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Dalajuniorerna avslutar VM med linjelopp
Idag gäller det för damjuniorerna som kör linjelopp på VM i landsväg i
Richmond, USA. Selma Svarf, Ida Jansson och Frida Knutsson är trion från
Dalarna som ska jämföra sig med juniorer från 26 andra nationer. Det
kommer att ta dem mindre än två timmar att köra de 64,8 kilometerna och
fyra varven. Glädjen för cykel som idrott och känslan för fart är något de har
gemensamt.
Det blir den sista tävlingen på landsvägs-VM innan de sätter sig på flyget
hem till Sverige och tillbaka till skolbänken på Hagströmska
idrottsgymnasium i Falun. För Frida och Ida blir det andra tävlingen under
VM, då de även körde tempoloppet tidigare i veckan. För Selmas del blir det
VM-debut.
Tjejerna har varit en knapp vecka i Richmond, och vistelsen har besått av
träning, uppladdning och umgänge med de övriga i det svenska landslaget på
16 cyklister och de som finns runt truppen för att se till att cyklarna hålls i
trim, skjutsa, handla mat, massera och ge stöd. Själva tävlingsmomentet är en
liten del (sett i tid) av livet på ett VM - som består av desto mer träning, vila
och hotellvistelse.
Gårdagen var tävlingsfri och bestod av en juniorkonferens som det
internationella cykelförbundet, UCI, anordnar varje år vid VM för att ge
världens allra bästa juniorer möjlighet att träffas och få inspiration till en
fortsatt karriär inom cykel. Mycket matnyttig information kom upp på
konferensen, bland annat fick juniorerna lyssna till tre av de absolut främsta
cyklisterna just nu – Taylor Phinney (lagkamrat till det svenska proffset,
Tobias Ludvigsson), John Degenkolb och Evelyn Stevens, som berättade
mycket matnyttigt kring livet som proffscyklister.
Under torsdagen testkörde hela truppen linjebanan, något som de alla hade

sett fram emot.
”Banan är jättekul med tre roliga kullerstensbackar, det här loppet ska blir
riktigt roligt att köra”, sa Frida Knutsson efter rekpasset.
"Jag är tävlingsinriktad, och tycker det är superkul att cykla, därför håller jag
på med cykling", säger Ida. "Jag tycker om att ta ut mig, det är min starkaste
sida och jag ser mest fram emot de ganska branta backarna på linjeloppet"
fortsätter hon.
"Det här ska verkligen bli superkul, säger Selma.
Idag är det dags att bekänna färg på linjeloppet. Starten går klockan 16:00
svensk tid.

Mer om damjuniorerna:
IDA JANSSON, FALU CK
Ålder: 17
Född och uppvuxen i Eskilstuna
Bosatt i Falun
Tävlar för: Falu ck/ Team lapierre sweden
Idas bästa resultat:
Svensk mästare linje samt i Mountainbike XCO (cross country)
Två världscupsegrar i mountainbike.
3:a på EM
4:a på VM i Mountainbike XCO.
Ida gillar terrängen i Falun för träning, men har ett favoritställe i norra
Italien, orten Nals.
Följ Ida på: idajansson_ @instagram och idajansson3 @twitter
SELMA SVARF, CK NATÉN SÄTE
Ålder: 18 år
Född och uppväxt i Gustafs (Mellan Säter och Borlänge)
Nuvarande bostadsort: Falun
Tävlar för: CK Natén Säter

Tävlar i: Mountainbike/Landsväg/Bana
Selmas senaste resultat:
35 plats på EM landsväg, Tartu/Estland 2015
Här tränar Selma helst:
På skogsvägarna i Säter och vägarna runt Sollerön.
”Det är mycket teknisk terräng i Säter vilket jag verkligen älskar, det är verkligen
roligt när stigarna är utmanande. De är mycket steniga och rotiga vilket gör att
man hela tiden måste vara fokuserad”
”Vägarna runt Sollerön var bland de första jag körde när jag fick min första
landsvägscykel. Därför är det alltid lika roligt att komma tillbaka och köra där”
”När man kommer utomlands och det är varmt och skönt i luften, då är det bästa
som finns att cykla i riktigt tuffa klättringar med snabba serpentinvägar nedför.
Sen är de en fördel om man har pangben när man klättrar så mycket”
Följ Selma i sociala medier: Instagram: @selmasvarf, Facebook: Selma Svarf
(Fanpage), Blogg: http://www.nouw.com/selmasvarf
FRIDA KNUTSSON
Född 1997
Uppvuxen och bosatt i Falun.
Tävlar för Falu CK
Tävlar i: Landsvägscykling
Frida blev tvåfaldig svensk mästare 2015 - tempo (damjunior) och kortbana
(damelit).
Hon tog en totalseger på Tour de Assen med tre etappvinster och två
andraplaceringar samt kom på 13e plats på EM i Tartu.
Mer om Frida: http://fridaknutsson.com/, Twitter @fridaknutsson1

Svenska Cykelförbundet bildades redan år 1900 och består av drygt
400 föreningar med ca 40000 medlemmar över hela landet. I förbundet finns sex

grenar med verksamhet för alla åldrar varav landsväg och mountainbike är de
största, därutöver finns BMX, cykelcross, bana och paracykel.

Kontaktpersoner
Ylva Berner
Presskontakt
Kommunikatör
ylva.berner@scf.se
+46 72 551 63 62
+46 8 699 63 62
Lucas Persson
Förbundskapten, landsväg
Landslag landsväg
lucas.persson@scf.se
+46 76 865 01 50
+46 8 699 60 00

