Herrar
15 km (18 alt. 20 km)
1926 Per-Erik Hedlund Malungs IF
1927 Per-Erik Hedlund Malungs IF
0DUWLQ0DWVER ,).+HGHPRUD
1943 Nils Persson
Malungs IF
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
1946 Nils Täpp
Sågmyra IF
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
3HU(ULN/DUVVRQ,).0RUD
1955 Sixten Jernberg Lima IF
1956 Sixten Jernberg Lima IF
1957 Sixten Jernberg Lima IF
1958 Sixten Jernberg Lima IF
1959 Sixten Jernberg Lima IF

1960 Sixten Jernberg Lima IF
1961 Sixten Jernberg Lima IF
%MDUQH$QGHUVVRQ,).0RUD
/DUV$UQH%|OOLQJ,).0RUD
1971 Gunnar Larsson Hulåns IF
1981 Thomas Eriksson Domn. GoIF
*XQGH6YDQ
'DOD-lUQD,.
*XQGH6YDQ
'DOD-lUQD,.
*XQGH6YDQ
'DOD-lUQD,.
*XQGH6YDQ
'DOD-lUQD,.
30 km
1915 Johan Carlberg Säfsnäs IF
5DJQDU*XVWDIVVRQ6lIVQlV,)
3HU(ULN+HGOXQG6lUQD6.
1937 Sven Hansson Lima IF
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
1947 Nils Östensson Sälens IF
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
6XQH/DUVVRQ ,).0RUD
3HU(ULN/DUVVRQ,).0RUD
1957 Sixten Jernberg Lima IF
1960 Sixten Jernberg Lima IF
1961 Sixten Jernberg Lima IF
%MDUQH$QGHUVVRQ,).0RUD
1969 Gunnar Larsson Hulåns IF
/DUV$UQH%|OOLQJ,).0RUD
*XQGH6YDQ
'DOD-lUQD,.
*XQGH6YDQ
'DOD-lUQD,.
*XQGH6YDQ
'DOD-lUQD,.
*XQGH6YDQ
'DOD-lUQD,.
*XQGH6YDQ
'DOD-lUQD,.
50 km
3HU(ULN+HGOXQG6lUQD6.
3HU(ULN+HGOXQG6lUQD6.
3HU(ULN+HGOXQG6lUQD6.

1925 Per-Erik Hedlund Malungs IF
1926 Per-Erik Hedlund Malungs IF
3HU(ULN+HGOXQG6lUQD6.
$OIUHG/LI 
2UVD,)
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
1949 Nils Östensson Sälens IF
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
1LOV.DUOVVRQ ,).0RUD
$QGHUV7|UQNYLVW,).0RUD
1955 Sixten Järnberg Lima IF
1956 Sixten Järnberg Lima IF
1957 Sixten Järnberg Lima IF
5ROI 5lPJnUG bOYGDOHQV,)
5ROI 5lPJnUG bOYGDOHQV,)
1960 Sixten Järnberg Lima IF
1961 Sixten Järnberg Lima IF
1965 Janne StefanssonSälens IF
/DUV$UQH%|OOLQJ,).0RUD
/DUV$UQH%|OOLQJ,).0RUD
1979 Erik Gustafsson Malungs IF
1981 Thomas Eriksson Domn. GoIF
1982 Thomas Eriksson Domn. GoIF
*XQGH6YDQ
'DOD-lUQD,.
*XQGH6YDQ
'DOD-lUQD,.
*XQGH6YDQ
'DOD-lUQD,.
$QGHUV%HUJVWU|P'RPQ*R,)
1997 Lars Håland
Sv Skidspelen
Flest SM-Guld
1LOV.DUOVVRQ
Sixten Jernberg
Gunde Svan
Per-Erik Hedlund
/DUV$UQH%|OOLQJ


15
12
9


Flest SM-Guld (klubbar)
,).0RUD 

Lima IF
'DOD-lUQD,.
Malungs IF6
6lUQD6. 

16



Stafett Damer

,).0RUD

,).0RUD

.YDUQVYHGHQV*R,)

.YDUQVYHGHQV*R,)

.YDUQVYHGHQV*R,)
Stafett Herrar
1942
Malungs IF

,).0RUD

,).0RUD

,).0RUD

,).0RUD

,).0RUD
1956
Lima IF
1957
Lima IF
1958
Oxbergs IF
1959
Lima IF
1960
Lima IF
1961
Oxbergs IF

,).0RUD
1964
Lima IF

,).0RUD

,).0RUD

,).0RUD

,).0RUD

,).0RUD

,).0RUD
1974
Orsa IF

'DOD-lUQD,.

'DOD-lUQD,.

'DOD-lUQD,.

'DOD-lUQD,.

,).0RUD

I Borlänge har idrotten alltid haft en framträdande roll. Många kända idrottsmän och idrottskvinnor
kommer härifrån och har fått sin idrottsliga uppfostran här.
Vi är också duktiga på att arrangera olika evenemang, t.ex. Peace & Love, som nu vuxit till en av de största festivalerna i landet.
Ett annat är Dalecarlia Cup, en mycket populär fotbollsturnering för ungdomar med lag från en rad olika länder i världen och som har
pågått i snart tre decennier. Ett annat spännande evenemang var världsmötet för Citroën 2 CV-bilar som genomfördes år 2007 i Borlänge.
Det här händer i Borlänge under 2008
26-30/5 Musikskolans vecka
12/6
Blodomloppet
23-28/6 Peace & Love
6-12/7 Dalecarlia Cup
11/7
V65-trav Charlie Mills Race
15-17/8 Barnens Dag
19-20/7 Dragracing: Borlänge Street Open
25/7
Midnattstravet
1-2/8
Mellstadraget
9-10/8 Runndagarna
13-17/8 Nostalgidagarna
22/8-okt Musikal: Grease
Det här är ett axplock av större evenemang i Borlänge år 2008. Fler evenemang och
och mer information finns hos Borlänge & Co telefon 0243-2574 90 eller www.borlange.com
20/3
22/3
31/3
4-6/4
6/4
11-13/4
12-26/4
18/4
17-19/10
18-20/4
23-25/5

Bolanche Fashion Show
V75-trav
Teater: Hamlet – a stand up
Mässa: Våra barn I Dalarna
Lill Lindfors
Slöjd- & Konsthantverksmässa
Revyresan
ABBA – show
Slöjd- & Konsthantverksmässa
Borlänge Vårmarknad
Borlänge Tour, montainbike

23-24/8
26/8
5-7/9
6/9
19-21/9
1-30/11
6-7/11
14/11
15-16/11
30/11
31/12

Dala-Expo
Stortapto
Dala Syfestival
Festival Salute
Borlänge Höstmarknad
Teater: Arsenik och gamla spetsar
Mässa: Jobb i Dalarna
V65-trav
Julmarknad Rommehedslägret
Borlänge Julmarknad
Premiär BorlängeRevyn
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Kalla laddar för revansch
'HWKlUlUEDUDE|UMDQI|U&KDUORWWH.DOOD
Efter segern i Val di Fiemme i Italien så
KDUVNLGWMHMHQ&KDUORWWH.DOODIUnQ7lrendö, från den norrländska urskogen blivit hela Sveriges skiddrottning.

.DOODIHEHU UnGGH XQGHU VNLGVSHOVGDJDUQD Sn /XJQHW KRQ
hyllades som en hjälte, trots att det efter den enorma bergsklättringen i Italien i början på året gått lite trögt.
.OlWWULQJHQXSSI|U0|UGDUEDFNHQSn/XJQHWVNXOOHEOLHQ
PXPVELWRFKHWWVHJHUYDSHQI|U.DOOD
Men så blev det inte.
Man kan inte begära av en förstaårs-senior att hon ska vara
på topp under en hel säsong - dessutom drabbades hon av
sjukdom direkt efter bragden i Italien som tvingade henne
att avstå ett antal världscupslopp.
0HQGHWVRPXQJD.DOODUHGDQJMRUWLVNLGVSnUHQLYLQWHUlU
redan klassiskt.
'HWlUIXOOWI|UVWnHOLJWDWW.DOODNlQQHUVLJOLWHVWUHVVDGHIWHU
den mindre lyckade insatsen under skidspelen. Det är ingen
tvekan om att uppståndelsen efter segern i Tour de Ski som
YDULWKHOWHQRUPKDUWDJLWKnUWSnXQJD.DOOD
– Jag stressade för mycket i åkningen, jag kom aldrig in i rytPHQYDUNHQLNODVVLVNHOOHULVNDWHI|UNODUDU.DOODVLQLQVDWV
under skidspelen i Falun.
0HQUlNQDPHGHQKHOWDQQDQ.DOODQlUKRQNRPPHUWLOObaka till Falun och Borlänge i mitten av mars för att ta revansch när Svenska Mästerskapet avgörs.

Skid VM till Dalarna 2013!
Falun och Svenska Skidförbundet söker om att få
arrangera Skid VM 2013. Falun är en av fem städer i
världen som kvaliﬁcerat sig för att slåss om äran att
få stå värd för ett evenemang i världsklass. Dalarna är
i och med det en av fem regioner som kan få möjlighet att via spännande tv-sändningar exponera sig för
resten av Europa och världen. Och med detta skapa
förutsättningar för expansion och utveckling.

– Jag trivs i Falun, men tyvärr har det inte gått så bra i skidspåren på Lugnet, detta trots den underbara publiken som
verkligen stöttade mig efter utefter spåret, men nu ska det
EOLDQGUDEXOODUDYORYDU.DOOD

)XOOIDUW&KDUORWWH.DOODSnYlJXSSI|U0|UGDUEDFNHQ

av gatumusikantens glädje och
cirkusartistens mod.

Konkurrensen är stenhård om både inflyttare, investerare, entreprenörer och turister. Det gäller att vara mest lockande helt enkelt.
Att arrangera ett VM är bra eftersom det sänds ut i TV-sändningar
över hela världen.
Ett VM kommer att gynna inte bara Falun utan hela Dalarna. Under
själva evenemanget kommer hotell- och restaurangnäringen i Dalarna
att dra nytta av både tävlande och publik som strömmar till regionen.
Men även före och efter tävlingarna kommer näringslivet inom många
branscher att kunna dra nytta av att vi har hamnat i världens blickfång.

Dalarna är världsbäst på skidtävlingar!
I Dalarna finns människor som tillhör världens bästa när det gäller att
arrangera skidtävlingar. Det vet vi sedan tidigare. Skidvärlden ser på
oss med respekt och förtroende. Dalarna är en av en handfull regioner i världen som har just så stor kunskap och kompetens kring den
här typen av arrangemang. När resten av världen tar del av detta så
gynnar det både Falun, Dalarna och hela Sverige.
Den 29 maj beslutar FIS vem som får arrangera Skid VM 2013.

.DOOD lU WURWV GHQ EO\JVDPPD LQVDWVHQ L 6NLGVSHOHQ GHW
stora namnet under SM-veckan i Falun-Borlänge. Nu får vi
inte se Charlotte under hela SM-veckan på grund av världscupstävlingar, men helt klart är att hon dyker upp i TVrutan på måndagskväll då sprintloppet avgörs i Bergebo
i Borlänge.
Loppet sänds direkt i TV, vilket ger hela svenska folket en
möjlighet att se vår nya skiddrottning i aktion.
7H[W/,//,6c.(5%/20

6LUTXV$OIRQKDUMREEDWWLOOVDPmans i tio år och det hela började
då de tillsammans jobbade med
gatuteater där de testade olika
sorters av jonglering och liknande
cirkuskonster.

Ett gott exempel
Åre arrangerade alpina Skid VM 2007.
Evenemanget blev lyckat och attraherade
mängder med besökare, media och företag som
valt att investera i Åre. 1 549 journalister och
mediamänniskor från hela världen besökte VMtävlingarna. 15 000 artiklar skrevs om evenemanget. Bara i svensk TV såg närmare 2,5
miljoner människor det spännande andra åket i
damernas slalom.
Resultat:
301 årsarbeten (omräknat)
32 mkr i ökade skatteintäkter
Om du besökte Åre i somras så inser du också vilket lyft orten har fått
även den traditionella lågsäsongen. Arbetstillfällena har blivit fler och
intäkterna större även ett år efter Skid VM.
Jan Andersson, Näringslivschef Åre

Sirqus Alfon
- SM:s häftigaste, mest annorlunda
upplevelse?

6LUTXV$OIRQNRPPHUWLOO%RUOlQJHYLGSULVXWGHOQLQJHQSn
V|QGDJ7HQRUHQ6LUTXV$OIRQlUPHUlQHQSHUIRUPDQFH
act, de är hela världen samlad i ett ironisk skrattkittlande
energisprudlande rollspel fyllt av gammal musik med helt
nya tongångar. Iskall självsäkerhet och glödande spontanitet.
6LUTXV$OIRQlUQnJRWXQLNWDQQRUOXQGD%DQGHWHOOHU
scenkonstnärerna liknar inget annat, det är show, det är
perfomance, det är en upplevelse som inte går att beskriva.
6LUTXV$OIRQlUEXEEODQGHVNUDWWRFKHQRUPHQHUJL0XVLken är en salig blandning av rock, reggae, hiphop, samba,
orientkryddat med spex och cirkuskonster i alla former.
6LUTXV$OIRQlUVRPHQKHOWHJHQJHQUHPHGHQEODQGQLQJ

– Men någonstans tröttnade vi
och började med musik, vi ville
prova något nytt och hittade grejer
som passade bättre och bättre. Sen
började det med en massa små
festivaler runt omkring i Europa
innan vi hamnade i Berlin där vi
kom i kontakt med ett bokningsbolag och då bytte vi ut
gatan mot scenen.
6LUTXV$OIRQVHULQWHVLJVMlOYDVRPHWWEDQGXWDQLI|UVWD
hand som en performance akt.
– Man skulle kunna säga att vi är ett coverband som består
av en avdankad cirkusartist från polen, en konsertpianist
som aldrig haft råd med ett piano och en galen norrman.
Deras arbetsgivare och frontman är en halvjamajcansk
arab med superstjärnekomplex, berättar bandets kontrabaVLVW0DUWLQgVWPDQ6LUTXV$OIRQIUDPI|UGHJDPODWDOV
KLWVHQSnHWWKHOWQ\WWVlWWRFKPHGKHOWJDOQDGDQVVWHJ$WW
ta del av alltet är som att jonglera med underbar lekfullhet
och självironi, för det är just vad som utmärker Sirqus
$OIRQYLOMDQRFKPRGHWDWWYDUDKlIWLJWDQQRUOXQGD
,$SULOVSHODU6LUTXV$OIRQGHQQ\DI|UHVWlOOQLQJHQµ(85275$6+µSn3XVWHUYLNL*|WHERUJRFK6|GUDWHDWHUQL
Stockholm.
7H[W(00$1250$1

Jag mådde botten
när jag nådde toppen
1lUMDJVnJ&KDUORWWH.DOODL79UXWDQNOlWWUDXSSI|UVODlombacken i Val Di Fiemme i Italien som en bergsget, som
den enklaste sak i världen, blev jag inspirerad.
.DQ.DOODVnNDQMDJ
Jag tog fram skidorna som stått över tio år i förrådet och
dammat och gav mig till den fruktade mördarbacken på
Lugnet.
Det här ska inte bli någon match tänkte jag och sprintade i
väg. Vad jag inte tänkte på var att det här skidparet inte sett
valla sedan ungdomens dagar. Men vad då - klättra 700-800
PHWHUXSSI|UHQEDFNHVNDGHWYDUDVnKLPODVYnUW"
Jag gick ut lugnt för att inte gå in i den berömda väggen,
men redan efter ett tiotal meter kände jag att det här kommer att bli en tung dag. Jag upptäckte att fästet under ”laggarna” var uselt, skidorna slant både hit och dit.
Men har man bestämt sig för att ta sig upp för backen så har
man. Men efter cirka hundra meters åkning i en takt som
knappt kan kallas slowmotion, började jag fundera på vad
gett mig in på.
Och ändå hade jag det värsta kvar. Backen blev bara brantare och brantare, samtidigt som mina ben började kännas
som ”Bambi på hal is”.
0HQNDQ.DOODVnNDQMDJGHWYDUGHQHQGDPRWLYDWLRQVRP
höll mig kvar i backen. Jag vet att dom bästa skidåkarna
sprintar upp för mördarbacken på så där 2-3 minuter.
Jag tittade på klockan, en kvart har gått sedan starten och
jag var fortfarande kvar i den nedre delen av backen.
Då hörde jag någon ropa längst upp på toppen av mördarbacken.
”Vad är du någonstans?”
Det var frugan som stod och huttrade och väntade med
kaffe.
Svettig, irriterad och trött svarade jag. ”Jag har träffat en
gammal kompis, som jag står och pratar med, jag kommer
snart.” Jag undrar om frugan köpte min vita lögn?
Efter en vilopaus gav jag mig i väg igen. Om det var tungt
i början var det ingenting mot det som väntade. Varje skidVWHJNlQGHVVRPHQHQGDVWRUSOnJD.DOODVQDFNDURPDWW
lägga in tvåans växel, för mig handlar det mer om att köra
med ”backens” växel från start.
Efter en halvtimmes klättrande började jag äntligen se toppen på backen, eller vad det en synvilla? Med mina absolut
sista krafter nådde jag toppen, men ni ska veta att jag kände
mig botten i hela kroppen. Pulsen hade slagit frivolt, jag var
helt utpumpad - kaffekoppen stod redo, men vad jag mest
längtade efter var syrgas.
(IWHUHQVWXQGVYLODWlQNHUMDJSnU\FNHWGn&KDUORWWH.DOODL
det italienska bergen skrev in sig i skidhistorien och i många
svenska hjärtan. Jag hade inget ryck, men jag tog mig upp
för mördarbacken och prestationen var i alla fall värd en
kopp kaffe.
Efter det här har jag lagt skidorna på hyllan - nu ska jag
börja träna häcklöpning.
Det ser inte så svårt att att hoppa över några häckar.
.DQ6XVDQQD.DOOXUVnNDQMDJ
/,//,6c.(5%/20
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Viktor brinner för Skidsporten
Stora sportevenemang som ska anordnas
kan liknas med ett stort pussel där alla bitar måste passa.
Det är många olika personer som jobbar med att hitta alla
bitar, men ofta så glöms det ideella arbetet bort.
Viktor Östgård från Sundborn är en av de ideella eldsjälar
som vigt mycket tid åt skidsporten
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GRATTIS
SVENSKA SKIDFÖRBUNDET

len. Deras gemensamma friluftsintresse gör att allt rullar på
utan större hinder.
– Det är tufft att vara ordförande men det är värt det i
slutändan. Jag skulle inte vilja vara utan det, säger eldsjälen
Viktor Östgård.
7H[W.5,67,1$2/6621

100 ÅR
”De första 100 åren ska bli ett tydligt
avstamp mot framtiden!”

Viktor har ett stort skidintresse. Han började sitt ideella arbete redan 1974 och har allt sedan dess haft olika uppgifter.
Viktor började som kontrollant vid skidtävlingar och sedan
tio år tillbaka är han ordförande för Svenska Skidspelen
som anordnas i Falun varje år.

'HW lU L GHQ DQGDQ VRP 6YHQVND 6NLGI|UEXQGHW ÀUDU VLWW
hundraårsjubileum. Ett antal aktiviteter planeras under året,
exempel på detta är

Som ungdom var Viktor Östgård aktiv inom backhoppning
i Norge. Förutom backhoppningen var även orientering
och långdistans löpning två av hans stora intressen.

Utgivning av ett speciellt jubileumsmagasin, som
på ett spännande sätt presenterar den svenska skidhistorien

Idag åker han bara långa längdskidslopp och detta mest för
att hålla hälsan i god form. Under åren som gått har Viktor
hunnit med att åka 40 Vasalopp.
)|UWUHnUVHGDQYDUKDQL.LQDRFKnNWHGHUDVPRWVYDULJKHW
WLOO9DVDORSSHW(QOLNQDQGHPRWVYDULJKHWÀQQVL0LQQHVRWD
L86$'HQQDXWPDQLQJWRJKDQVLJDQLIHEUXDULLnU

Svenska mästerskapet blir ett samlat SM för de nordiska
grenarna och kommer att genomföras i en anda av att
Svenska Skidförbundet fyller 100 år

'ULYNUDIWHQDWWIRUWVlWWDVLWWDUEHWHÀQQHUKDQIUDPI|UDOOW
hos de trevliga människorna som han arbetar med. Han säger också att han har många internationella kontakter sedan
tiden som teknisk deligant som underlättar arbetet.
5HVSRQVHQVRPKDQInUSnVLWWDUEHWHDQVHUKDQlUP\FNHW
bra och det märks att det är uppskattat.
Något som underlättar hans arbete ytterligare är stödet från
familjen. Hans sambo är också involverad inom Skidspe-

Eldsjälen Viktor Östgård

Viktor Östgård
75 år
Sundborn, utanför Falun
Sambo och tre söner, 28, 30 och
43år samt en labrador
Intressen: Sport i allmänhet och även ett
stort fågelintresse
Favorit mat: Husmanskost
Viktor med korta ord: Gott humör, envis och
tävlingsmänniska
Namn:
Ålder:
Bor:
Familj:

Falukuriren

Kringarrangemang under Skid-SM
Under Skid-SM 2008 i Falun/Borlänge
kommer det att hända mycket spännande
utöver själva tävlingarna. En projektgrupp
med 13 studenter från programmen Turism, IBM och Sport Management, Högskolan Dalarna, har sedan i höstas jobbat
hårt för att göra just detta Skid-SM till något extra.
Framförallt för de aktiva, men även för allmänheten. Syftet
är främst att de aktiva ska få upp ögonen för de möjligheter högskolestudier i Falun/Borlänge kan erbjuda. Inte
minst för de studenter som samtidigt praktiserar en idrott
elitnivå.
En pampig invigning
I år kommer det att vara en pampig invigning för hela SkidSM arrangemanget. Målet är att skapa en inspirerande inledning på Skid-SM 2008 samt att nå ut till de aktiva och

allmänheten med en känsla av att detta är någonting extra.
Ett Svenskt Mästerskap, som händer en gång per år, med
Sveriges skidelit på plats.
Onsdagen den 11 mars klockan 20:00, utanför Mediehuset
i Falun, drar invigningen igång. Högskolans projektgrupp
bjuder tillsammans med Skidförbundet in till en festlig
händelse med uppträdande av både lokala förmågor, banGHW 5HEHO 6WDWH RFK *\FNODUJUXSSHQ 75L; IUnQ 9lVWHUnV
Utöver det och mycket annat, serveras det varm dryck och
ÀNDEU|GXQGHUNYlOOHQ
Prisutdelningar
Istället för att som tidigare år, ha prisutdelningar varje dag
under mästerskapet, kommer vi i år att bjuda på två lite
större arrangemang. Projektgruppen för kringarrangemang
och Skidförbundet avser med prisutdelningarna inte bara
att dela ut medaljer och priser, utan även att skapa en upplevelse utöver den traditionella prisutdelningen. Detta med
hjälp av bland annat det lokala bandet MC-mon & The
Mighty Vibes och det både nationellt och internationellt
NlQGD6LUTXV$OIRQ

Den första prisutdelningen äger rum i Mediehuset, Falun,
fredagen den 14 mars klockan 17:00 och den andra i Börje
$QGHUVVRQVSDUNEDNRP7HQRUHQ%RUOlQJHV|QGDJHQGHQ
16 mars klockan 17:00.
Kamratmiddag
Som traditionen bjuder kommer det även att anordnas en
kamratmiddag för de aktiva under mästerskapsdagarna.
Denna går av stapeln lördagen den 15 mars i Studenternas
hus, Tenoren, Borlänge. Eftersläppet som kommer att ske
klockan 22:00 är även för Högskolan Dalarnas studenter.
Även denna kväll kommer att erbjuda något utöver det vanliga med bland annat stand-up komik av rikskända förmågor. Ändamålet är att ge de aktiva en möjlighet att träffa
studenter och få en inblick och inspireras av studentlivet
samt att det ska bli en trevlig kväll, väl värd att minnas och
talas om även i framtiden.
7H[W8/5,.$+$*%(5*2&+62),(125'/$1'(5
Turismstudenter, Högskolan Dalarna och Projektledare för
kringarrangemang Skid-SM 2008 Falun/Borlänge

'HWÀQQVHQDPELWLRQDWWIUDPVWlOODHQWYSURGXNWLRQRP
den svenska skidhistorien
,VOXWHWDYnUHWEOLUGHWHWWVSHFLHOOWÀUDQGHLVDPEDQGPHG
förbundsmötet 2008 för att högtidlighålla minnet av förbundets bildande den 11 december 1908.
'HVVXWRPSODQHUDVXQGHUnUHWRFKYLQWHUQÁHUDPLQGUHMXbileumsaktiviteter i samband med olika tävlingar och andra
aktiviteter runt om i landet.

MC-mon & The Mighty Vibes ger reggae under SM
Sju musiker, inspiration av variation och en
mängd annorlunda spelningar kännetecknar reggaebandet som med enorm
personkemi, värme och musikalitet gjort reggaen till sin egen. Prisutdelningen i Falun kommer att
förgyllas av bandet som är vana
vid snabba vändningar och händelserika tillfälligheter.

sen har det bara fortsatt. Efter första kvällen var vi igång,
då var vi liksom ett band, menar Simon. Bandet repar två
JnQJHULYHFNDQLGHUDVQXPHUDKHPVWDG)DOXQ$WWGHWUXOO-

Inspiration till låtarna får Simon, som skriver alla texter, av
ett varierat händelserikt liv.
- Jag får inspiration av variation, säger Simon. Tillsammans
med The Mighty Vibes utvecklas arrangemangen och på det sättet har de hittat sitt uttryckssätt.
%DQGHW KDU VHGDQ VLQ I|UVWD VSHOQLQJ Sn .nren i Falun december 2006 hunnit spela på en
mängd olika evenemang och ställen.
- Det känns lite speciellt att kunna lägga till SM
på meritlistan och just därför vill vi också göra
något extra speciellt under själva spelningen,
berättar Simon. Den låt, den hit som följt bandet sedan deras första kväll tillsammans, funderar bandet på att anpassa till prisutdelningen
där de ska spela.
- Det vore schysst och göra om ”Gold, incense
and myrrh” till ”Gold, silver and brons” men,
vi får se vad vi gör eller inte gör.
Framtiden för MC-mon & The Mighty Vibes
närmar sig, samtliga i bandet slutar till sommaren att studera.

Under det dryga år som gått sedan Simon
Ström, alias MC-mon, behövde ett band för att
få till den rätta känslan på sina låtar, har bandet
gått från att vara fotfolket till välsammansvetsade musiker med både skivsläpp och turné.

- Jag bjöd in folk jag känner och liksom utökade
min umgängeskrets och sedan har det rullat på
sen dess, säger Simon, sångare i MC-mon & The
0LJKW\9LEHV5HJJDHEDQGHWPHQDU6LPRQlU 0&PRQ 7KH0LJKW\9LEHV)RWRJUDI-2+$11(6/,1'*5(1
egentligen en brokig samling musiker med olika
bakgrund, varierad stil och smak. Bandet består av sju mu- lat på för bandet som det gjort tror Simon handlar mycket - Planen och drömmen är att satsa stenhårt på det här och
siker med rötterna i Dalarna, Skåne, Blekinge och Jämtland, RPGHQSHUVRQNHPLVRPÀQQVLEDQGHWRFKDWWGHWlUMXVW förhoppningsvis kunna leva på musiken, att helt enkelt ha
fem av de sju studerar tillsammans på Högskolan Dalarna blandningen av tycke och smak som gör att de utvecklats bandet som vårat jobb, förklarar Simon och menar att det
och utvecklas hela tiden. Den turné bandet gjorde i södra därför är extra spännande och roligt att de fått chansen att
där musik- och ljudproduktion är deras ämne.
Sverige under sommaren tajtade till bandet ytterligare och spela på Skid-SM och möta en helt ny sorts publik.
$OOWKDUUXOODWSnYlOGLJWVQDEEWRFKGHWEOHYSnULNWLJWSn stämningen dem emellan. Under hösten släppte bandet sin
7H[W(00$1250$1
HQJnQJ5HGDQXQGHUI|UVWDUHSHWVSHODGHYLLQWUHOnWDURFK första EP.

Kommer du att besöka SM på skidor?

$EVROXW2FKGHWlUMlWWHYLNWLJW
DWWYLVDDWWYLIDNWLVNWÀ[DUGHW
här. Jag tänker på 2013 års VM
planer ...
.HQQHWK-RKDQVVRQULNVGDJVPDQ
Falun

.DQVNHRPYLInUWLG0HGWYn
små barn så blir det hela ett nära
nog omöjligt planeringsäventyr.
Men går det så kommer vi...
(ULND$QGHUVVRQ%RUOlQJH

- Självklart kommer jag att vara
KlU9LKDUI\UDVlNUDDNWLYDGHOWDJDUHIUnQ,).+HGHPRUDPHGSn
WlYOLQJDUQDVnUlNQDPHGPLJ
Pirjo Gustafsson, Hedemora

- Jag älskar skidåkning och SM:et
är ett unikt tillfälle att se våra allra
bästa åkare. Men för min del beror det helt och hållet på vädrets
PDNWHUVnYLInUVH
Barbro Olsson, Falun

- Den här gången har jag ställts
inför ett mycket svårt val: SM
eller SS på skidor. Jag måste
meddela att i år blev det ”tyvärr”
den sistnämnda tävlingen.
1LFODV)RUVHOO.lOOE\/LGN|SLQJ

