Ludvig står på världscuppallen för första gången sen 2016. Nu är han rankad trea inför världscupens stopp i Idre Fjäll nästa
helg.Foto: Harald Marbler, STSM.
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Ludvig Fjällström trea på
världscuppremiären i Ruka
Världscuppremiären i Ruka, Finland, är avklarad. Ludvig Fjällström, Åre SLK,
tog säsongens första pallplats, och som enda svensk vidare till superfinal
lämnade helgen blodad tand.
Efter kvalet låg Ludvig på en sjundeplats, och var därför vidare till finalen i
säsongens första världscuptävling. I finalen växlade han upp ytterligare och
tog sig till superfinal på en fjärdeplats, och tillslut blev det en tredjeplats för
Ludvig. Första pallplatsen sen 2016 för Åre-åkaren.

Ludvigs superfinalåk var snabbt, och enligt honom själv hans bästa åk för
dagen.
- Sista åket var absolut bästa åket jag haft här i Rukan den här veckan. Det
har varit en lång väntan sen 2016. Jag har alltid känt att jag har varit inom
räckhåll även om det är klart att jag tvivlat när det gått så låg tid. men det är
bara att försöka bli bättre varje dag och tillslut fick jag belöning för det, säger
Ludvig efter tävlingen.
För två veckor sedan vann Ludvig FIS-tävlingen i Idre Fjäll, som också är
världscupens nästa stopp om en vecka.
- Det kändes jävligt bra i Idre. Jag kände att allt var där och att det bara skulle
sättas ihop. Efter segern där kände jag att vi börjar bli riktigt nära något. Men
sen första dagen här i Ruka hade jag sämsta träningen jag haft i år. Det var en
helt annan backe än vad jag kört in mig på, men jag kände att om jag jobbar
på kommer jag in i backen mer och mer. Sen har det blivit lite bättre hela
tiden hela veckan. Det är verkligen skitkul att få ett så bra resultat inför Idre.
Att komma dit rankad trea på hemmaplan, första svenska världscuptävlingen
på sju år, det kommer bli grymt, säger han.
Albin Holmgren, Åre SLK, slutade 33:a, Oskar Elofsson, Landskrona Ski-Club,
36:a, Filip Gravenfors, Åre SLK, 44:a, Linus Öjelind, Luleå FF, 47:a, och Felix
Elofsson, Landskrona Ski-Club, 49:a.
Filip och Linus gjorde världscupdebut och även om Linus inte var helnöjda
med sin åkning var han positiv efter tävlingen.
- Det kändes riktigt kul att få göra världscupdebut. Det är en dröm som nu
gått i uppfyllelse. Det var inte mitt bästa åk men det var skönt att få göra
debut. Jag har lärt mig väldigt mycket från helgens tävling, och nu är det dags
för Idre Fjäll. Där blir det nya tag, nu kör vi, säger Linus efter tävlingen.
Även Filip var nöjd med erfarenheten han fick med sig från Ruka.
- Dagen har varit rolig och intressant. Att få vara här och köra samma tävling
som idolerna är en fantastisk känsla. Det känns superbra att äntligen få tävla
i världscupen. Åket var inte riktigt vad jag hade hoppats på, men jag fick ner
ett helt åk och det var mitt mål. Så jag är nöjd, säger Filip efter tävlingen.

Ikuma Horishima, Japan, vann före Marco Tade, Schweiz, på andraplats.
Damernas tävling vanns av Perrine Laffont, Frankrike, Jaelin Kauf, USA, kom
tvåa och Anastasiia Smirnova, Ryssland, kom trea.
Nästa helg är det världscuptävling i Idre Fjäll, och du kommer kunna följa
tävlingarna på SVT.

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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