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Längdlandslaget till Lahtis
Svenska Skidförbundet har tagit ut nio damer och elva herrar som ska
representera längdlandslaget vid världscuptävlingarna i Lahtis, Finland, den
3–4 mars.
OS i sydkoreanska Pyeongchang är avslutat och under tisdagen kommer de
sista längdåkarna hem igen. Med sig har de sex medaljer – två guld, tre silver
och ett brons!
Det blir emellertid inte mycket tid för återhämtning på hemmaplan för några
av dem. Redan i helgen fortsätter världscupen i finska Lahtis.
– De OS-åkare som kommer till start i helgen känner att formen finns där och
är fortsatt sugna på att tävla. Dock ska man vara ödmjuk för att det kan ske
förändringar in i det sista efter ett stort mästerskap, säger förbundskapten
Rikard Grip.
En av OS-åkarna som kommer till start i Lahtis är Stina Nilsson, som efter sitt
OS-guld i sprint jagar totalsegern i sprintcupen. När tre sprinttävlingar
återstår ligger hon endast åtta poäng efter ledande Maiken Caspersen Falla.
Med i truppen finns även flera åkare som inte deltog i OS.
– Som alltid efter ett mästerskap finns det större möjligheter för mer
oerfarna åkare att få tävla i världscupen. Vi har ett starkt damlag som gjorde
fina prestationer under Skandinaviska cupen i Trondheim den gångna helgen.
På herrsidan får några yngre åkare chansen att mäta sig med den yttersta
världseliten som ett viktigt led i utvecklingsarbetet, berättar Rikard Grip, som
tror på bra tävlingar för de blågula åkarna i helgen.
– Vi har många åkare som är i bra form och vi ser framemot att flera av dem
är med och slåss om riktigt framskjutna placeringar.
Damer sprint

Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK,
Anna Dyvik, IFK Mora SK,
Hanna Falk, Ulricehamns IF,
Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK,
Stina Nilsson, IFK Mora SK,
Jonna Sundling, IFK Umeå.
Damer distans
Anna Dyvik, IFK Mora SK,
Evelina Settlin Hudiksvalls IF
Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK,
Maria Nordström, Ulricehamn IF,
Jonna Sundling, IFK Umeå,
Emma Wikén, Åsarna IK.
Herrar sprint
Karl-Johan Dyvik, IFK Mora SK,
Marcus Grate, IFK Umeå,
Emil Jönsson, Anna&Emil sportklubb,
Anton Persson, SK Bore,
Teodor Peterson, IFK Umeå,
Viktor Thorn, Ulricehamns IF.
Herrar distans
Jens Burman, Åsarna IK,
Simon Lagesson, Åsarna IK,
Anton Lindblad, Hudiksvalls IF,
Daniel Rickardsson, Hudiksvalls IF,
Björn Sandström, Piteå elit,
Viktor Thorn, Ulricehamns IF.
Kontaktperson:
Rikard Grip, förbundskapten, tfn 070-372 14 05
OBS! Media har möjlighet till enskilda intervjuer i Lahtis:
Meddela eventuellt önskemål om intervjuer med åkare i Lahtis så
återkommer vi med tid och plats beroende på när åkaren i fråga anländer till
Lahtis.
Anmälan med önskemål om vilka personer ni vill intervjua senast onsdag

28/3 till: Katarina Medveczky, pressansvarig längdlandslaget, 070-372 01 28,
katarina@skidor.com
Kommande pressträffar
6 mars – Drammen, Norge
9 mars – Holmenkollen, Norge
15 mars – Falun, Sverige
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion, Lugnetv. 16, 791 31 Falun
www.skidor.com
facebook.com/SkiTeamSweXC
twitter.com/SkiTeamSweXC
instagram.com/skiteamswexc

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.
Svenska Skidförbundets huvudsponsor:

Kontaktpersoner
Lotte Jernberg
Presskontakt
Övergripande kommunikationsansvarig
Övergripande kommunikationsansvarig för hela Svenska
Skidförbundet
lotte.jernberg@skidor.com
070-316 43 49
Stefan Karlsson
Presskontakt
Sportchef snowboard & freeski
Snowboard och freeski
stefan.karlsson@svensksnowboard.se
070-511 31 27
Ulrika Sterner
Presskontakt
Kommunikationsansvarig
Längd
ulrika.sterner@skidor.com
0708-67 06 73

