Kristoffer Jakobsen är en av svenskarna som tävlar i helgen Foto: Bildbyrån
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11 svenskar till start i Zagreb till helgen
Det är dags för dubbla världscupslalom i Zagreb och ett stort svenskt damlag
är på plats, samt André Myhrer och Kristoffer Jakobsen på herrsidan.
-Vi kommer att köra med full kvot på damsidan, förutom de som körde i Lienz
kommer Sara Rask, Emelie Henning och Elsa Fermbäck också att finnas med
på start, säger damtränare Christian Thoma.
Svenska damlaget har firat nyår i de italienska alperna i Vipiteno/Stertzing,
där de också kunnat förbereda sig inför tävlingarna i Zagreb.

-Vi har haft mycket bra förhållanden och kunnat tränat bra. Alla tjejerna är
friska och krya, vi ser fram mot Zagreb, säger Thoma.
Men det har inte bara varit träning för damerna. Under vistelsen i Stertzing
hann de även med en parallelltävling.
-Vi var med i en välgörenhetstävling som sändes i italiensk TV på nyårsafton.
Vi ställdes mot ett lag som kallades AC Milan och behållningen från eventet
gick till en behövande familj i regionen. Det blev totalt 15 000 euro som kom
in, roligt att kunna hjälpa till med någonting sådant, säger skidförbundets
Lars Melin som var på plats.
I Lienz härförleden blev det inga framskjutna placeringar för de svenska
damerna, men från Zagreb i fjol finns goda minnen för flera av åkarna. Anna
Swenn Larsson var sexa, Sara Hector 16:e och Magdalena Fjällström 21:a. Det
är läge för revansch för den lilla fadäsen i Lienz. Nio åkare till start på
damsidan.
För André och Kristoffer är det också revansch som gäller. Rejäla misstag
under fjolårets tävling såg till att ingen av de två kvalificerade sig för det
andra åket. Duon har laddat för tävlingarna på hemmaplan. Reste under
torsdag till Österrike och tränar i Reiteralm fredag, för att sedan ankomma till
Zagreb under lördag och tävla söndag.
Damlaget Zagreb 4 januari:
Sara Hector, Kungsbergets AK
Estelle Alphand, Åre SLK
Ylva Stålnacke, Kiruna BK
Magdalena Fjällström, Tärnaby IK Fjällvinden
Anna Swenn-Larsson, Rättviks SLK
Emelie Wikström, IFK Sävsjö

Sara Rask, Sollentuna SLK
Elsa Fermbäck, Vemdalens IF
Emelie Henning, Järfälla AK
Herrlaget Zagreb 5 januari:
André Myhrer, Bergsjö/Hassela Alpina
Kristoffer Jakobsen, Storklintens AK Skalp
TV-sändningar:
Lördag 4/1:
SVT 1 damer åk 1: 13.00
SVT 1 damer åk 2: 16.15
Söndag 5/1
SVT 1 herrar åk 1: 14.15
SVT 1 herrar åk 2: 17.40
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Svenska Skidförbundet sprider snöglädje i hela landet genom våra 23 distrikt och
cirka 1 300 föreningar. Vi har tio olika grenar: alpint, backhoppning, längdåkning,
freeski, puckel, rullskidor, skicross, snowboard, speedski och telemark, det finns
något för alla. Upptäck nyttan och glädjen med att aktivera dig på snö! Svenska
Skidförbundet lever dagligen efter vår vision: Bäst i världen – alla på snö. Vårt

huvudkontor finns i Falun och i Åre hittar du vårt alpina kontor. Vill du veta mer,
besök skidor.com.
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