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Stellans
OS-Minnen
SE SIDAN 4

Ludvika HF skrev
handbollshistoria
SE SIDAN 14

Malungs IF
firar 100 år
SE SIDAN 8

Ella från Sågmyra
– en riktig talang
SE SIDAN 13

Foto: NISSE SCHMIDT

Stina och Johanna siktar på guld
Stina Nilsson och Johanna Skottheim, klubbkompisar i Limas färger och landslagskompisar i skidskyttelandslaget. SE SIDAN 6

Böllings
Segerminnen

För tre år sedan saknade Forssa BK en
ungdomssektion, nu dominerar de på
pojksidan i Dalarna. SE SIDAN 19

BENAB BYGGMATERIAL

0243-23 06 34

SE SIDAN 20

Siljansnästalangen
har landslaget i sikte
SE SIDAN 26

Minnen från
gamla ”Koppis”

Om Mora-Nisse hade haft en dotter till
så kanske han hade vunnit Vasaloppet
tre gånger. SE SIDAN 36

Forssa BK bäst
– tack Dalkurd

Nicklas blåslagen
efter Giro d’Italia

SE SIDAN 34–35

Världsmästare
– i både backe
och längd
Läs om Walter Steiner. SE SIDAN 22

Anita – 50 år
som ridtränare
SE SIDAN 31
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Medicinens plats i elitidrotten
Bilden av medicinens
plats och utmaningar
inom idrotten har vuxit
fram under min tid som
aktiv, tränare och läkare vid sju olympiska
spel och 10 världsmästerskap. En av de viktigaste delarna för prestationsutveckling är
friska idrottare vilket
har förflyttat fokus från
att idrottaren får rätt
behandling vid akut
skada eller sjukdom till
att säkerställa en miljö
där idrottaren kan
bedriva träning utan
att den ger medicinska
konsekvenser.
Medicinska problem hos
elitidrottare har ofta, jag
vill påstå nästan alltid, sin
orsak från en obalans mellan träning och återhämtning. Arbetet har därför
förflyttats från att tidigare
i princip endast handlägga
akuta medicinska problem
till att vara delaktig i träningsprocessen.
En av våra stora utmaningar är att den medicinska forskningen, med all
rätt, bedrivits på en popula-

tion som inte på långt när
har samma profil som våra
elitidrottare. Därför är förståelsen för träningsprocessen och fysiologin under ansträngning helt avgörande
för oss som arbetar inom
idrottsmedicinen.
VINNA MEDALJER
Mitt uppdrag som idrottsmedicinare är att hjälpa
våra idrottare att vinna
medaljer samtidigt som jag
behöver säkerställa att det
görs på ett medicinskt säkert sätt. Dessa två målsättningar är inte sällan svåra
att förena och man ställs
ofta inför etiska och moraliska dilemman.
Två för mig viktiga
grundfundament
inom
idrottsmedicinen
innebär
att varje medicinsk åtgärd
skall syfta till att normalisera en funktionsnedsättning
samtidigt som man inte riskerar att individen får framtida men.
Elitidrott är ingen friskvård och träning/tävling
med smärta är vanligt, att
tolka vilken typ av smärta
som man kan träna/tävla

med eller leder till förvärrad
skada tar många år att lära
sig hantera. Inte sällan ställs
man inför svåra beslut, speciellt inför stora mästerskap
när man skall bedöma om
idrottaren kan delta eller inte.
BRA RELATION
En viktig förutsättning i
mitt arbete är att ha en bra
relation till tränaren, den
information jag får från
dem är ovärderlig då de ser
idrottaren i sin vardag och
kan fånga upp ett förlopp.
Samtidigt behöver ansvarsfördelningen oss emellan
vara tydlig, mina medicinska beslut är de som gäller
och jag måste lita på att tränaren stöttar dessa beslut.
Jag glömmer aldrig orden från en tränare när vi
hade en sådan diskussion
och som på ett bra sätt
belyser miljön jag verkar i
”Jag kommer aldrig ifrågasätta dina beslut, säger du
att en spelare inte ska spela,
så spelar den inte. Men jag
vill inte veta av någon d-a
säkerhetsvila för får vi stryk
fyra matcher i rad har jag
inget jobb kvar.”

Normalt sett har vi inga
problem med att ställa diagnos och initiera adekvat
behandling.
Utmaningen
ligger i det vi kallar ”return
to play”, dvs när kan individen återgå till träning och/
eller tävling. Att hantera
ångesten hos idrottaren som
tvingas avstå träning är ofta
den största utmaningen i rehabiliteringsprocessen.
Då vi är en viktig del i
den prestationsmiljö idrottaren verkar i behöver vi
inom idrottsmedicinen ta
ett stort ansvar över den
roll vi har, jag tycker att
det generellt har skett en
medikalisering av idrotten
där ett problem är att vi får
eller tar för stor plats i träningsprocessen, jag tänker
framförallt på rehabiliteringen av skadade idrottare.
Ett av problemen vi behöver
komma till rätta med är att
inte binda upp den aktive
till en terapeut för starkt.
Jag har sett många exempel
där idrottaren invaggats i en
tro att utan en viss terapeut
kan jag inte prestera. Då
har man som terapeut misslyckats med sitt uppdrag.

IDROTTSHJÄRTA
Med jämna mellanrum
hemsöks jag av tvivel kring
att vara en del av idrotten,
inte minst när medicinska
landvinningar används för
att på ett otillbörligt sätt
höja prestationsnivån hos
elitidrottare. I dessa stunder
blöder mitt idrottshjärta
och mörka tankar kring
idrottens plats i samhället
uppsöker mig. Dessa tankar
skingras oftast bäst genom
att följa min nioåriga dotter Elsa till en fotbollsmatch
eller ringa till någon av
de många före detta elit
idrottare jag haft förmånen att arbeta tillsammans
med. Jag är övertygad om
att idrotten fyller en viktig
funktion för hela befolkningen då vi har skapat
ett samhälle som innebär
att vi rör oss allt mindre.
Att som idrottsmedicinare
kunna hjälpa motionären
att återgå till ett aktivt liv
är för mig lika viktigt som
att läka en idrottare så att
den ges möjlighet att vinna
en olympisk medalj.
Vi som verkar inom
idrottsrörelsen har ett stort

ansvar att vara en viktig
kraft i samhället, framförallt för att våra barn och
ungdomar skall ges möjlighet att uppleva rörelseglädje. Där har vi ett stort
och ovärderligt arbete att
utföra.

Per »Pliggen« Andersson
Överläkare och
Verksamhetschef,
GHP Idrottscentrum
Läkare Sveriges Olympiska
Kommitté
Ansvarig läkare Svenska
Längdskidlandslaget
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Vad gör Djurasonen
Lassi Karonen i dag?
Det vill Lars Frölander
veta och beställde ett
inslag i tidningens populära stafett-reportaget.
Så håll till godo, kära
läsare! Här får ni Lassi
Karonen anno 2020.
Den tidigare världsstjärnan i
rodd bor sedan en tid tillbaka
i Uppsala. Här arbetar Lassi
som byggnadsingenjör, vars
specialistkompetens spinner
runt husprojekt.
Familjen består av sambo
Linda och barnen Gustav, 12,
och Silja, 8.
– Fritiden består mycket
av att stötta barnens aktiviteter. Båda sysslar med badminton och orientering och
Gustav ägnar sig också åt
fridykning.
– Silja har även gymnastik
på schemat, informerar Lassi.
Själv då? Hinner du
med någon rodd?
– Jag brukar hjälpa roddklubben (Uppsala Akademiska Roddarsällskap, red anm.)

ibland och i mån av tid.
Du har ju även varit en
hejare på längdskidåkning.
Håller du i än?
– Jag är uppvuxen med
längdskidåkning och den träningen fortsätter jag med.
Ja, du har ju gjort några
Vasalopp. Eller hur?
– Precis, fjorton stycken
har det blivit. Satsningen på
Vasaloppen hjälpte mig att
hålla igång träningen vintertid.
Vilket är ditt
bästa Vasalopp?
– Det var 2005 då jag kom
i mål på 4,21 timmar och det
var klassisk stil som gällde.
– Nu är det Nattvasan
som gäller. Och jag har åkt
alla loppen hittills.
– Man är ju bäst i mörker
nu för tiden, understryker
Lassi och skrattar gott.
Lassi Karonen var en så
kallad late bloomer inom
roddsport. Utbildning och
jobb var det som först och
främst gällde.

– Allt började med att jag
ställde upp i en roddmaskinstävling. Det gick bra och jag
kände direkt att rodd var något som passade mig.
Lassi spann vidare på de
nyupptäckta känslorna. Och
efter en hel del kyrkbåtsrodd
och motionsutövande inledde
Lassi en seriös elitsatsning i
rodd som nybliven 26-åring.
– I början fanns inga tankar på OS-, och VM-deltagande, utan det var något
som växte fram successivt.
Lassi forsade fram i sin
båt och vid VM i München
2007 erövrades en värdefull
sjätteplats. En prestation som
samtidigt innebar en kvalificering till OS i Peking 2008,
där Lassi kom sexa.
Hur rangordnar du dina tre
bästa idrottsminnen?
– OS i London 2012 slår
det mesta. Även om det inte
blev någon medalj, vilken jag
missade med sju tiondelar, så
var det en fantastisk känsla.

– Jag brukar kolla på loppet, och även fast jag vet hur
det slutar så känns det spännande.
Näst bästa minne då?
– I Holland finns det en
tävling som körts i 120 år.
2006 var världseliten på plats
med bland annat hela prispallens medaljörer från OS i
Aten 2004.
– Jag vann och det var en
häftig känsla att spöa allihop.
Och tredje bästa minnet är?
– Då svarar jag EM-silver i
Portugal 2010.
Du dominerade klassen
singelsculler i många år.
Hur många SM-guld fick du
ihop?
– Tio individuella i rad.
Det senaste 2012.
– Jag har också tio sammanlagda SM-guld i dubbelsculler och scullerfyra.

»OS i London 2012
slår det mesta. Även
om det inte blev någon
medalj, vilken jag missade
med sju tiondelar, så
var det en fantastisk
känsla.«

– Vapendragare i dubbelsculler har bland annat dalabekantingarna och Lassis tränare Per ”Pliggen” Andersson
och Thomas Nääs varit.
Du är ju uppvuxen i Djura
och din sambo är från Nusnäs. Håller ni kontakten
med era rötter?

– Absolut. Jag har mor
och far i Djura och Linda har
sin mor i Nusnäs. Vi är hem
till Dalarna så ofta vi hinner och då vi är i Djura blir
det besök hos gamla vänner
i Västanvik och min moderklubb Brudpiga Roddklubb.
Text: PER-ÅKE GRANLUND

JAG VILL LÄSA OM
– Marcus Ljungqvist har alltid varit en stor idrottsprofil för mig.
– När vi båda var aktiva brukade vi träffas och
utbyta erfarenheter gällande mental- och konditionsträning.
– Vad Marcus gör i dag vill jag gärna läsa om i
Stafettreportaget, säger Lassi Karonen.

Ja, vad heter de? Lämna dina svar och kontaktuppgifter, senast
den 13 dec, på www.sportidalarna.se/tavling. Vi lottar ut en bok
om Leksands IF 100 år och två trisslotter bland de som svarat rätt.

Sport i Dalarnas eldsjälar

www.ghpidrottscentrum.se

Sport i Dalarna delar ut stipendier till idrottens eldsjälar.
Vill du tipsa oss om någon som är en riktig eldsjäl?
Gör det via hemsidan: www.sportidalarna.se/eldsjalar/
Där kan du också läsa om vilka som fått
eldsjälsstipendiet tidigare.

Lassi Karonen med bland annat tio induviduella SM-guld, ett EM-silver och en fjärde
plats från OSi London 2012.
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Vad heter de egentligen?
Bempa, Svempa och Billan
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Så minns
vi Bernts
OS-bragd
»Jag har cyklat
75.000 mil«
I förra numret av vår
tidning berättade jag
om min första olympiska
guldmedaljör under
mina sexton OS för
Dagens Nyheter.
Det handlade om den
märklige pistolskytten
Ragnar Skanåker.
I det här numret skall jag
berätta om min största
OS-upplevelse.
Allt som hände före, under
och efter cyklisten Bernt Johanssons sagolika OS-guld
sommaren 1976. Plus en
inblick i hur märklig en OSupplevelse kan bli ur en reporters perspektiv.
Men först till juni 1975 på
Sollerön.
Det drar ihop sig till spurt i
det klassiska Solleröloppet på
midsommarafton. Tre svenska stjärnor är loss, landslagsåkarna och världsmästarna (i
lagtempot året innan), Bernt
Johansson, Sven-Åke Nilsson
och Tord Filipsson.
Det är mer än en spurt
och att som pris erövra den
åtråvärda ”gubbstolen”. Det
är också ”märkeskrig”. Bernt
som vinner kör på franska
märket Peugeot, de övriga två
på svenskt cykelmärke.
ALLTID GLAD
Vi stod där i backen upp mot
kyrkan och applådera artigt
den glade segraren. Ja, Bernt
ser alltid glad ut.
Men det som hände på
Sollerön var en stilla bris vad
som skulle hända året efter i
Montreal.
Ett drama en måndagskväll i juli på bästa TV-tid.
Första OS-veckan hade varit
ljummen ur svensk synpunkt.
Men nu brakade det till.
Det var dags för start i Montreal.
4 timmar, 45 minuter och
52 sekunder senare var Bernt
Johansson från lilla Tidavad
utanför Mariestad en världskändis. Och livet förändrades.
– Ja, i allra högsta grad.
Från att ha fört en ganska
anonym tillvaro (nåja) drogs
jag in i rampljuset. Det är
egentligen fantastiskt hur en
enda tävling kan förändra
mitt liv. Jag hade förmodligen
slutat som cyklist om det gått
lika dåligt nu som det gjorde

för vårt lagtempolag några
dar tidigare (sjua). Jag hade
ändå cyklat i sex år och det
kunde räcka.
Men nu blev det dessbättre inte så. Bernt blev framgångsrik proffscyklist i fyra
och ett halvt år och var bland
annat totaltrea ett år i Giro
d´Italia och med två etappsegrar. Plus mycket annat. Ja
väldigt mycket annat.
Jag frågade Bernt för en
tid sedan om han visste i hur
många mil han suttit på cykeln under träning och tävling.
– Jag skulle uppskatta det
till 70.000 mil.
70.000 mil!!!
ALDRIG ÖM I BAKEN?
Och inför OS i Montreal gjorde jag en stenhård satsning då
jag fram till våren tränade 15
mil, sju dagar i veckan. Det
spelade ingen roll om det var
regn, hård blåst, snöfall, jul
eller nyårsafton. Det skulle
bli 15 mil.
Det var i den vevan som en
förskräckt gumma på skaraborgsslätten utbrast när hon
såg Bernt komma cyklande
för femtielfte gången:
– Tänk att hålla på och
cykla så där och inte ha något
ärende. Blir han aldrig öm i
baken?
Men Bernt hade ett ärende. Han skulle vinna OS-guld.
Han hade varit i Montreal på
VM tidigare, visserligen brutit linjeloppet. Men banan
passade honom tyckte han.
Våren 2012 plockades
Sveriges Televisions jury ut
25 klassiska ögonblick från
sommar-OS som tittarna då
fick rösta på.
Så här gick det:
1. Bernt Johansson 1976.
2. Stefan Holm 2004.
3. Usain Bolt 2008.
4. Bob Beamon 1968.
5. Anders Gärderud 1976.
6. J-O Waldner 1992.
7. Carolina Kluft 2004.
8. ”Black Power”-manifestationen 1968.
9. Carl Lewis (fyra guld) 1984.
10.Cathy Freeman 2000.
Christian Olssons överlägsna guld 2004 och Agneta Anderssons och Susanne
Gunnarsson guld tillsammans
1996 hamnade först på 23:e
och 24:e plats.
Jag hade Bernt Johansson
som inneboende i Älta utanför Stockholm i ett och ett
halvt år. Människor vi mötte
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Backlund från Leksand
slog Stenmark – vann JSM-guld
LEKSAND
– Jag var bättre på
de flacka partierna.
Därför kunde jag slå
Ingemar Stenmark och
vinna junior-SM. Christer
Backlund (född 1955)
tävlade för Leksands
Slalomklubb i början på
1970-talet och var bäst i
Sverige.

tellans

Idag känner de flesta i Leksand Christer Backlund som
miljöentreprenören. Han som
kör den stora spolbilen för
Leksands Miljövård. Han
som syns överallt där brun�nar ska tömmas eller vattenläckor uppstår. Få kommer
ihåg Christers dominans i
slalompisterna.
– Tiden går. Folk glömmer.
Klart det var en rolig tid, säger Christer.

– Jag var som nog som
bäst i 17–18 årsåldern.
Sport i Dalarna fångar
Christer på ett jobb i DalaFloda. En vattenläcka ska
fixas. Christer tar sig tid och
minns:
– Jag bodde i Krökbacken
på den tiden, inte långt från
Åsledens slalombacke i Leksand. Morsan jobbade i toppstugan.
– Jag kände liftskötaren

OS-MINNEN
kom fram och berättade för
Bernt var de befann sig när
han vann och hur de upplevde det. Och många kom fram
och tackade.
Vi glömmer aldrig det dramatiska slutet på OS-loppet.
1,5 kilometer kvar. Bernt
som faktiskt dominerat loppet rycker i den 2,5 kilometer
sista tunga backen. Ja, det var
tre ryck. Två italienare, en
fransman, en tysk, en polack,
en ryss och en amerikan jagade bakom. De blev alla överrumplade. Bernt hade hört
italienarna snacka om solo.
Aha, någon av dem skulle
satsa och komma iväg. Bättre
att förekomma än förekommas tänkte Bernt. Jag fick ett
försprång på 10–15 sekunder. Nu orkade jag inte rycka
mera (och inte någon annan
heller). Höll bara ett jämnt
tempo in i mål.
SOM EMIL
I LÖNNEBERGA
Ja, ni minns tevebilderna med
MC-poliserna som en flock
bakom Bernt. Det soliga leendet. Han såg ut som Emil
i Lönneberga efter ett lyckat
hyss.
– Det var det ju också. Jag
tänkte bara att nu måste jag i
mål så fort som möjligt. Den
starkaste känslan för mig var
just i sista backen uppför där
jag kände att de inte orkade
hänga med. Nästan mer än då
jag närmade mig mållinjen.
Och så här var det att vara
på plats. Jag ville göra ett förhandsreportage inför OS-loppet. Hemmaredaktionen var
måttligt intresserad, det hade
ju gått så dåligt i lagtempot.
Ja, men vi har en svensk som
kan skrälla, han heter SvenÅke Nilsson, sa jag. Jag vill
skriva om honom. Okej då,
men det är bråttom, vi går
snart i press.
Jag ringde svenska förläggningen. Där svarade
Bernt Johansson. Har du
Sven-Åke där? Nej, men han
kommer snart. Vi har precis
kommit tillbaka från träning.
Ring om tio minuter.

Vi hjälper dig att skapa
hemkänsla med färg, tapet & golv!

Christer Backlund vann i ungdoms-SM i storslalom i Sollefteå 1971. Till vänster ses
Ingemar Stenmark (tvåa) och till höger Anders Fjällberg (trea). Foto: ARKIV

Bernt Johanssons vinner OS-guld sommaren 1976 i Montreal.

Nytt samtal. Bernt svarar
igen. Nej, ingen Sven-Åke
syntes till. Och nu började
det bli ont om tid. Okej då,
Bernt. Vad har du för OS och
VM-meriter?
– Jag, sa Bernt. Jag bröt
OS-loppet 1972, blev sjuk till
VM 1973, bröt VM 1974 och
bröt VM 1975.
Då fick jag min lysande
idé. Här snackar alla om att
vinna medalj, helst guld. Här
har vi en cyklist som ännu
inte kommit i mål i ett VM
eller OS. Alltså ringde jag in
min story om Bernt som aldrig kommit i mål, men när
han gör det så vinner han
bergsäkert.
Artikeln kom in, hårdvinklad att Bernt kör för guld
(ja det gör väl alla), men jag
tänkte att det här blir jag väl
idiotförklarad för.
Jag blev inte idiotförklarad. Jag blev geniförklarad
av mina chefer. Hur kunde du
ana det här: Tja, sa jag. Man
måste ha litet koll på läget.
Det märkliga var att jag
aldrig berättade det här för
Bernt när han bodde hos mig.
Men när han sedan fick veta
skrattade han gott:
Du var inte alls fel ute
med Sven-Åke, Han var ju
VM-tvåa året innan och var
i mycket bra form under OSåret.

TACK VARE
EHRENMARK
Själv blev jag mest nervös när
Bernt kom i mål som vinnare.
Hur skulle jag hinna ringa in
mina texter (det här var före
mobiltelefonerna som arbetsredskap). Före deadline. Jag
lyckades närmast bryta mig in
förbi vakterna vid målet, jag
hade lyckligtvis en gul t-shirt,
samma som landslagsledning,
men min var en handboll på.
Jag stod strax bakom mållinjen och intervjuade Bernt.
Ingen hindrade mig, allra
minst förbundskaptenen och
tidigare
landslagscyklisten
Curre Söderlund. Han var
ju min hyresvärd i Huddinge
utan
för Stockholm. Det var
han som lärt upp mig.
Nästa steg var ännu värre. Långa köer vid telefon
kioskerna. Cykel är mega
stort i Europa och de flesta
länderna hade samma pressläggningstider. Inte en chans
att jag hinner fram tänkte jag
tills jag fick se min kollega,
den kände kåsören och författaren Torsten Ehrenmark
stå i en hytt och prata.
Han vinkade åt mig att
komma in. Jag passerade en
hel kö av svärande italienare,
spanjorer och allt vad det var.
Torsten hade helt enkelt hållit
upp en telefonlinje åt mig och
kallpratat med Stockholm.
Problemet var att Torsten

var nästan större än telefonkiosken, och att han skulle
kunna baxa sig ut, genomvåt
av svett samtidigt som jag
skulle in och vi inte tappade
telefonen och linjen till DN
var ett under.
Det gick bra, Jag hann få
in texten med en marginal på
åtta minuter.
Kunde du inte ringt tidigare sa en sur kollega i Stockholm.
Det var då jag bestämde
mig för att ta en rejäl whiskey med Torsten Ehrenmark
när vi kom tillbaka till presscentret inne i Montreal. Den
tycker jag att vi förtjänat. Jag
tror vi tog två, kanske tre.
När jag besökte Bernt
hans första proffsår på en
plats som hette Marina di
Pietrasanta råkade jag säga:
Det är ju bara fem mil från
lutande tornet i Pisa. Det
skulle vara kul att få en bild
med laget i den miljön.
– Inga problem sa Bernt
och cyklade ned med hela laget till Pisa för en bild och var
tillbaka tio mil senare.
Nej, Bernt Johansson är så
långt ifrån divalater man kan
komma.

och fick åka med honom i en
liten tre-hjulingsbil till backen, berättar Christer.
Det var i Åsleden han
lärde sig att glida snabbt.
Backen är brant i början men
ganska flack på slutet. Det
var där Christer utvecklade
sin teknik.
– Storslalom blev min bästa gren. Slalom i branta partier var inte min grej. Där var
Stenmark bättre än jag, säger
Christer.
– Stenmark gillade när det
var isigt och brant. Det gillade inte jag.
Christer började på ett
elprogram i Leksand innan
han flyttade till Järpens skid
gymnasium. Han var med
i juniorlandslaget och hade
Olle Rolén som tränare. Senare blev det USA i två år
som proffs.
– Det var roliga år. Vi
bodde enkelt. Jag delade rum
med Stig Strand bland andra.
Pengarna vi tjänade räckte till
boende och mat. Inte mycket
mer, berättar Christer.
Lärde du känna Ingemar
Stenmark?
– Absolut. Stenis var en
pratsam och kul kille. Inte
alls så tyst som han var ibland
när han intervjuades i tv.
Kunde du se redan då att
han skulle bli bäst i världen?

– Det var på Hallstaberget
i Sollefteå jag slog Ingemar
Stenmark, berättar Christer
Backlund.
Foto: MATS RÖNNBLAD

– Inte då. När vi tävlade var
han ganska normal. Jag kunde
till och med slå honom i hans
hemmabacke i Tärnaby. Men
det syntes att han var väldigt
stark och snabb när det var
brant.
Tränade du hårt?
– Ja, det var tufft. En hel del
träning var naturlig. Vi hade
inga pistmaskiner i Åsleden så
vi fick både trampa och skotta
i backen själva.
Christer Backlund klarade
tävlingstiden utan större skador.

Christer
Backlund
Född: 1955
Bor: I Leksand, uppvuxen
i Krökbacken
Hemmabacke: Åsleden
Klubb: Leksands slalomklubb
Meriter: Svensk junior- och
ungdomsmästare i stor
slalom 1970 och 1971
Favoritbackar: Kläppen, Åre,
Aspen (USA)

– Jag har inga problem
med ben eller knän. En gång
slog jag sönder käken när jag
skulle snedda genom skogen
i Gällivare. Det blev en lång
resa med ambulans till Boden. Men det gick bra, säger
Christer och skattar.
Text: MATS RÖNNBLAD

Föreningslivet
i våra hjärtan
Vi vet att de ideella krafterna i länets alla föreningar
alltid är värdefulla för dalfolket. I dessa tider än mer.
Därför stöttar vi varje år och extra just i år med
ekonomiska resurser. Samtidigt vet vi att det är
människors engagemang som gör den stora
skillnaden. Heja alla er - tack för att ni finns!
Varma hälsningar från ett kundägt bolag

Text: STELLAN KVÄRRE.
Illustration: HANS JAX

Borlänge
Varmt välkomna till Hammargatan 4

dalarnas.se
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BillerudKorsnäs belönade
Malungs Ridklubb
med 10 000 kronor

Stina Nilsson är en stjärna i skidspåret men en nybörjare på skjutvallen.

Johanna Skottheim fick sitt genombrott i världscupen i vintras. Nu har hon äntligen
tagit en plats i skidskyttets A-landslag.

Limatjejerna Johanna och Stina
siktar mot stafettlag i SM
LIMA
Lima IF har plötsligt ett
stafettlag till skidskytteSM. Från att ha varit
ensam elittjej i klubben
har Johanna Skottheim
nu fått sällskap. Några mil
längre ner i dalgången
fanns längdstjärnan Stina
Nilsson, det plus en tredje
länk och Limas stafettlag
är klart.

I våras släppte Stina bomben,
hon sadlade om till att bli
skidskytt och plötsligt hade

Lima två tjejer till stafett
laget.
– Vi har klart med den
tredje, men det är ännu en
hemlis, skrattar Johanna, jätteglad över att ha fått Stina
som klubbkompis och ett
stafettlag till SM, även om
världscupen är nummer ett
för Johanna Skottheim.
NYBÖRJARE
LOCKAR MEDIA
Hela skidskytte-Sverige går
omkring med ett leende på

läpparna. Stina Nilssons byte
till skidskytte är inget annat
än en jättevinst för skidskyttelandslaget. Skidskytte har
växt i popularitet genom åren
och är nu minst lika stora,
om inte större, än de övriga
skiddisciplinerna.
Svenska
skidskyttelandslaget är ett av
världens allra bästa landslag.
Trots det så flockas media
runt en rookie i gänget, en tjej
som ännu inte kört sin första
tävling och som inte förväntas göra några stora resultat

DIN LOKALA ELKONTAKT
I SILJANSBYGDEN
Vi utför service och installationer inom el, data,
belysning, smarta hem, hemlarm, elbilsladdning med
mera – till privatpersoner och företag.
Välkommen att kontakta oss!

Följ oss gärna
på facebook

Mårtas El AB
Faluvägen 17
793 30 Leksand

0247-100 31
info@martasel.se
www.martasel.se

under första säsongen som
skidskytt.
– Stina kommer att fixa
det här, Johanna Skottheim
är övertygad om det, men
tillägger.
– Det kommer att ta sin
tid.
Om det är någon som vet
det så är det Johanna Skottheim, ett år yngre än Stina.
Efter att ha slitit och kämpat i
flera år, lossnade det i vintras
för transtrandtjejen.
– Jag hade förhoppningen
att kunna vara topp 20 i vintras, men plötsligt lossnade
det och jag kände att jag vågade ta rygg på de bästa, ler
Johanna åt minnen som ledde
till en fjärde placering i Ruhpolding och en VM-biljett.
– Jag var i bra form hela
vintern och det gick bra i tävlingarna, men jag hade aldrig
drömt om att det skulle gå så
bra som det gjorde i vintras.
SKYTTET HAR
UTVECKLATS
Stina Nilsson lämnade längdskidåkningen just när hon
borde bli som allra bäst, redan har hon ett OS-guld och
två VM-guld, överst i högen
av mästerskapsmedaljer. Nu
börjar hon mer eller mindre
om, nybörjare i sporten där
det tar tid att bli bäst.
Rikard Grip var förbundskapten åt Stina, längdskid
åkerskan. Nu är Grip generalsekreterare för skidskyttarna.
– När Magda Forsberg
tog klivet från längd till skid
skytte så var det andra förutsättningar och det gällde
även för Anna-Karin Olofsson.
Nu räcker det inte längre
med att vara en väldigt duktig skidåkare. Skyttet har utvecklats enormt. Nu går det
inte att köra in missade skott
på skyttevallen, säger Rikard
Grip.
INTE TID FÖR BOMMAR
Stina Nilsson tar det lugnt.
– Det här är något som jag
verkligen lockats av. Det får
ta den tid det tar och jag inser
att och jag är ny i sporten. Jag
har ju inte ens tävlat ännu,
säger Stina, med två veckor
kvar till den planerade täv-

lingspremiären på Idre Fjäll.
– Jag tittar på de andra,
alla är ju proffs och jag lär
mig hela tiden av dem.
På skjutvallen är hon inte
snabbast.
– Nej jag är avgjort långsammast, men det går bättre
och bättre, säger Stina.
– När jag ser de andra i
laget ta av och på sig bös�san så gör de det i en mjuk
cirkelrörelse, som en dans,
medan jag är mer fyrkantig i
min rörelse.
Stina må vara en av världens bästa skidåkare, men nu
väntar något nytt.
– Det här är en komplex
sport. Jag är på det klara med
att allt måste sitta, något utrymme för bommar finns det
inte, säger Stina.
Sedan kommer ett nytt
moment till för längdtjejen
Stina. Plötslig ska hon inte
åka så fort det går.
– Det gäller att ha rätt
nivå in mot skjutvallen och
kontrollera hastigheten.
Väl på vallen ska stavarna
på rätt plats, bössan av, allt
på plats och sedan ska prickar ner.
– Jag har då åtminstone
tränat att ta av och på mig
stavarna när jag körde skiathlon i längd, säger Stina,
om ett av de få moment utöver skidåkningen som hon
har testat innan.
Johanna berömmer Stinas
insats på skjutvallen.
– Hon skjuter bättre än
vad många räknat med, hon
är inte lagets bästa eller snabbaste skytt, men ändå överraskande bra.
LÄNGTAR EFTER
ATT FÅ TÄVLA
Att åka ett sprintlopp i längdskidor är Stina bäst i världen
på, men hur det blir att åka
med en bössa i tävlingsfart
vet hon inte ännu. Inte heller
hur tufft det går att åka i spåret i kampen med medtävlare.
– Faktum är att jag inte
har en aning om hur det är
att tävla, inte mer än att jag
längtar efter det, ler Stina.
Tävla kommer hon att
göra, men vägen till eliten är
lång och världscup blir inte
aktuell innan Stina hunnit lite
längre i träning. Men framförallt hunnit köra ett antal
mindre tävlingar och sedan
fortsätta med IBU-cup, som
är nivån under världscupen.
– Jag kan ta ett misslyck-

ande, då har jag i allafall försökt och det här är så skoj så
det är värt det, säger Stina.
Det syns på henne att hon
trivs, på skjutvallen är hon
fokuserad, men när hon hämtar andan och umgås med de
andra är skrattet närvarande.
Johanna Skottheim finns
ofta i närheten.
– Johanna är min idol, hon
kan det här, säger Stina uppskattande.
Innan de blev klubbkompisar så hade Stina inte så
mycket koll på Johanna.
– Visst visste jag vem hon
var, vi gick ju tillsammans i
Torsby, men det är först nu vi
insett hur mycket gemensamt
vi har.
EKONOMI OCH STAFETT
Skidskyttesäsongen är igång.
Stina ser fram emot att få tävla, även om det till en början
blir i mindre tävlingar. Det
gäller helt enkelt att komma
igång. Efter premiären i Idre
väntar svenska cupen i Östersund före jul, men förhoppningen är att det ordnas ytterligare någon nationell tävling
före jul.
För Johanna är målet att
få fortsätta att köra världs
cupen i vinter och ta ytterligare ett steg.
Vid sidan av skidskyttesatsningen har Stina byggt
sitt hus i Malung.
– Det är mitt eget paradis,
säger tjejen som numera bor
i Östersund och det gör för
övrigt de flesta av hennes nya
kompisar i skidskyttelands
laget.
Johanna kombinerar skidskyttet med att slutföra högskolestudierna.
– Jag ska skriva klar min
C-uppsats så jag blir klar
med min kandidatexamen i
ekonomi. Sedan ska jag läsa
lite juridik.
Världscupen inleds den 27
november i Kontiolahti och
avslutas i Oslo den 21 mars.
Veckan därefter är det
dags för SM och då ska Johanna äntligen få köra ett
stafettlopp med Stina och duons än så länge hemliga tredje
dam.
– Jag älskar stafett och att
få köra i Limas färger betyder
något extra, säger Johanna,
som tidigare kört en seniorstafett med Lima. Då i herrarnas lag.
Text och foto: NISSE SCHMIDT

MALUNG. Två gånger
om året låter Sport i
Dalarna en annonsör
skänka 10 000 kr till
en klubb eller förening.
Annonsören lottas fram
och i höstas föll lotten
på BillerudKorsnäs i
Malung, som skickade
checken vidare till
Malung-Sälens Ridklubb.

– Vi hade en omröstning
bland personalen och fick
många olika förslag på föreningar men flest förslag fick
Malung-Sälens Ridklubb, berättar Lars-Erik Busk som är
köpdistriktschef.
Därför kunde Sport i
Dalarna genom ”Nubben”
Andersson och Rolf Hammar överlämna en check till

Lars-Erik Busk och BillerudKorsnäs.
I några sekunder fick LarsErik hålla den stora checken
innan han ritade dit mottagare Malung-Sälens Ridklubb
på den. Sedan lämnade han
den vidare till Carina Klahr,
ordförande i ridklubben och
ridskolechefen Linnea Åslin.

MINDRE FÖRENING
– Det här är ett val som stämmer bra överens med vårt sett
att stödja det lokala föreningslivet. Gärna en lite mindre förening och i det här fallet glädjande nog en förening
som engagerar många fickor,
beskrev Lars-Erik valet av
förening.
Utan att han satt sig in i

föreningens tuffa vardag så
visade sig valet av mottagare
vara ett riktigt välkommet
val.
– Vi har gått igenom en
väldigt tuff tid i ridklubben.
Först fick vi in sjukdomen
kvarka i stallet. Då hängde
föreningens överlevnad på en
skör tråd, säger Linnea Åslin.
Senare stod det också
klart att den viktiga inkomsten från arbete runt dansbandsveckan försvann.
LÅNG KÖ
– Vi har en lång kö med barn
och ungdomar som vill rida,
men sjukdomen bland hästarna gjorde att vi tvingades ta
Sport i Dalarna delar
genom BillerudKorsnäs
ut 10 000 kronor till
Malung-Sälens ridklubb.
På bilden flankerar Rolf
Hammar och Lars »Nub
ben« Andersson från
Sport i Dalarna. Lars-Erik
Busk, köpdistriktschef,
BillerudKorsnäs, Carina
Klahr, ordförande MalungSälens RK, Linnea Åslin,
ridskolechef och Jenny
Landström virkesköpare
BillerudKorsnäs.

bort hästar, berättar Linnea.
Som om det inte räckte
så tvingades klubben kassera
massor av utrustning som
inte gick att göra ren och fri
från den smittosamma hästsjukdomen.
– Då var det i stort sett
bara de gamla stigbyglarna
som gick att sanera och rädda, berättar Linnea.
De stigbyglarna som blev
kvar ska nu ändå bytas ut
mot nya så kallade säkerhetsstigbyglar. Det innebär att
om någon faller av en häst så
lossnar foten ur stigbygeln.
När de 10 000 kronorna
kom så hade klubben redan
inlett bytet till de nya och
säkrare stigbyglarna.
– De pengar vi hade räckte
inte hela vägen, men nu fick
vi precis det som fattades.
Redan idag ska jag beställa
de säkerhetsstigbyglar som
vi tidigare inte hade råd med,
säger Linnea Åslin.
Ridklubben i Malung-
Sälen är nu på banan igen.
Hästarna är friska och barnen kan rida med nya säkerhetsstigbyglar.
Text och foto: NISSE SCHMIDT

FÖRSÄKRINGAR
FÖR HEM & BYGD
När du tecknar en försäkring hos oss är du
med och stöttar ungdomsidrotten i din närhet.
Vi hjälper dig med rätt försäkring för familjen,
hemmet, bilen och ditt företag. Läs mer på
dina.se eller ring oss på 0770-160 600
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Vasaloppets vandring
mot 100 – en walk of fame
Birgitta Larsson har vikt 50 år åt fotboll i Malung.
För det har Birgitta belönats med RF:s förtjänsttecken
i guld.

Sten-Inge Eriksson visar stolt upp Täpp Nils Perssons
fantastiska medaljskörd. Vars framfart bland annat
utmynnade i ett OS-guld 1948

100 skäl att fira Malungs IF
MALUNG. Hundra år är respekt. Malungs IF:s hundra
årsjubileum är samtidigt ett långt stycke värdefull
och viktig idrottshistoria. Sport i Dalarna bokade en
träff med tre av föreningens eldsjälar. Sören Haga,
Birgitta Larsson och Sten-Inge Eriksson.
Trojkan representerar tillsammans över nära 140 år av
ledare-, och styrelseinsatser.
Sören Haga har vikt 60 år
för gärningar inom ishockey.
Birgitta Larsson, Malungs
fotbollsmamma nummer ett,
har ett spelare-, och ledare-cv
omfattande femtio år, medan
skidentusiasten, och för all
del duktige fotbollsmålvakten, Sten-Inge Eriksson kan
stoltsera med 27 år i Malungs
IF regi.
HAGA EN VETERAN
I MALUNGS HISTORIA
– Jag var för dålig som spelare, men de ville ha med mig
i styrelsen för IK Skinnarna.
Jag var bara sexton år då,
berättar Sören Haga och fortsätter:

– Det blev fyra år i Skinnarna innan sammanslagningen med Malungs IF. En
händelse som föregicks av en
hel del stridigheter. Malung
sa nej och Skinnarna var nära
att läggas ned.
– Men fjärde gången,
1964, fick Skinnarna ja och
tilläts starta en hockeysektion
i MIF, mot löftet att vi betalade kostnaderna själva.
Sören har nu styrt och
ställt i MIF:s hockeysektion
i 56 år. Sören har också agerat överhuvud i rollen som
MIF:s klubbordförande i två
omgångar. Storhetstiden för
bygdens hockeystolthet inleddes i början av 70-talet. Det
blev 16 säsonger i näst högsta
serien, innan laget åkte ner i
division två 1986.

BRA PLANTSKOLA
Största framgången var 1981
då MIF spelade playoff om
en plats till kvalserien till
Elit
serien. Motståndare var
Kiruna AIF som hade fräck
heten av vinna båda matcherna med 5–2.
Under klubbens storhetstid bestod A-truppen av spelare från Malung, Mora IK och
Leksands IF. Målvakten Hans
Ahlström, Christer Busk, Per
Karlsson, Bengt Gunnarsson,
Per-Olov ”Pola” Lundgren,
Göte Hansson, och Sven-Åke
”Såja” Jacobsson väckte respekt i hockeysverige.
MIF har varit en bra
plantskola och från förr ser
vi egna produkter som Lennart Skördåker, Rolf ”Strålis” Joelsson. I mer modern
tappning finner vi namn som
Hans ”Lill-Mele” Eriksson
och Jan ”Bambis” Danielsson
och i nutid Jon Knuts.
Först att sätta Malungs
IF på idrottskartan var dock

ingen hockeyspelare. Utan
ingen mindre än längdskid
åkaren Per-Erik ”Särna”
Hedlund. Fyra SM-guld, åren
1925–27, och en Vasaloppsseger, 1926, gav eko i landet.
Den mytomspunne ”Särna” Hedlund vann Vasaloppet även 1928, men då tävlandes för Särna SK.
– Det var skidor och fotboll som gällde då MIF bildades 1920, berättar skidsektionens Sten-Inge Eriksson.
MIF:s skidsektion är klubbens mest framgångsrika under föreningens 100-åriga historia. Klubbens imponerande
prissamling består av flertalet
SM-guld och mängder av
USM-triumfer genom åren.
– Du nämnde ”Särna”
Hedlund och jag kan fylla
på med Täpp Nils Persson
som härjade på 40-talet (OSguld 1948, OS-brons 1952,
VM-guld 1950, SM-guld
lag+stafett 1942, SM-guld
1943, red anm).
– Erik Gustafsson vann
SM på femmilen i Mora
1979. Och vid JSM-guldet
1974 besegrade han bland
annat Thomas Wassberg.
–
Anna-Lena
Fritzon
(JVM-guld och SM-guld
1985) och Stina Nilsson (presentation överflödig, red anm),
är båda fostrade i Malungs IF,
understryker Sten-Inge.
Årliga populära Skinnarloppet snittar uppemot tuAXPLOCK I MALUNGS IF:S
IDROTTSHISTORIA:
Start: 8 februari 1920.
1928: Skinnarvallen invigs.
1938: Hoppbacken i Byråsen
invigs.
1943: Första tennisbanan
byggs vid Skinnarvallen.
1950-talet: Amerika Spelen
i friidrott arrangeras på
Skinnarvallen.
1960-talet: Spelade MIF:s
fotbollsherrar i division 2.
Även tennis och bordtennis
förekom.
1964: Hockeysektion bildas.
1969: Damsektion i fotboll bildas
1969/1970: Fotbollens storhetstid med spel i division 2.
1970-talet: Skidsporten
dominerar med åkare som
Erik Gustavsson, Bengt
Malmén och Inge Mörk.
1975: Ishockeylaget går upp i
division 1.
1985: Anna-Lena Fritzon tar
JVM-guld i längdskidåkning.
1992: Handbollsdamerna
slutar tvåa i division 3.
1995: Nya klubbhuset invigs.
2001: Damhockey startar upp.
2000-talet: Skidungdomarna
Rebecka Forsberg, Stina
Nilsson och Jenny Landström
erövrar flertalet USM-medaljer.
2010-talet: MIF:s lysande världsstjärna stavas, Stina Nilsson.
2015: Fotbollshallen invigs.
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MIF-ikonen Sören Haga visar stolt upp ett tidningsklipp
från 80-talet. ”Här slog vi Mora IK”, säger Haga lite
malligt.

sen åkare. 2020 skulle 90:e
årgången ha avverkats, men
därav blev inget.
– Vi fick ställa in på grund
av snöbrist.
Varför lyckas ni
så bra med skidsport?
– Längdskidåkning har en
stark tradition i bygden. Vi
har duktiga ledare och bra
yttre förhållanden, svarar
Sten-Inge.
Malungs IF har cirka
900 medlemmar. Många av
dem sorterar under fotbolls
sektionen.
Birgitta Larsson, damfotbollens starka vapendragare, som även förärats
Riksidrottsförbundets
förtjänsttecken i guld efter 50 år
i fotbollens tjänst, har ordet:
– Målvakt blev min lott
och det största var då vi gick
upp i division två 1979. Då
tidens tredje högsta serie.
– Åren 1969 till 1996 var
jag kassör för damfotbollen. Och sedan 1993 har jag
verkat som ledare inom ungdomsfotbollen. I dag är jag
ungdomskassör och sitter i
MIF:s huvudstyrelse.
Skinnarvallen är klubbens
Mekka, där bland annat populära ungdomsturneringen,
Skinnarcupen, som startades
i slutet av 1970-talet, arrangeras.
– Ett år hade vi 115 lag
anmälda. Numer snittar vi
mellan 60 till 80 lag, informerar Birgitta.
Säsongen 2020 spelar
MIF:s damlag i division 3 och
herrlaget i division 4.
Klubbens stronga fotbollshistoria inleddes redan 1920.
Två decennier senare hade
MIF:s herrlag nått landets
tredje division.
Ett trevligt minnesmärke
är DM-segern 1957, då Säter
besegrades i finalen.
Framgång föder framgång
och 1959 tog klubben klivet
upp i division 2, landets näst
högsta serie.
Centertanken Kjell Magnil
var en framstående spelare i
MIF – andra mer kuriosa spelare hittar vi i ”Silver” Bengt

Eriksson, nordisk kombination, och ”Dubbel-NIsse”
Nilsson, Leksands IF kanske
bäste spelare alla kategorier.
MIF:s
ungdomssektion
var som störst 1986. Fjorton
u-lag i seriespel. Lägg till fyra
senior-, och juniorlag, plus 7
lag för 7–9-åringar i byalagsserien, så kommer vi upp i
runt 400 Malungsbor som
ägnade sig åt fotboll 1986.
– Det är fantastiskt hur vi
lyckats hålla intresset vid liv
för fotboll, understryker Birgitta Larsson och fortsätter:
VITAL HUNDRAÅRING
– I dag har vi 200 ungdomar
igång i åldrar från 6 till 16 år.
Och nio lag i seriespel.
Mif är en vital hundraåring. När samhället öppnar
upp igen efter covid-19 pandemin och allt återgår till
vad det en gång var – då kan
föreningen fortsätta att vårda
sina skötebarn som Skinnarloppet, Skinnarcupen, CCM
Trophy, Dansbandsveckan,
vår-, och höstmarknad
Viktiga arrangemang som
ger Malungs IF förlig vind in
i ett nytt sekel.
För visioner lever fortsatt.
Det är Sören, Birgitta och
Sten-Inge en garant för.
Sören Haga:
– Malung är ett topplag
i Hockeyettan. Fotbolls
laget spelar i division två och
längdskidåkningen fortsätter
att gå bra.
Birgitta Larsson:
– Jag ser fortsatt damlaget i
division två. Och herrlaget i division tre och med i huvudsak
inhemska spelare i truppen.
– Våra ungdomslag är
fortsatt igång. Plus att vi erbjuder ungdomarna att hålla
på med många sporter.
Sten-Inge Eriksson:
– Herrlaget spelar i division tre och damerna i tvåan.
Hockeylaget i ettan och att vi
får fram slagkraftiga stafett
lag i längdskidor och som
kan hävda sig i SM.
Text & foto:
PER-ÅKE GRANLUND
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023-78 31 00
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MORA.
Vasaloppet är ett av
Sveriges starkaste varumärken och det klassiska målet Moras mest fotograferade objekt. Om
två år fyller Vasaloppet
100 år och det kommer
att uppmärksammas på
flera sätt.
2022, hade förre Vasaloppsgeneralen Rolf Hammar hoppats ha en ”walk of fame” på
plats, något som han också
lämnat in ett medborgarförslag om.
– Det hade varit fantastiskt om den kunde ha invigts
under sommaren 2022 när
Mora är fullt av besökare, säger Rolf Hammar.
Hans tanke är att med
början på mållinjen ha en
stjärna för Ernst Alm, Vasaloppets förste segrare 1922.
Sedan blir det en stjärnrad
mot klockstapeln, där även
damsegrarinnorna får sina
stjärnor.
Både
kommunalrådet
Anna Hed och stadsarkitekt
Tommy Ek är positiva till
förslaget, liksom Vasaloppet.
Däremot finns inte utrymmet i tid för att få stjärnorna
på plats till hundraårsjubileumet.
– Vi är positiva till medborgarförslaget, men med
hänsyn till projektet med ge-

nomfartsleden hinner det här
knappast komma på plats till
sommaren 2022, säger kommunalrådet Anna Hed.
Kommunarkitekt Tommy
Ek ser en walk of fame som
något som skulle bli positivt
för Mora.
– Vi jobbar med en utformning av området från
Zorngården och ner till Vasaloppsmålet. Där finns de här
tankarna med.
– Det är ett bra sätt att
manifestera Vasaloppet året
runt, men än så länge finns
inga beslut, säger Tommy Ek.
Inga beslut, men en lysande stjärngata närmar sig även
om Vasaloppet hinner fira
hundra år innan stjärnorna
är på plats.
IDROTTSMUSEUM
I MORA
Parallellt med stjärngatan så
saknar Mora ett idrottsmuseum. Under ett antal år hade
Vasaloppet ett eget museum i
Vasaloppets hus. Mycket av
museiföremålen, som pokaler, priser och mycket annat
ligger säkrade i arkiv, när lokalerna behövdes till annat.
Fortfarande visas också en
hel del av Vasaloppets samlingar på plats i Vasaloppets
hus.
I en källarlokal i Mora har
ortens andra stor förening,
Mora IK börjat samla ihop

gamla hockeyprylar, foton
och mycket mer under ledning av Birgitta Fändriks och
Såja Jacobsson.
– Vi har tagit emot massor
av udda och gamla prylar och
bilder som vi nu sorterar och
sedan ska foton skannas,
berättar Birgitta.
Mora IKs historieräddare har fått låna lokalen
av Diös. Vasaloppet och
IFK Mora har inte utrymme att visa sina samlingar,
Därtill finns också
bygdens tredje stora föreningen, KAIS Mora plus
ytterligare många föreningar i idrottsintensiva
Mora.
Något idrottsmuseum
där bygdens stora föreningar gemensamt kan visa
sin historia saknas.
Det finns några lämpliga
lokaler som ligger bra till
men det krävs ju också att
lokalerna ska erbjuda både
brand- och stöldskydd.
– Visst vore det här väldigt
spännande om det gick att få
till, men den stora frågan är
vem som ska ta ansvar och
stå för driftskostnaderna, säger Anna Hed försiktigt.
Idrottsstaden Mora
För det finns massor av
gömda idrottskatter och en
idrottshistoria i Mora att visa
upp.

Såja Jacobsson, Birgitta Fändriks
och Rolf Hammar i källarlokalen
där Mora IKs historia dokumen
teras.

Hockeyhistoria som
samlats in i Mora.
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IK Skinnarna segrade i division 3 Dalarna 1961. Äkta
skinnbyxor var en självklar utrustningsdetalj. 1964
lierade sig klubben med Malungs IF. Stående fr.v. Göte
Forestad, ordf., Bertil Ingvarsson, Johnny Martinsson,
Lars-Erik Bäcke, Uno Jonsson, Lars-Olof Birgersson,
Bengt Tällberg, Lennart Skördåker, Jan Erik Hampus,
Kurt Jonsson, Bror Tällberg, lagledare. Knästående fr.v.
Åke Ivarsson, Rune Bäcke, Åke Bäcke, Olle Knuts, Knut
Jansson, Ingmar Eriksson.
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LE skulle kunna börja i målet och sedan skulle
Mora och Vasaloppet
LE ”Walk of fame”,
VE
stjärnorna med segrarnamnen
liggaVpå rad från målet och upp längs upploppet.

Text och foto Nisse Schmidt
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Brages klubbchef:
– Visst har vi det jobbigt
men vi skall klara av det
BORLÄNGE
Alla elitföreningar i främst fotboll och ishockey har
drabbats hårt av pandemin och det gäller främst
ekonomin när alla matcher har spelats inför tomma
läktare. Brage är en av dessa klubbar och tvingas
arbeta hårt för att överleva.
– Visst är det jobbigt, men vi skall klara av det,
LOVAR Magnus Olsson, Brages klubbchef.
Den ekonomiska delen är och
har varit jobbigast för Brages
klubbledning.
– När vi i mars förstod
vad som skulle hända gjorde
vi upp en krisplan. Egentligen
visste vi inte vad som skulle
hända när gjorde krisplanen,
men var ändå tidigt ute.

Brages klubbchef Mag
nus Olsson lovar att
Brage kommer att lösa
de problem som pande
min orsakat Brage. Foto:
SVEN-ERIK KARLSSON

– Det såg först ut som vi
tagit i för hårt och gjorde då
om krisplanen, berättar Magnus Olsson.
Åtgärdsplanen har drabbat både spelare och de som
jobbar vid kansliet.
– Vårt arbete har gått ned
i nivå när vi inte fick ta emot
publik. Det förstod vi tidigt
och hann därför undvika en
del kostnader.
Sammantaget har Brages
omsättning nästan halverats
mot vad som var tänkt innan
pandemin drabbade oss.
INTÄKTER FÖRSVINNER
Stora intäkter har försvunnit
när matcherna spelat inför
tomma läktare.
– Men det är mycket värre
för de klubbar som har en
mycket större publik än vad
vi har, påpekar Magnus Olsson.
Brage har räknat med en
publik på i genomsnitt 2 000

Isak – bordtennistalangen
som siktar på paralympics
AVESTA
Isak Nyholm, 16, är bordtennisspelaren från Avesta med ett klart mål:
– I framtiden vill jag
vinna paralympics, säger
talangen, med IK Juno
som moderklubb.

åskådare per match. Jämför
det med till exempel Hammarby, som normalt har i
genomsnitt mer än 20.000
åskådare per hemmamatch.
– Vi förlorar en del, men
lagen från storstäderna förlorar otroligt mycket mer, konstaterar Magnus Olsson.
Vi har kunnat läsa att spelarna i till exempel Leksand
har gått med på att gå ned i
lön.
– Det går inte att jämföra
lönerna i ishockey mot fotbollens, säger Magnus Olsson.
Alla spelare i fotbollens
och ishockeyns två högsta serier är proffs, det vill säga de
ha inget arbete vid sidan om
idrotten.
Spelarna i Brage har alltså
inte gått ned i lön. Truppen
är intakt trots att två spelare
lämnat klubben under året.
Christian Kouakou värvades
av IFK Göteborg och Nikita
Kashaev flyttade till Linköping. De har ersatts av Douglas Karlberg från Västerås
SK och Moses Makasi från
holländska FC Eindhoven.
För Brage har spelar
övergångarna givit ett ekonomiskt plus.
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Isak Nyholm, som är född
med ryggfel och därför sitter i
rullstol, är en av landets största stjärnskott inom bordtennisen. Till vardags studerar
Läktarna på Domnarvsvallen gapar tomma när Mattias Liljestrand rensar bort bollen
vid matchen mot Norrby. Foto: HENRIK HANSSON

MÅNGA STÄLLER UPP
På plussidan finns det mera
som är glädjande för Brage.
– Sponsorerna har ställt
upp på ett fantastiskt sätt,
konstaterar Magnus Olsson.
De företag som sponsrar
Brage får fram vad de vill
trots att matcherna spelas inför tomma läktare. Varenda
match i Superettan visas ju i
TV och det är förstås positivt
för sponsorerna.
– Privatsponsorer har också ställt upp på ett glädjande
sätt, fortsätter Magnus.
Massor av supporters har
köpt ”soffbiljetter” när de

följt matcherna på TV i ställer för på läktaren.
– På medlemssidan ser
det också positivt ut och det
beror förstås på att de vill
hjälpa oss när vi drabbats av
pandemin.
Brage har också fått drygt
två miljoner, som var en
ersättning för att klubben
tvingades att inte arrangera
Dalecarlia Cup i år. Från RF
har klubben fått 400 000 för
det första och andra kvartalet
i år.
– Vi räknar med något
liknande för tredje och fjärde
kvartalet, hoppas Magnus
Olsson.

Under året har Domnarvs
vallen rustats upp med en ny
läktare på den västra sidan,
men också två upprustade
entréer, liksom kioskerna.
– Det är synd att vi inte
fått ta emot publik när Vallen
fått en pampigare inramning
tack vare den nya läktaren,
säger Magnus Olsson.
– Där har vi tagit ett stort
kliv mot framtiden. Nu återstår bara att få en ny södra
läktare med faciliteter.
Den läktaren ser i stort
sett ut som när Domnarvsvallen invigdes 1925.

Sven-Inge Grönqvist

han ekonomi på bordtennisgymnasiet i Eskilstuna. Förra
året var han bland annat med
i EM i Helsingborg.
– Det var en sjuk känsla,
kommenterar Isak Nyholm.
Annars har han bland annat tagit dubbla SM guld i
dubbel tillsammans med David Olsson, från Eslöv.
– Att försvara guldet från
i fjol var skönt, säger Isak
Nyholm, som har höga mål:
– I framtiden vill jag vinna
paralympics.
IK JUNO – EN
FÖREGÅNGSKLUBB
Hans moderklubb är IK Juno
i Avesta, som är en föregångare när det gäller verksamhet
inom parasport.
Sven-Inge Grönqvist, ledare och tränare, i klubben,
berättar:
– Jag kan se en framtid där
parasport kommer att bedrivas inom dagens föreningsliv
i allt större utsträckning. I
dag är dock IK Juno ensamma om den saken i Avesta.
Vilka mål har ni med verksamheten?
– Att de aktiva ska trivas

Text: SVEN-ERIK KARLSSON

”Alla måste
kunna vara med”

Isak Nyholm siktar på paralympics.

och att vi kan låta alla som
vill få spela pingis. Vi har inkluderat parasport sedan tio
år tillbaka. Peter Norelius var
först in i klubben och nu ska
det bli kul att följa Isak Nyholms resa.

Vad gör ni mer för att
bredda intresset för
parasport?
– Vi besöker skolor och
pratar pingis. Vi har även
varit inbjudna till Hushagsgymnasiet i Borlänge.

Arnt-Christian
Furuberg har
kämpat för
inkluderingen

LÄNGDSKIDOR · CYKLAR · BIKEFIT
CYKELVERKSTAD · SKIDVERKSTAD
FRILUFTSLIV
Louise Perottosdotter siktar på paralympicsguld.

Louise Perottosdotter åker med
guldtankar

Slaggatan 11, Falun · 023-638 62 · cykellangd.se

Arnt-Christian Furuberg, IK Jarl (t.v.) Sven-Inge Grön
qvist, IK Juno, ledare, Louise Perottosdotter, Lima IF,
och Isak Nyholm, IK Juno, är alla aktiva och framgångs
rika inom parasport.

LIMA
Skidåkaren Louise
Perottosdotter, 23,
tävlar för Lima IF och
har också guldplaner i
paralympics.
– Paralympic-guld är
mitt stora mål. Jag
hoppas att jag får vara
med i spelen i Beijing i
Kina 2022, säger hon.
Hon är ett bra exempel på
hur det kan fungera då en
idrottare väljer att satsa på
att utöva sin sport:
– Jag tränar fem dagar i
veckan. Vissa dagar kör jag
dubbla pass, berättar Louise Perottosdotter.
Vad är din styrka som
skidåkare?

– Jag är envis och uthållig.
Vilken är din favorit
distans?
– Tio kilometer klassisk
åkning. Men allra helst
hade jag kört trettio kilometer.
Du har plockat världscuppoäng tidigare. Vad har
du för mål framöver?
– Paralympic-guld är
det stora målet. Jag hoppas
att jag får vara med i spelen
i Beijing i Kina 2022.
Vilket är ditt bästa
idrottsminne hittills?
– Då jag tävlade i
världscupen i Lillehammer
i fjol.

FALUN
Arnt-Christian Furu
berg, 33, lever för
idrotten och det som
parasport kunde erbjuda blev grunden till
ett bra liv även efter
sjukdomen.
Men han har fått
kämpa med att inkludera parasport inom
svenskt idrottsliv.
Tidigare
sprang
ArntChristian Furuberg milen
på under trettio minuter samt spelade basket
i Arvika och Borlänge,
där han även var ledare.
Men i slutet av 2013 drabbades Arnt-Christian Furuberg av en sjukdom som
gjorde honom rullstolsburen.
– Idrott ville jag fortsätta utöva och i början
spelade jag rullstolsbasket.
Innan jag kände att jag ville
utöva en konditionssport.
Men valet föll på längdskidåkning.
– Anders Olsson hjälpte
mig med en kälke. Och jag
kände att skidåkning var
min grej, då den även lindrade mina smärtor.
Favoritgren är sprint.
Bästa placering är förra vinterns sjätte plats i världscupen i Dresden.

– Det går bättre och
bättre. Jag tar ett kliv framåt för varje tävling, säger
han
Vinnarskalle och envis
är två attribut. Plus ett uppskattat samarbete med IK
Jarl i Rättvik.
– Jag blev nekad inträde
i två föreningar, innan jag
kom till IK Jarl. Så lite tudelad känner jag mig inför det
här med inkludering. Fortfarande är det inte många
på förbunds-, och föreningsnivå som förstått vikten
av att inkludera parasport
i svenskt föreningsliv, understryker Arnt-Christian
Furuberg, vars stora mål är
Paralympics i Beijing 2022.

Arnt-Christian Furuberg

FALUN. Inkludering. Ett
rättvist begrepp som
omfattar alla människor.
Samtidigt ett tema som
spänner över landets
idrottsföreningar och
är en utmaning värd
namnet. Inte minst då
det kommer till parasportutövare.
– Det finns förbundsbeslut på att alla ska
inkluderas så långt som
möjligt är, säger Ola
Brossberg, ordförande i
Parasport Dalarna.
Krafter inom svensk idrottsrörelse pratar i dag om strukturella förändringar. Till förmån för parasportutövares
inkludering i övrig idrottsverksamhet och föreningsliv.
– Representanter för Riksidrottsförbundet pratar om
inkludering. Och en framtida
bild av att parasport bör ingå i
ordinarie föreningsliv, informerar Brossberg och fortsätter:

– Vid en eventuell förändring är det noga att det blir
till det bättre. För det får definitivt inte bli sämre för våra
utövare. Alla måste kunna
vara med och det gäller inte
minst intellektuellt funktionsnedsatta. Något som
samtidigt ställer krav på fler
eldsjälar som kan hjälpa till,
betonar han.
Parasport Dalarna, med
starkt och välkommet stöd
från Borlänge och Falu kommun samt Region Dalarna,
har i dag en väl fungerande
verksamhet. En pärla i verksamheten är Liljans Herrgård.
– Vår verksamhet vid Liljans Herrgård med dess miljö
är unik och erbjuder förutsättningar vi är ensamma om
i Sverige. Något som vi är
verkligen stolta över, informerar Ola Brossberg vidare.
Text och foto reportage:
PER-ÅKE GRANLUND

Detta är Parasport Dalarna
Parasport (tidigare handikappidrott) är idrott och motion för
personer med funktionsnedsättning. För oss är det viktigt att alla
ska ha möjlighet att hitta ”sin aktivitet”
• Föreningar: I Dalarna finns 30 föreningar som erbjuder olika
typer av parasportverksamhet.
• Funktionsnedsättningar: Inom ramen för Parasport Dalarna
finns verksamhet för personer med följande funktionsnedsättningar:
• Synnedsättning
• Intellektuell funktionsnedsättning
• Rörelse nedsättning
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
• Sin aktivitet: Det är viktigt att alla ska kunna delta och hitta
”sin aktivitet”. Man behöver alltså inte ha tidigare idrottserfarenhet. Det finns ofta idrottsskolor och prova-på dagar där man
får prova sig fram.
• Idrotterna: Vissa idrotter riktar sig till personer med en viss typ
av funktionsnedsättning. Här är några exempel:
• För synskadegruppen finns lagidrotterna goalball och
showdown
• Bland de individuella idrotterna finns bland annat skidåkning
och friidrott etc.
• För personer med rörelsenedsättningar finns rullstolsrugby,
innebandy och paraishockey inom lagidrott.
• Tennis och bordtennis för individuella idrottare som använder rullstol.
• Inom Parasport Dalarna finns över 18 olika idrotter att utöva.
• Ledare: Även inom Parasport Dalarnas verksamheter behövs
ledare.
• Den som är intresserad behöver inte vara en expert på funktionsnedsättningar, utan ha ett engagemang och intresse för
att leda andra individer.
• Det finns även möjlighet att gå kurser (både kring ledarskap
och funktionsnedsättningar).
• Information: Mer fakta om detta finns på hemsidan: www.
parasport.se/dalarna eller på förbundets Facebook sida. Där
information om föreningar, mer fakta kring idrotterna samt
kontaktpersoner finns.
Välkommen till Parasport Dalarnas värld.
Här finns plats för alla!
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Ella från Sågmyra,
talang i tre sporter
– men idag
är det skidor
som gäller

All time high var när tvååringe Mi Ma Ohrtus segrade i storloppet Svampen i oktober.
Här i ett snabbjobb på Rommetravet tillsammans med Joakim Elfving. Bakom syns
Linus Lönn.

Målsättningen är hög. Drömmar om klassiska
segrar likaså. För att lyckas måste samspelet
mellan människa och häst vårdas och finslipas
minutiöst. Rommetränaren Joakim Elfving vet
vad som gäller. Och han bär på en dröm.
– Målet är att etablera mig bland landets tio
bästa tränare, understryker Elfving.
Joakim Elfving kan sola sig i
glansen efter ett nytt succéår.

till satsande hästägare har
stadigt förbättrats. Rekord
året 2020 pekar på drygt fem
miljoner kronor inkörda och
runt 70 segrar.
Mer än en fördubbling av
tidigare årsbästa.
– Utan min personal och
Joakim tog ut proffslicens 2013. Rommetravet berika- hästägare hade det aldrig
des med en påläggskalv värd namnet. Inkörda pengar gått. Jag är verkligen tacksam, kommenterar han ödmjukt.
”Hästarvet” har Joakim
ärvt av moster Åsa Holmberg. Ponnytrav utövades
från tio års ålder och då det
var dags för gymnasiestudier
var valet givet.

FÖR EN
BÄTTRE
HUSQVARNA
ARBETSDAG
ROLIGA
ÅR
SNÖSLUNGOR

FÖR EN
BÄTTRE
HUSQVARNA
ARBETSDAG
SNÖSLUNGOR

JPRIS

445 II E-SERIES
KAMPANJPRIS

4.990:FÖR
EN
Ord. pris 5.990:-

PAKETPRIS!

1 st. X-FORCE SVÄRD
2 st. KEDJOR

445 II599:E-SERIES
FRÅN

ARBETSDAG
KAMPANJPRIS
445
II E-SERIES

-0:- 4.990:-

ÄRD

Joakim Elfving (i mitten) blickar framåt tillsammans
med sin personal. Bakre raden fr.v. Helena Grejs, Linus
Lönn, Sanna Kumanto, Hanna Holmberg och Linnea
Durhan. Sittande Linnea Holappa och Roger Borg.

– Det var tre roliga år på
FR.hästgymnasium.
9.900:445
II E-SERIES I under andra halvan, på grund
Wångens
kursplanen
ingick även prak- av virusinfektioner.
KAMPANJPRIS!
KAMPANJPRIS!
tik i Frankrike, informerar
Joakim.
Som också lärde sig BARA UPPÅT
Ord. pris 5.990:Ord. pris 5.990:läxan hos bland annat kända – Från november/december
2019 har det fortsatt uppåt
tränarna Robert Bergh
och 120IB
HUSQVARNA 120IB
HUSQVARNA
Joakim Lövgren, innan
det och 2020 har varit fantasBATTERILÖVBLÅS
BATTERILÖVBLÅS
var dags att stå påBatteripaket
egna ben
Batteripaket med
med tiskt, redogör han.
batteri & laddare
batteri & laddare
Hästgården, införskaffad i
2013 .
Kometkarriär, kan vara juni 2017, ligger perfekt till i
#wearetheverybestworkday
stora ord,#wearetheverybestworkday
men Joakim har Rommeholen och i nära anredan tagit för sig. Träna- slutning till Rommetravet.
Gården, 39 hektar och
HUSQVARNA
rechampionatet på Romme
2018 var ett lyft som gav en mestadels åkermark, inrymSNÖSLUNGOR
PAKETPRIS!
HUSQVARNA
HUSQVARNA
mer bostad, flertalet stallar,
knuff i rätt
riktning.
PAKETPRIS!
FR.
9.900:445
II E-SERIES
1 st.
X-FORCE
SVÄRD
SNÖSLUNGOR
SNÖSLUNGOR
tvätthall, hästsolarium och
– Vår1 st.nya
sandbana,
2 st. KEDJOR
X-FORCE
SVÄRD som
FR. 9.900:445
II E-SERIES
FR. 9.900:445
II E-SERIES
KAMPANJPRIS!
2 st.i KEDJOR
stod klar
juni 2018, gav ett träningsmöjligheter. Lägg till
FRÅN 599:LÄMNA IN DIN GAMLA
599:-hösten vann det tävlingsstall på RommeKAMPANJPRIS!
KAMPANJPRIS!jättelyft.FRÅNUnder
FUNGERANDE
MOTORSÅG OCH FÅ
LÄMNA IN DIN GAMLA
Ord. pris 5.990:HUSQVARNA
travet och boxplatser i Kvistvi 20-talet
lopp,
på ett relativt
FUNGERANDE
MOTORSÅG
OCH FÅ
ÅRS
SNÖSLUNGOR
Ord. pris 5.990:Ord. pris 5.990:fåtal starthästar. Och totalt gårdarna.
GARANTI
PÅ HUSQVARNA 550 XP®HUSQVARNA
/XP®G MARK
II 120IB
ÅRS
FR.
9.900:445
II E-SERIES
70-talet
hästar ryms på
blev det 31 segrar det året.
GARANTI
HUSQVARNA
120IB
HUSQVARNA
120IB550 XP® /XP®G MARK II
BATTERILÖVBLÅS
PÅ HUSQVARNA
ÅTERFÖRSÄLJARENS
LOGOTYP
KAMPANJPRIS!
träningslistan,
att jämföra
–
Boosten
fortsatte
våren
BATTERILÖVBLÅS
BATTERILÖVBLÅS
Batteripaket
med
ÅTERFÖRSÄLJARENS LOGOTYP
4.990:med 15-talet hästar 2016.
2019,
för
batteri
& laddare
Batteripaket
medOrd. pris 5.990:Batteripaket
medatt sedan mattas av
batteri & laddare
batteri & laddare
– Tidigare hade jag lite
HUSQVARNA 120IB
svårt att sälja in mig hos nya
#wearetheverybestworkday
BATTERILÖVBLÅS
#wearetheverybestworkday
#wearetheverybestworkday
hästägare. Men sedan vi kom
Batteripaket med
batteri & laddare
till gården har allt fler hästä#wearetheverybestworkday
gare börjat anlita oss.
Född: 880519
– I dag har vi hästägare
PAKETPRIS!
PAKETPRIS!
PAKETPRIS! Familj: Jag och katta Soffy
1 st.X-FORCE
X-FORCE SVÄRD
SVÄRD
1 st. X-FORCE SVÄRD
1 st.
från
Gotland upp till NorrBor: Gård i Rommeholen
KEDJOR
2 st. KEDJOR
2 2st.st.KEDJOR
PAKETPRIS!
land, berättar Joakim stolt.
Favoritmat:
Fisk
i
alla
former
599:599:1
st.
X-FORCE
SVÄRD
FRÅNIN
599:LÄMNA
DIN GAMLA
LÄMNA IN DIN GAMLA
2 st. KEDJOR
Framgång föder som beLÄMNA
IN DIN
GAMLA
Favoritdryck:
Öl
FUNGERANDE MOTORSÅG OCH FÅ
FUNGERANDE MOTORSÅG
OCH FÅ
FUNGERANDE MOTORSÅG OCHLÄMNA
FÅ IN599:kant framgång. Äldre som
DIN GAMLA
Favoritplats:
ÅRS OCH
ÅRS
FUNGERANDE MOTORSÅG
FÅ
2.000:- RABATT
2.000:RABATT
unga hästar levererar och
ÅRS
GARANTI
GARANTI
Rättvik sommartid
PÅ HUSQVARNA 550 XP® /XP®G
MARK II
PÅ HUSQVARNA 550
ÅRS XP® /XP®G MARK II
2.000:RABATT
GARANTI
Joakims koncept ser ut att
PÅ HUSQVARNA 550 XP® /XP®G
MARK
II
GARANTI Bästa egenskap: Snäll och
PÅ HUSQVARNA
550 XP® /XP®G MARK II
ÅTERFÖRSÄLJARENS
LOGOTYP
ÅTERFÖRSÄLJARENS LOGOTYP
hålla.
generös
ÅTERFÖRSÄLJARENS LOGOTYP
– Min filosofi är att utSämsta egenskap: Lite
överseriös och har ibland
veckla gården och att hästar
svårt för att släppa saker
och personal ska trivas.
och gå vidare
– Personalen är fantastisk
och största kuggarna i hju-

FR. 9.900:445
II E-SERIES

EN
RE FÖR
BÄTTRE
EN
SDAG
ETSDAGBÄTTRE
ARBETSDAG

IES
-SERIES

Personalen är Joakim Elfvings snudd på allt. Fr.v. Helena Grejs, Sanna Kumanto,
Linnea Durhan, Linnea Holappa, Hanna Holmberg, Linus Lönn, Roger Borg och
Joakim Elfving.

Elfvings stora lyft

FÖR EN
BÄTTRE
DAG ARBETSDAG 4.990:-

ES
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KAMPANJPRIS

4.990:Ord. pris 5.990:-

Ord. pris 5.990:-

PAKETPRIS!
1 st. X-FORCE SVÄRD
2 st. KEDJOR
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1 st. X-FORCE SVÄRD
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2.990:BÄTTRE
ARBETSDAG
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BÄTTRE
ARBETSDAG

ARBETSDAG

FÖR EN
BÄTTRE
4.990:ARBETSDAG
4.990:
4.990:2.000:RABATT

2

2.990:2.990:-

2.990:-

2.000:- RABATT

2

Joakim Elfving
2.990:-

2.990:-

FRÅN

2.000:- RABATT

FRÅN

22

FRÅN

2

2

ÅTERFÖRSÄLJARENS LOGOTYP

LÄTT ATT FÅ. LÄTT ATT FIXA.
Lagning av stenskott från 0 kr beroende av försäkringsbolag. Bilen ska minst ha halvförsäkring.

LAGA STENSKOTTET FRÅN 0 KRONOR
Vänta inte för länge, då kan det bli
en spricka och rutan måste bytas.
0771-411 411

len. Vi är ett bra gäng, som
lyckats med att plocka fram
någon bra häst i varje årskull.
Årets bästa är 2-årige
stjärnskottet Mi Ma Ohrtus,
tre segrar och 823 00 kronor
intjänat.
3-årsstoet Clockwork, tre
segrar, 700 000 kronor.
4-årige kallblodet och förvandlingsnumret Moddson,
9 segrar och 475 000.
5-årsstoet Lyx Håleryd,
fyra segrar och 263 000 kronor och totalt åtta segrar och
644 700 insprunget.
Många har fått upp ögonen för Joakim Elfvings framfart. Inte som kusk men väl
som tränare.
– Jag har valt att inte köra
själv i lopp, då jag inte tycker
att det är lika roligt som att
träna. Då ska också andra
köra.
Joakim Elfvings val av förste kusk stavas Rikard Skoglund. En av landets seger
rikaste kuskar.
– Rickard utvecklas hela
tiden och blir allt bättre, berömmer Joakim.
Slutligen Joakim, vad
utmärker en bra tränare?
– Att man är noggrann, är
målinriktad, har bra tålamod
och känsla för hästen.
Sett till resultatet – egenskaper Joakim Elfving verkar
besitta.
Text och foto:
PER-ÅKE GRANLUND

SÅGMYRA
En av länets verkliga
talanger är 20-åriga Ella
Olsson från Prosgårdarna i Sågmyra. Hon tävlar
i skidor, orientering och
löpning – men i tre olika
klubbar.
Framgångarna har inte
uteblivit. Eller vad sägs
om JVM-brons, SM-guld
och SM-silver bland en
mängd andra välförtjänta troféer.
Sista tävlingssäsongen som
junior kröntes inte med
drömfinalen som 20-åriga
Sågmyratjejen Ellen Olsson
hoppades vid JSM i Åsarna tidigare i år. Coronapandemin
punkterade och grusade definitivt alla förhoppningar om
den nobla avslutning i junior
klassen och – kanske – ett
för alltid historiskt avtryck i
resultatlistorna. Redan efter
första dagens masstart ställdes resten av tävlingarna in
och slutkampen på favorit
stäckan 5 km blev till ett snopet intet.

PACKA IHOP
– För jag hade betydligt mer
att ge, avslöjar Ellen. Och
mina favoritdistanser på
5 km klassisk och följande
stafetten fick jag inte ens
testa. Det var bara att packa
ihop och åka hem. Där försvann för alltid den kanske
mest betydelsefulla delen av
min sista säsong som junior.
Redan som liten tulta var
det självklart för Ellen att
klämma lagg nerför pappa
Johans scooterdragna ban
slingor runt backarna i Prosgårdarna i Sågmyra.
– Sågmyra Skidklubb betydde allt – formade mig till
den idrottare jag är idag, bedyrar Ella.
Här fanns gemenskapen
med oförglömliga och roliga
träningsläger. Dessutom var
mamma Karolina tränare i
klubben – så jag var med i
svängen redan som pytteliten.
Idag tävlar Ella för tre klubbar: Sågmyra SK i löpning,
Grycksbo IF OK orientering
och Högbo GOIF skidor.
NU ÄR DET SKIDOR
Hon tog studenten i våras efter fyra års studier vid Orienteringsgymnasiet i Sandviken.
Lade all satsning på skidor i
malpåse och gav istället järnet med karta och kompass.

Men under studiernas gång
fick hon ny inspiration. Träffade skidåkande kompisar
och gnistan tändes.
Idag är det skidåkning för
hela slanten som gäller. Men
ovissheten finns där. Corona
situationen ligger som ett
oändligt svart moln över
skidåkartillvaron och framtiden är oviss.
– Det är lätt att tappa
motivationen under såna här
förhållanden,
säger
Ella.
Svårt att sätta
egna mål med
all träning och
uppladdning.
Jag måste ha
en morot – ett
plank att bolla mot. Men
ändå – det här
har varit mina
bästa år i livet.
Text & foto:
STAFFAN
BJÖRKLUND

Ella Olsson,
Sågmyra,
ung talang i
tre sporter.

Tillsammans
utvecklar vi
Siljansbygden!
Det här är IBF Leksand Innebandy.
Vi sponsrar dem och ca 60 andra
klubbar och föreningar i Siljansbygden.
Det får vår bygd att utvecklas och
människorna här att må bra!
VÅR VINST ÅTERINVISTERAS I BYGDEN.
VI ÄR NÄMLIGEN INGEN VANLIG BANK.
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Idrotten har följt mig hela livet
– säger TV-reporten Gunilla Wikström

30 år sedan:

Ludvika HF gjorde det omöjliga
– dramatiskt steg till elitserien
LUDVIKA
I vår är det 30 år sedan laget gjorde det ”omöjliga”.
På skärtorsdagen den 28 mars 1991 kom beskedet
som fick hela Ludvika att flyga i luften av glädje!
Stadens stolthet, Ludvika Handbollsförening, hade
tagit steget upp i elitserien.
Knallen i Alingsås ekade genom hela handbolls
sverige! Ingen hade räknat med, ”Skämtet från
Dalarna”, som Alingsås Tidning uttryckte det.

Det var en märklig känsla,
minns tränaren Hasse Lindblom, 76. Jag kände både
glädje och fasa den gången.
Glädje självklart för killarna
och föreningen och inte minst
för alla handbollsintresserade
i Ludvika.
Fasa för att vi kanske inte
riktigt var mogna för uppgiften. Vare sig ekonomiskt
eller spelmässigt, underströk
tränaren.
STOR DRAMATIK
Ludvikas promovering föregicks av minst sagt stor dramatik. I den tredje och direkt
avgörande kvalmatchen mot
Saken är klar!! Tränaren
Hasse Lindblom hissas i
luften av överlyckliga spe
lare. Ludvika HF har sen
sationellt tagit steget upp
i elitserien i mars 1991!

Ta med laget
på träningsläger!

Mora Parken ligger mitt i Vasaloppsarenan, en kort promenad från Mora
centrum. Vi har stor erfarenhet av
gruppbokningar och med närheten till
samtliga arenor, möjligheten till både
mat, boende och service är Mora Parken
en optimal lägerplats!

moraparken.se

Arenor för 20
olika idrotter på
gångavstånd!

Alingsås i Nolhagahallen förlorade LHF med 20–17 trots
ledning med tre bollar vid
ett par tillfällen. Lagen hade
vunnit var sin match innan
avgörandet. Även om LHF nu
skulle fått ännu en chans via
Katrineholm så kändes förlusten tung.
Så var det ju men alla visste att vi skulle få en chans
till. Katrineholm ansåg jag då
som en enkel uppgift.
Den uppgiften skulle dock
Lindblom och hans manskap
aldrig behöva ta sig an. Två
dagar efter förlusten i ”Potatisstaden” kom beskedet från
Svenska Handbollsförbundet:
”Alingsås HK diskvalificeras för att spelaren Ulf Eliasson haft dopingklassat medel
i kroppen vid provtagning”.
Detta innebar i klartext att
Ludvika fick ta över platsen i
elitserien. Dopingpolisens resultat gick inte att överklaga
även om Alingsås försökte.
HEDRADE FANSEN
– Det blev självklart en
glädjechock för oss även om
jag personligen hade önskat
att vi fått avgöra mot Katrineholm, menar Hasse Lindblom.
Den olyckliga tabletten
som spelaren intagit, paraflex
comp, blev alltså Ludvikas
entrébiljett till handbollens
finrum.
För Alingsås blev självklart beslutet en chock modell större. Jag minns dock
hur dåvarande ordföranden,
Ulf Nilsson, uttryckte saken:
– Stort grattis även om det
nu skedde på vår bekostnad.
Jag vill även tacka den underbara ”klack” som Ludvika
hade med sig.
Den var det finaste vi haft
i hallen. Tänk att vi blev hyllade med blommor och sång
direkt efter matchen Det
värmde i oss då och även nu
efter beskedet från förbundet.
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Mentor. Än i dag har Lindblom med ett litet
finger i vad som sker i Sporthallen. Nu som
mentor och rådgivare till det unga laget i
trean.

En busslast LHF-fanns
fick känna sig hedrade!
FEL RIKTNING
Sedan den gången har många
bäckar runnit genom Alingsås. AHK är i dag en stormakt
i svensk handboll med bland
annat sex SM-finaler som slutat med två guld under senare
år.
För Ludvikas vidkommande har tåget gått i helt fel
riktning. Detta trots en sensationell inledning av spelet
i högsta serien. Det började
med 17–17 borta mot klassiska storlaget Redbergslid i
Lisebergshallen i Göteborg.
Av bara farten blev det sedan
24–17 hemma i en kokande
Sporthall mot ett annat storlag, nämligen IFK Skövde.
Egentligen mycket märkligt med tanke på att vi blev
av med en trio toppspelare
när vi väl hade tagit steget
upp. Christer Larsson, vår
i särklass meste målgörare,
flyttade till Borlänge. Jörgen
Forsberg drog iväg till Stockholm förr sitt arbete. Bara
någon vecka innan starten i
elitserien kom chocken när
Mats Eriksson omkom i en
trafikolycka.
Med de tre spelarna i laget
är jag helt övertygad om att
insatsen i elitserien blivit annorlunda.
TOLV RAKA
PUBLIKREKORD
Hysterin för handbollen i
Ludvika var enorm och hade
så varit sedan det snöpliga
avgörandet i kvalspelet 1975.
I match efter match var det

Många minnen. Det finn många minnen att se tillbaka
på. Inte minst den oförglömliga säsongen 90/91!

lapp på luckan. Tolv raka publikrekord slogs och spelarna
hade närmast status som
rockstjärnor.
Efter den sensationella inledningen blev det dock bara
idel nollor i protokollet.
Hade matcherna spelats
2x20 minuter hade vi klarat
oss kvar. Materialet vi hade
räckte helt enkelt inte tiden ut.
Det var mycket som föll
på plats under många år men
jag håller inte med de som anser att spelet i elitserien blev
början till föreningens fall,
understryker Hasse Lindblom.
Många
komponenter
spelade in. Flera spelare försvann efter ”skyltfönstret”
i elitserien. Det var omöjligt
att fylla alla luckor. Robert
Jansson, Anders Altberg och
Dick Rämhed flyttade för att
nu nämna några. Andra lade
av och då var det inte märkligt om raset började.
Det blev i stort sett fritt
fall under flera årtionden.
ANONYM TILLVARO
I dag, snart 30 år efter det
magiska åren 90/91 spelar
LHF:s A-lag en anonym tillvaro i trean som i praktiken
är fyran. Det är ett lag mest
bestående av spelare födda
02/03.
Jag ser den truppen som
ett ljus i allt mörker under
senare år. Här finns potential
för möjligheter för klubben
att börja klättra uppåt igen.
För att lyckas framöver
måste klubben satsa stenhårt
på att utbilda bra ungdomsledare. Det är nyckeln till eventuella framgångar.
Trots att Hasse sedan
länge lagt av med tränarrollen hjälper han ändå till som
”mentor” för det unga laget.
Endast från läktarplats
och kan jag hjälpa till så gör
jag gärna detta. Det finns alla
möjligheter för killarna att
klättra uppåt. I fjol rankades juniorlaget bland de tolv
bästa i landet!
Att ingenting är ”omöjligt” kan dagens unga garde
få ta del av i Hasses digra
klippbok från tider då allt var
möjligt!!

FALUN
Vi ser henne nästan
dagligdags i TV-rutan
– Falureportern Gunilla
Wikström, 57 år. Intensiv, närvarande och ofta
med glimten i ögat förmedlar hon sedan 18 år
tillbaka nyheter och
reportage.
Född och uppvuxen i
Västerdalarnas Torgås
och i skuggan av skidskyttemetropolen Lima
var det förstås svårt att
motstå frestelserna med
skidor på längden och
skytte på vallen.
Egentligen var det framgångsrike biathlonutövaren
tillika storbrorsan Sören som
kittlade in syrran Gunilla i Limas nationalsport.
– Och det var väl inte så
underligt, menar Gunilla. För
här på orten är det traditionellt endast en unik sport
som existerar ohotat. Själva
skyttet adderade ett spänningsmoment som pirrade,
sporrade och eggade. Fast det
var på längden hon snöstakade sig genom koltåldern. Så
inleddes karriären och vägen
mot SM-guldet 1984.

Gunilla Wikström motio
nerar varje dag – idrotten
är hennes ständiga följe
slagare i livet.

Ett välbekant ansikte – Gunilla Wikström.

Vid 16-års ålder var hon
mogen för sin allra första
SM-tävling.
INGEN BRA START
– Det kunde gått bättre i SMdebuten, skrattar Gunilla. Jag
fick nio straffrundor av tio
möjliga. Men märk väl – jag
kom inte sist! Hur konstigt
det än låter.
Tre år senare blomstrade
talangen och knep 2 silvermedaljer – men missade guldet i
sprintern med endast en futtig sekund.
Nyfikenheten och upptäckarlusten pockade. Gunilla packade väskan – tog ett
sabbatsår – och drog till USA.
Arbetade som barnflicka.
Men sprang i förbifarten
New York City Marathon
och laddade samtidigt med
åtskilliga mil rullskidor.
SM-GULD
Återvände till hembygden.
Tillsammans med klubbkompisarna Eva Korpela och
Anna-Lena Fritzon formade
hon Lima SKG:s stafettlag för
damer. Succén var ett faktum
och trion säkrade SM-guldet
1984.
Året därefter satte en knäskada definitivt stopp för Gu-

nillas vidare karriär som tävlande skidskytt på elitnivå.
Hon satsade helhjärtat
på studier istället – och en
utbildning som idrottslärare
– vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm.
SPÄNNANDE UPPDRAG
Vid detta tillfälle drog Olympiska vinterspelen 1992 igång
i Albertville med premiär för
tävlingar i skidskytte för damer. SVT Sport var i stort
behov av expertförstärkning
i studion under tävlings
veckan. Budet gick till Gunilla Wikström – som i ett första
skede tackade nej – när Jane
Björk gjorde en förfrågan på
skolan om lämplig adept.
– Jag tvekade, säger Gunilla. Jag hade så otroligt lätt
för att rodna och det skulle
bara bli pinsamt. Men då
skrattade Jane lugnande och
förklarade att det var det
minsta problemet: för här
finns smink att tillgå i alla nyanser och kulörter!
Uppdraget var spännande
och intressant – gav mersmak. Hon erbjöds sommarvikariat på SVT. Engagerades
i samband med sommar-OS i
Barcelona.

Hon fortsatte studierna
vid GIH och fullföljde utbildningen till idrottslärare. Anställdes vid skolan i Bjursås.
Ville testa och prova på jobbet som gymnastiklärare.
Men hon hade fått blodad tand och fortsatte referera skidskytte på frilansbasis
inom etermedia. En sommardag stegade hon helt sonika
in på SVT i Falun och erbjöd
sina tjänster. Gunilla erbjöds
ett sommarvikariat – och så
småningom fast anställning.
– Idrotten har följt mig
hela livet, avslöjar Gunilla.
Jag har en drivkraft i mig och
det är att vara en aktiv och
glad motionär – helst varje
dag. Jag älskar att röra på
mig – springer gärna flera mil.
Eller promenerar en timme.
Gympar en annan dag, cyklar
både spinning, mountainbike
och racer, golfar och åker
skidor.
För det finns väl inget
bättre sätt att rensa hjärnan
på än att sticka ut och motionera eller träna – för det är en
glädje i att vara aktiv, säger
Gunilla och drar iväg på dagens löprunda.
Text och foto:
STAFFAN BJÖRKLUND

Limited offer!

Bacon
King jr.

Högen med ackre
diteringar från olika
sportevenemang
har under årens
lopp blivit en
ansenlig hög.
SM-medaljen från
1984 i ädlaste valör.

WHOPPER®
jr.

KING
MEAL

KR
Crispy
Chicken

Halloumi
King jr.

Text och Foto:
HARALD LOHSE

0240 - 860 00
www.ludvika.se/
uppleva-och-gora

Bygatan 33, Borlänge. Alla dagar 9-24.
Glad, intensiv, närvarande och med glimten i ögonvrån - det är så TV-tittarna möter
Gunilla Wikström i rutan.
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En tuff frisbee bana i Vika. Trångt och utmanande.
Foto: PRIVAT

Invigning av Svärdsjö Multiplan 2018 – Robin Vikström och Jimmy Linnér klipper bandet. Foto: PRIVAT

Allt annat än lugnt
i Falu kommun

Multiplan i Sundborn är populär. Foto: PRIVAT

Ola Eriksson har gett den ideella kraften ett ansikte
i Vika. Foto: PRIVAT

FALUN
I december 1972 invigdes Lugnets Sporthall.
Då Sveriges största
inomhushall med måtten
60 x 90 meter och med
fyra handbollsplaner
under samma tak.
Några år senare kom
fotbollshallarna lite
varstans i Sverige, men
det blev aldrig någon
riktig konkurrent till
Lugnet. Lugnet fortsatte
istället att utvecklas
och är idag en av Europas mest kompletta
idrottsanläggningar. Av
Riksidrottsförbundets
72 specialförbund kan
hela 60 genomföra sin
verksamhet på Lugnet.
Onekligen en imponerande siffra.
Men centrala Falun består
idrottsligt inte bara av Lugnet. Kopparvallen, Slätta med
idrottshall och fotbollsplaner,
Dalavallen, Haraldsbohallen
med fler och i innerstadens
närhet finns även Lindvallen
i Korsnäs. Tillsammans ger
de kommuninvånare en meningsfull möjlighet till fysisk
aktivitet.
Hur är då möjligheten
till fysisk aktivitet utanför
centrala Falun. Av kommuns
närmare 60 000 invånare bor
grovt räknat 39 000 i tätorten
och 21 000 på landsbygden.
Har till exempel boende
i Vika, Sundborn, Svärdsjö,
Enviken, Bjursås, Grycksbo
och Sågmyra samma förutsättningar till fysisk aktivitet
som de boende i tätorten?
Naturligtvis finns inte
samma utbud, men under de
senaste tio åren har byarna
blommat ut ordentligt. När

idrottsplatser, multiidrottsplatser, BMX-banor, ute gym
är bara några av många exempel på aktivitetsytor som
kommit till och gett boende
fina förutsättningar till fysisk
aktivitet i sin närmiljö.
Sundborn och Enviken
har även fått nya moderna
idrottshallar.
Till
glädje
för många och speciellt för
2000-talets mest växande
sport i Falun – Innebandy.
Innebandy är idag en av
landsbygdens mest populära
ungdomsidrotter både bland
tjejer och killar.
Vad är då drivkraften och
engagemanget bakom den
positiva utvecklingen av aktivitetsmöjligheter på landsbygden.
Den klart största kraften
är det ideella engagemanget.
Personer som vill ha en levande landsbygd och tror på
den ideella kraftens möjlighet
att utveckla sin bygd är stark
utanför Faluns tätort. I första
hand för att ge ungdomarna
en meningsfull fritidssysselsättning, men även för att
alla boende på orten skall
ha en möjlighet till enkla
fysiska aktiviteter. På köpet
blir anläggningarna en samlingspunkt för boende och
framförallt en plats för alla
generationer att träffas och
umgås.
Den ideella kraften är
utan tvekan motorn i bygdens utveckling. Men även
ekonomisk ersättning och
engagemang från Falu Kommun samt bidrag i form av
Riksidrottsförbundets
anläggningsbidrag, Allmänna
arvsfonden, kommundelsutvecklingsbidrag, VM-fonden
med flera är lika viktiga.
1000-tals och åter 1000-

tals ideella timmar ligger
bakom landsbygdens utveckling av aktivitetsmiljöer.
Vi gör en rundvandring
utanför tätorten och kollar
vad som finns.
VIKA
En bygd som verkligen
blomstrar och är idag en av
de snabbaste växande orterna
i Dalarna. Belägen mitt emellan Falun och Borlänge och
med naturen inpå dörren.
Sedan 2014 har det bedrivits ett imponerande arbete
kring utveckling av möjligheter till fritidsaktiviteter i
Vika.
Fotbollsplanerna är idag
tre i Vika. Förutom en fullstor 11-mannaplan finns en
7-manna och en permanent
linjerad 5-manna.
På Kyrkbytjärn plogas det
upp banor på naturis och på
sommaren finns även en 18
håls frisbeegolfbana.
Hinderbana, beachvolley,
skateboardramp, boulebanor
och multigym började byggas 2014 på gamla fotbollsplan och har fått namnet
Aktivitetsfältet.
– Vi sökte medel för
kommundelsutveckling
av
Falu Kommun. Det gjorde
att vi kom igång, säger Ola
Eriksson, som är en av de
största pådrivarna för att utveckla Vika.
– Sedermera har vi även
fått pengar från VM-fonden.
Det finns oerhörd kraft i Vika
för att utveckla bygden.
Idag har Vika IF över 200
ungdomar i verksamhet.
– Viktigt att komma ihåg
att det är Vika bor i alla åldrar som nyttjar våra aktivitetsytor. Kolla på boulebanan.
Där håller pensionärsligan till

sex av sju dagar i veckan, säger Ola.
– Och hinderbanan lockar
folk från när och fjärran. En
riktigt tuff bana med 14 hinder.
I Vika är det handling som
gäller. På sex år har den ideella kraften lyft hela bygden
och med tanke på entusiasmen i Vika är det säkert mer
på gång.
SVÄRDSJÖ
I december 2018 invigdes
multiarenan i Svärdsjö.
Oerhört viktigt för bygden. Här kan ung som gammal utöva spontanidrott. Här
kan man spela fotboll, basket
och innebandy under sommaren och på vintern blir det en
fin is anläggning, säger Svärdsjö IF:s ordförande Jimmy
Linnér.
Arenan har finansierats
med 1,1 miljon från Allmänna Arvsfonden och 400 000
från Riksidrottsförbundets
anläggningsstöd.
När Svärdsjö IF fyllde
100 år uppvaktade Svärdsjö
Intresseförening med 45 000
kronor till byggnation av ett
ute gym och hinderbana.
Den är klar idag och är
ett fint tillskott för alla, säger
Jimmy.
Allt vi gör är för bygdens bästa. Vi har över 200
ungdomar i verksamhet och
kommer aldrig att bli en elitförening. Med ett ideellt engagemang blir vi den sociala
kraften i Svärdsjö.
ENVIKEN
Sporthallen är en viktig
samlingpunkt för boende i
Enviken. Innebandyn har
blommat ut, men även andra
aktiviteter är populära.
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Kyrkbytjärn är populär under vinterhalvåret. Foto: PRIVAT

Full aktivitet i byarna
utanför Faluns tätort
Utbyggnaden av gymmet
har blivit en succé. En plats
som nyttjas frekvent av ung
som gammal, säger Niklas
Karlsson, ordförande i Envikens IF.
Multiarenan på gamla
hockeyplan, med ny sarg,
belysning, skateboardramp
samt möjlighet till basket och
tennis, är livligt frekventerad.
Anläggningsstöd från RF
och bidrag från kommun har
gjort detta möjligt och naturligtvis en massa ideella timmar. Utan allt engagemang
hade inte detta varit möjligt.
Nu funderar Envikens IF
på att utveckla fotbollsplan.
Det ligger lite på is. Pandemin har gjort att intäkterna
minskat. Men det finns en
plan för modernisering.
SUNDBORN
Multiarena, skateboardramp,
BMX-bana, hinderbana, fotbollsplaner, idrottshall, motionsspår är några exempel
på aktivitetsytor för alla boende i Sundborn.
– Som att bo i ett gigantiskt rekreationsområde och
den ideella kraften är oerhört
stark. Det finns massor av
personer med stort engagemang och ett hjärta för bygden. Verkligen imponerande,
säger Niklas Ribjer som bott
i Sundborn lite mer än fyra år.
Niklas var tidigare anställd
på Dalarnas Fotbollförbund.
– Naturligtvis tittar jag
lite extra på fotbollen. Vi har
en bred och bra verksamhet.
Grånäs för ungdomsverksamhet med klubbhus och
fullstor plan vid skolan. Dessutom kan vi nyttja Multiarenan vid denna tid på året för
de yngre lagen.
Engagemanget är något

som verkligen sticker ut. Skall
det läggas ut bark eller grus
så har alltid någon en maskin
att ställa upp med. Ingenting
är omöjligt.
Niklas påpekar:

»Allting är betydligt
enklare och fram
förallt går det snab
bare på landsbygden.
Alla vill bygdens
bästa för både ung
och gammal.«
Sundborns GoIF är en oerhört viktig aktör i Sundborn.
En flersektionsförening med
fem aktiva sektioner – fotboll, innebandy, gymnastik,
skidor och rodd.
BJURSÅS
I Bjursås finns det närmare
100 ledare, som varje vecka
lägger ner ett viktigt och beundransvärt ideellt arbete.
Det handlar om gymnastik,
fotboll, innebandy, cykel, alpint och längdskidåkning.
Det är ett otroligt engagemang i Bjursås, säger Bjursås
IK ordförande Pernilla Sjörén.
Men idag är man lite
trångbodda. Tiderna i Falu
Kommuns gymnastiksal räcker inte till alla och tränings
lokalen i Klubb
lokalen vid
Bjurliden är för liten.
Vi har blivit beviljade
200 000 i anläggningsstöd av
RF och har börjat bygga ut.
Då kan vi ha ännu fler motionsgrupper framöver, säger
Pernilla.
Samtidigt håller Sockenrådet och Bjursås IK på med
ansökan om en multiarena på
hockeyplan.
Vi hoppas på detta. Det

skulle betyda mycket för
Bjursås, säger Pernilla.
I Bjursås finns även ett ute
gym på Hanses Hällar, högst
upp i Bjursås. Vill påstå att
det är en av de vackrast belägna gymmen i Sverige.
Den ideella kraften ger invånarna i Bjursås en möjlighet till motion i olika former
på hemmaplan.
GRYCKSBO
Tansvallen har under de senaste åren fått en riktig ansiktslyftning. Löparbanorna
har fixats till och även Parken, den så kallade Grycksboparken, med dansbana har
åtgärdats.
Till detta skall läggas två
projekt.
– En grupp har fixat ett
ute gym som är välbesökt
och oerhört populärt för alla
åldrar, säger Jocke Nordlund.
Även en frisbeegolfbana
har byggts i Grycksbo och
här har Martin Trygg och
Johan Rönningen varit de
drivande.
Mycket har finansierats
genom kommundelsutvecklings bidrag från Falu Kommun.
SÅGMYRA
Fotbollsplan,
elljusspår,
hockeyplan, skidlekplats och
en mindre sporthall är det
som Sågmyra i första hand
kan bjuda på.
Vi tycker spontanidrott är
viktigt i Sågmyra. Det har vi
verkligen bra förutsättningar
och det gäller både ung och
gammal, säger Mattias Jons i
Sågmyra.
Och till våren kommer ytterligare ett tillskott. Vi skall
bygga ett ute gym som passar
alla, säger Mattias.

Ett fantastiskt utegym i Vika och det nyttjas av ung som gammal. Foto: PRIVAT

Det gäller att kunna det mesta på en hinderbana. Foto: PRIVAT
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Vi erbjuder bland annat:
•
•
•
•

Hemstädning
Flyttstädning
Fönsterputs
Trädgårdskötsel

VARFÖR KRÅNGLA
TILL DET?

Här kan
du nyttja
RUT-avdraget

• Kontors/företagsstäd
• Trappstäd

Elvan Cicen, ordförande i Forssa BK sedan ett år tillbaka, ser en ljus framtid för sin
nya klubb.

Nu är Forssa bäst igen
– tacka Dalkurd för det

Kontakta oss för mer information
och ett kostnadsfritt besök.

BORLÄNGE
För tre år sedan saknade
Forssa BK en ungdomssektion. Klubben hade
bara ett A-lag och ett
U-lag. Nu är läget ett
helt annat, Forssa är
helt dominerande på
pojksidan i Dalarna. Vid
finalspelet i ungdomsDM vann Forssa samtliga
pojkklasser.

Maria Daniels Nordling 070-49 46 411
www.anneliomsorg.se
Följ oss på instagram: anneliomsorgservice

DET ÄR VI SOM KÖPER VIRKET
I DALARNA
Olle Gunnarsson
Västerdalarna, Älvdalen, Särna-Idre
070-268 33 01
olle.gunnarsson@billerudkorsnas.com

Dan Flykt
Mora, Rättvik
0250-328 55
dan. lykt@billerudkorsnas.com

Sören Nygårds
Västerdalarna
0280-135 03
soren.nygards@billerudkorsnas.com

Magnus Eriksson
Gagnef, Borlänge Säter
070-268 55 61
magnus.la.eriksson@billerudkorsnas.com

Lenitha Liljeberg
Orsa, Furudal socken
0250-328 72
lenitha.liljeberg@billerudkorsnas.com

Nils-Olov Eklund
Falun, Leksand, Hedemora
070-304 12 77
nils-olov.eklund@billerudkorsnas.com

Staffan Jutterström
Mora
070-268 33 09
staffan.jutterstrom@billerudkorsnas.com

Jenny Landström
Västerdalarna
070-308 35 06
jenny.landstrom@billerudkorsnas.com

Staffan Gref
Ludvika, Smedjebacken, Avesta
070-543 28 62
staffan.gref@billerudkorsnas.com

Halva
priset
med R
UT
avdra
g

Vi gör vardagen
lite enklare!

BÄST IGEN
Så nu är Forssa bäst i Dalarna igen, åtminstone på pojk
sidan.
– Det vi har i Forssa nu
känns som det vi hade i
Dalkurd när vi startade där
2005.

»Vi vill satsa på
egna ungdomar
för att fylla på
i seniorlagen.
Det känns kul. «
Jag vet inte om Forssa kan
göra samma resa som Dalkurd, men några steg uppåt
i senior
systemet känns inte
omöjligt. Spelarna i dagens
ungdomslag visar att det
finns förutsättningar att göra
det
Elvan Cicen har sysslat
med fotboll sedan år 2000.
Då blev han ungdomsledare
och -tränare i Brage. Han har
själv kurdisk bakgrund och
eftersom det finns så många
kurder i Borlänge var han tillsammans med Ramazan Kizil

den drivande kraften när Dalkurd bildades 2005.
Några tankar på att följa
med Dalkurd till Uppsala
efter säsongen 2017 fanns
inte. Borlänge är och förblir
Elvans hemort.
Och Forssa BK har blivit
Elvans klubb, speciellt när
Dalkurds ungdomsverksamhet flyttade dit. Nu är han
också Forssas ordförande sedan ett år tillbaka.
– Jag ingick först i en
interims
styrelse, men när
Anders Wiklund slutade som
ordförande valdes jag till
hans efterträdare, förklarar
Elvan Cicen.

»Optimismen
frodas nu i
Forssa BK.«
–När vi började i Dalkurd var
det med killar från andra nationer. I Forssa har vi en bredare blandning.
Men när Forssa var Dalarnas bästa ungdomsklubb
på 1990-talet var det både på
pojk- och flicksidan.
– Vi har börjat lite lätt på
flicksidan nu, men inte kommit så långt än, säger Elvan.
Text och foto:
SVEN-ERIK KARLSSON

Vi hjälper dig med:

Sätta upp tavlor, hyllor
Hantverk
Flytthjälp

www.billerudkorsnas.se/skog

Förklaringen till den vändningen är Dalkurds flytt till
Uppsala. Det var bara Dalkurds elitverksamhet som
lämnade Borlänge.
Kvar i Borlänge blev också
Elvan Cicen, som 2005 var en
av de drivande krafterna när
Dalkurd bildades.
– När jag visste att Dalkurd skulle flytta gällde det
för mig att se till att klubbens
ungdomar skulle ha något att
göra, säger Elvan.
– Men jag ville inte att vi
skulle starta någon ny förening, tillägger han.
Att ta kontakt med Forssa
BK låg då nära till.
– Jag kände Forssas dåvarande ordförande Anders
Wiklund och han blev glad
och tog emot oss med öppna
armar, berättar Elvan Cicen.
Inte så konstigt när klubben som på 1990-talet var
Dalarnas bästa ungdomsklubb, men tjugo år senare tappat all ungdoms
verksamhet.

– Och om vi flyttade Dalkurds ungdomslag till Forssa
skulle vi inte skuffa undan
några andra ungdomar, påpekar Elvan Cicen.

Trädgård
Veckohandling
Datorhjälp

dalarna@veterankraft.se | tel: 023-38 83 500

VI TYCKER ATT DET SKA VARA ENKELT ATT HA BIL

Man ska inte behöva vända sig till flera företag för
att få hjälp med olika typer av biltjänster. Därför
erbjuder vi ett komplett upplägg som täcker hela
kedjan av biltjänster så att du som kund kan få hjälp
med precis allt som gäller bilen hos oss. Enkelt va?

BILVÅRD

GLASCENTER

SKADECENTER

DÄCKCENTER

SERVICEVERKSTAD

BILUTHYRNING

RESERVDELSBUTIK

TANKA & TVÄTTA

BILFÖRSÄLJNING

ALL A BILTJÄNSTER SAML ADE PÅ ET T STÄLLE
•

FÖRSÄLJNING av nya och begagnade bilar samt transportbilar

•

PAKETERINGSLÖSNINGAR för finansiering, försäkring och serviceavtal

•

SERVICEVERKSTAD för Volvo, Renault, Dacia och Polestar

•

TRANSPORTBILSVERKSTAD för Renault och Dacia transportbilar

•

SK ADECENTER för alla bilmärken

•

DÄCKCENTER och däckhotell för alla bilmärken

•

GL ASCENTER

•

RESERVDELSBUTIK

•

BILVÅRD för alla bilmärken

•

HERTZ hyrbilar

•

AUTOMATT VÄTT – Tvätta

•

GÖR-DET-SJÄLV-T VÄTT

•

DRIVMEDEL – Tanka

Välkommen till oss i Falun på Kolonnvägen 2-12
och i Borlänge på Smedjebacksvägen 3!

P13-laget var ett av Forssas lag som såg till att FBK vann allt på pojksidan vid
undoms-DM.
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Backar inte för studierna

Niclas blåslagna
kropp fick duga
istället för pass
MORA
Duger det att visa upp
en blåslagen kropp om
du missat att ta med
dig passet? Aldrig i livet
skulle du säkert svara.
Men Moracyklisten Nicklas Axelsson har lyckats
med detta konststycke.
Efter ett lyckat Giro
d'Italia 1999 där han
blev sensationell sexa
kom han till Milano
flygplats på hemväg till
föräldrahemmet i Isunda
utanför Mora.
Han var mörbultad efter en
våldsam krasch under en
av etapperna. Det innebar
ett brutet nyckelben och tio
stygn i huvudet.
Och givetvis ganska sliten
efter 3780 kilometer i cykelsadeln under tre veckor.
Men han hade varit med
om värre saker. Tio år tidigare hade han vid ett landslagstest i Jönköping frontalkrockat med en bil och for
med skallen in i framrutan
innan han slungades över bilens tak. Han låg i koma en
vecka innan han vaknade till
liv.

GLÖMDE PASSET
Men nu var det 1999, Och
Nicklas upptäckte att han
glömt passet.
Då är det bra att det fanns
en cykelintresserad polis i
närheten. Han hjälpte till att
identifiera den svenske toppcyklisten.
– Jag var så trött att jag
glömt mitt pass. Och det
dög inte att visa upp körkortet. Då visade jag istället
hur jag såg ut i kroppen efter
smällarna jag fått, berättade
Nicklas. Kroppen var ju täckt
av blåmärken (mycket i rött)
och skrapsår.
– Aha, sade passkontrollanten. Var det du som råkade
ut för den hiskeliga vurpan i
Girot, det såg jag på teve. Var
så god att passera.
Så det dög alltså med en
blåslagen kropp. Men det
måste vara en berömd blå
slagen kropp...
Att bli indragna i otäcka
vurpor är naturligtvis inte
ovanligt för cyklister. Men
det är ett härdat släkte.
Hur var den här svåra
vurpan?
– Vi kan ibland komma i
80–90 kilometers fart utför,

men inte när det är serpentiner och svåra kurvor. Det var
det nu. Vägen lurade mig, det
var en kurva för mycket som
jag inte visste om. Cykeln
bara försvann. Men min första tanke var att snabbt hitta
cykeln och försöka jaga ifatt
de tre utbrytarna.
Så långt var Nicklas Axels
sons karriär i en lysande fas.
Han hade stora förhoppningar om en bra fortsatt karriär.
ÅK INTE FAST
Men den karriären slogs sönder av dopning. Dessvärre två
gånger om i Nicklas karriär.
Jag träffade Nicklas hemma i Isunda efter den första dopningsavstängningen
2001. Han hade erkänt direkt
och stängdes av i fyra år. Betydligt hårdare dom än andra
ertappade fått.
Nicklas ville inte berätta
vem eller vilka som hade
uppmuntrat honom att ta det
ödesdigra steget. Självklart är
det idrottaren själv som har
det yttersta ansvaret.
Men Nicklas ville inte
bränna någon källa. Det var
dock inte svårt att lista ut
att han fått besked att lyckas
han inte i närmaste tävlingen

LEKSAND
Annie Silén och Tuva
Kandell är backar i
Leksands IF. Båda går
på Leksands gymnasium
och brinner för hockeyn.
Det är ingen lek att kombinera skola på heltid
och att spela i SDHL,
säger tjejerna.

»Jag tycker det
skall finnas en
rättvisa, att det
är samma straff
för dopning i alla
sporter och i alla
länder.«

(VM i Lissabon) då rivs kontraktet. Och underförstått: Vi
har medicinskt kunniga som
hjälper till.
Det där sa inte Nicklas.
Det hade varit ödesdigert
med tanke på att han en dag
ville göra comeback. Men
ibland kan man läsa mellan
raderna.
INGEN RÄTTVISA
– Jag fick fyra års straff för
dopning, två år mer än andra
idrottare. (Det var svenska
cykelförbundet som utdömde
den maximala straffsatsen).
Är jag dubbelt så ful som Ben
Johnson? Jag tycker det skall
finnas en rättvisa, att det är
samma straff för dopning i
alla sporter och i alla länder.

Om du visste hur många
svin det finns i branschen. Du
kan få höra saker som ”ta
vad du vill för medel men se
till att du inte åker fast. Med
andra ord: Då står du ensam
utan jobb. Och om du protesterar, tja, ord står mot ord.
När jag träffade Nicklas i
Isunda hade han just läst om
italienaren Stefan Garzelli
som nu var i ledning avGiro
d´Ítalia. Han hade åkt fast för
dopning ett år tidigare, men
klarat sig med elva månaders
avstängning. Beskrevs nu
som en hjälte.
Det finns berättelser om
hånfulla sportdirektörer som
rivit utlovade prischeckar om
resultaten uteblivit.
Det här är ingen ursäkt

för den som dopat sig. Men
det ger en bild av klimatet i
den här branschen. Eller hur
det var. Det är förmodligen
bättre idag... eller?
Jag ställde den givna frågan:
Var du dopad när du nådde
din största framgång, sjätte
platsen i Giro d'Italia?
– Nej, men jag använde
smärtstillande medel eftersom jag bröt nyckelbenet en
och en halv etapp före mål.
Men jag vet inte hur det medlet betraktades, det handlade
i alla fall inte om något prestationshöjande..
Nicklas bor sedan flera år
tillbaka i södra Frankrike.

www.ifkmora.se/sk

- Bilglas
- Inredningsglas
- Solskydd
- Energiglas
- Fönsterreparationer

Studier på halvfart och sedan
glida in på Tegera arena för
lite gym och lagom hockey.
Glöm det. Att spela hockey
i högsta serien och läsa på
gymnasiets ekonomiprogram
(som både Tuva och Annie
gör) är ingen lek. Tvärtom.
Det kräver stenhård disciplin.
Både på isen och i skolan.

Ac t iv e l i v in g M o r a

Välkommen att åka 41 km i
den vackra Vasaloppsarenan
lördag 23 januari 2021

– Absolut. Man blir väldigt trött både fysiskt och
mentalt. Studierna kräver
enorm planering för att hockeyn ska fungera, säger Tuva
Kandell.
Annie håller med. Det
är självdisciplin som gäller,
säger hon. Vi har själva valt

det här, så det är bara att ge
järnet.
Vi sitter i Tegera arena
på corona-avstånd och gör
intervjun. Klockan är 15.30
och flickorna kommer direkt
gymnasiet. Klockan 16.00
börjar fys-passen och klockan 19.00 ska dom gå på is.
– Ja, och klockan 07.30 i
morse körde vi första ispasset. Skolan började klockan
10.00 idag, berättar Annie.
Är ni inte ganska trötta efter
en heldag i skolan? Ekonomi
är inte det lättaste programmet på gymnasiet.
– Visst är det svårt. Kanske det svåraste programmet av alla. Mycket matte,

Annie Silén och Tuva
Kandell spelar i SDHL och
juniorlandslaget. Båda
läser ekonomiprogrammet
på Leksands gymnasium.
Här förhör Tuva (till
höger) Annie på tyska
glosor.

redan
070-321 36 33.
skidor@ifkmora.se

Annie Silén
Spelar: Back i
Leksands IF
Tröjnummer: 28
Läser:
Ekonomiprogrammet,
tredje året på
Leksands gymnasium
Kommer från:
Huddinge/Segeltorp

Tuva Kandell
Spelar: Back i
Leksands IF
Tröjnummer: 26
Läser:
Ekonomiprogrammet,
första året på
Leksands gymnasium
Kommer från: Leksand

Text och foto:
MATS RÖNNBLAD

VESTLIS FISKE vid Kupolen Borlänge 0243-23 74 86. Öppet månd–fred 10–18, lörd 10–16, SÖND 11–16
Djurås Smed Olles väg 2, 0241-513 65. Öppet månd–fred 10-18, lörd 10–14
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företagsekonomi och många
språk, säger Tuva.
– Men faktum är att
hjärngympa på dagen kan
funka bra som uppvärmning
inför hockeyn. Jag bli ganska
pigg i benen av skolan ibland.
Annie och Tuva är erkänt
duktiga backar i SDHL. Förra säsongen var spelade de i
JVM i Slovakien.
– Vi delade rum och hade
jättekul på JVM. Vi spelade
över jul och nyår. Det enda
som var jobbigt var att vara
borta från familjen minns jag,
säger Tuva.
Ingen av tjejerna tror att
de kan leva på hockeyn. Det
är viktigt att skaffa sig en bra
utbildning och få ett vettigt
jobb efter karriären, säger
dom.
– Jag kan tänka mig att
bli polis eller att jobba inom
sport. Kanske som sportchef,
säger Tuva.
Annie är lite mer osäker:
– Först får det bli hög
skolan. Sen får vi se, säger
Annie.

VI HAR ALLT FÖR VINTERFISKE!

Text: STELLAN KVÄRRE
Foto: GUNNAR BÄCKE

VI MORALOPPET
SKRÄDDARSYR
23 januari
januari
18
DITT UTERUM!

DIN LOKALA GLASMÄSTARE I MORA
- Glasreparationer
- Aluminiumpartier
- Inglasningar
- Spegelglas
- Glasräcken
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Penningpriser till de
sex första i DH 21
Bergspris i Hökberg

första
dam
och herre
Start:
Evertsberg.
Fullständig
glasmästeriservice - medtill
kund
och
kvalitet
i fokus

Utnyttja

T- T!
RO
RAGE

AVD

Besök oss på facebook!

Älvgatan 58, Mora, 0250-156 10 • Orsa, 0250-61 90 90

www.siljansglasmasteri.nu

Ett reklamutskick via ClearSense • www.clearsense.se

Mål: Mora skidstadion, Hemus.

Älvgatan 58, Mora • 0250-156 10
www.siljansglasmasteri.nu

leksandsfolkhogskola.se

Allmän kurs - kreativ e-sport
Allmän kurs - handel/butik/kommunikation
Allmän kurs - personlig utveckling
Allmän kurs - grund
Visual Merchandiser/Butiksledare

Bokbinderi
Design
Keramisk form
Kreativt entreprenörskap
Metall/Silversmide
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Walter världsmästare – både
i backe och längd
FALUN
Schweizaren, numera
Falubon, Walter Steiner
var på 70-talet en
världens bästa backhoppare med många tunga
meriter. I tio år ingick
han i det schweiziska
landslaget och tog bland
annat silver vid OS i
Sapporo 1972, VM guld
i skidflygning 1972 och
-77, och silver 1973. Han
noterade totalseger i
backhopparnas inofficiella världscupen 1973
och har då bland annat
segrat i klassiska Holmenkollen.
Regissören Werner Herzog
har gjort en dokumentärfilm
om Walter, Die grosse Ekstase
des Bildschnitzers Steiner”,
en film om hans liv som backhoppare och träsnidare, en
hantverkarkonst han också
var mycket duktig med.
Filmen hade premiär
1974, än idag kan han få
kommentarer och frågor från
personer som sett filmen.
På den tiden hoppade man
med den gamla stilen där
skidorna hölls ihop. Det var
långt före Boklöv kom med
V-stilen. Att det blev backhoppning var kanske något
av en slump, i Schweiz var

det alpint som gällde men eftersom föräldrarna inte köpte
något liftkort till honom fick
han trampa slalombacken
upp för att kunna åka och
när han sedan skulle åka ner
fanns det alltid hopp att pröva färdigheterna i.
TRÄNARKARRIÄR
Efter den aktiva karriären
blev han tränare men då
det var stora motsättningar
i schweizisk backhoppning
flyttade han till USA och
klubbtränare i Steamboat
Springs och fick stora framgångar med sina hoppare.
Fyra år blev det i USA
innan resan styrdes till Sverige. Han kom hit med benet
i gips efter att han hade råkat
ut för en olycka under arbete
i en underbacke där det var
vinddriven snö och 20 grader
kallt.
Varför blev det egentligen
Sverige och Falun? Han var
här och tävlade vid för-VM
1973 och med två andra
placeringar, och han har alltid varit förtjust i naturen i
Sverige och Norge. 1974 vid
VM gick det tyvärr inte lika
bra, han hamnade precis utanför pallen. Tävlande fortsatte sedan fyra år till innan
han slutade han som aktiv.

HÄLSOMEDVETANDE
1988 kom han till Falun igen,
nu för att praktisera på flera
olika hälsohem.
Den tiden gav mersmak
och efter utbildning till hälsokock i hemlandet återvände han till Falun för att
jobba och på hälsohemmet
Strandgården som kock och
terapeut, men han var på fler
hälsohem bland annat i Sollefteå. Samtidigt var Walter
anställd som expert för hoppbackarna som skulle förberedas för VM 1993.
Tillsammans med Jachym
Bulin arbetade de fram en
noggrann plan för att säkerställa snösäkra och bra tävlingar. Backarna skulle vara i
den nyaste profilen så de även
i framtiden kan vara FIS-certifierade.
Men Walter tyckte inte
man följde den planen och
det var något som sedan blev
avgörande när Falun fick VM
2015. Han kände inte för att
ställa upp om det inte fanns
en framtidstanke med VManläggningarna och träningsmöjligheter som en lönsam
multifunktion för Faluborna
och turister.

Genombrott. Efter att kanadensaren Todd Brooker kraschat våldsamt precis där
Nisse stod i backen vid VM i Åre såldes hans bilder i många länder.

Walter Steiner har bland annat ett OS-silver i backhoppning från Sapporo 1972 och
VM-guld i skidflygning 1972 och 1977.

PÅ NYA SPÅR
Efter VM 1993 blev Walter
kvar och gifte sig med en
dalkulla. Tyvärr försämrades förutsättningarna för att
driva hälsohem, bland annat
höjdes momsen som gjorde
att många hälsohem stängde.
Walter fick börja med andra
arbeten som snickare, slöjdlärare och till sist blev han
hantverkare vid Svenska Kyrkan i Falun.
Vid 50 års ålder började
han på allvar tävla med

längdskidor och även där har
han haft stora framgångar,
både i fri stil och klassiskt,
bland annat blev han världsmästare i 55-årsklassen vi
tävlingar i Italien. Numera
har han mera lokala längdtävlingar i sikte. Håller igång
konditionen med rullskidor
och många turer på landsvägscykeln. Gustafsturen på
cykel med vännerna varje lördag hoppas han kunna hänga
med på länge.

INTE BORTGLÖMD
Stora idrottshjältar glöms aldrig bort. Walters prestationer
som backhoppare lever i högsta grad kvar hos schweizarna
och han är också en uppskattad och hyllad person när han
har deltagit i de idrottsgalor
som arrangerats i Schweiz.
Nästa år fyller han 70.
Text och foto:
ERIC ”JOKKE” LUNDIN

Fotnot: FIS = Internationella
Skidförbundet

Patrik Järbyn flyger fram. Nisse har dokumenterat mycket idrott, främst alpint.

Det är bara Nisse som kan
vara på två ställen samtidigt
– en riktig
arbetsmyra
IDRE.
Det är ingen överdrift
att påstå att Nisse
Schmidt är en av norra
Dalarnas större profiler.
Ett välkänt namn med
en arbetskapacitet som
vi alla beundrar. Karln
verkar ju vara överallt.
Inte bara i Idre och
Särna utan över halva
Dalarna. Han förstärker
uttrycker att där det bor
en journalist där händer
det något.

Eller som hans gamla arbetskollega och chef på Mora
Tidning Berit Olars berömmande sagt:
– Jag vet bara en person
som kan vara på flera ställen
samtidigt och det är Nisse.
En otrolig arbetsmyra, dessutom alltid med ett glatt humör
Nisse Schmidt är varmt
välkommen som det senaste
bidraget till vår tidskrift
Sport i Dalarna. Ja, han har
ju redan debuterat.
Men vad ni inte vet det

Nisse Schmidt på väg upp på Städjan.
Foto: FRIDA HANSDOTTER

är att Nisses karriär i Dalarna kunde ha börjat som
förenings
konsulent i IFK
Mora.
– Jag tackade ja på fredagen, men nej på måndagen.
IFK Mora sörjde inte utan
drog en högvinst. Istället anställdes en man vid namn
Rolf Hammar. Resten är historia, en god historia
PROFFS I NORGE
Nisse är faktiskt inte mas
från födseln. Han är född i
Uppsala, kom till Dalarna
och Leksand när han var sju
år. Bodde där till tolv års ålder. Så småningom blev det
Sollerön. Han spelade hockey
i Sollerö/Bonäs, bland annat
med Jan Simons i laget, och
varit målvakt också i fotboll
(Sollerö IF) där han berömmer mittbacken och tidigare
MT-kollegan Gunnar Bäckes
vassa spel.
Gunnar räddade upp
många situationer åt mig.
En poäng i sammanhanget
är att Gunnar Bäcke hade
en stor kostym att fylla som
mittback i Sollerön. Hans
företrädare hette nämligen
Börje Marcus, för övrigt den
senaste som spelat i högsta
serien både i fotboll (AIK)
och ishockey (Mora IK) samma år.
Men vad ni säkert inte visste om Nisse Schmidt denna
idrottens egen hovfotograf
(och skribent) är att han har
en spännande bakgrund inom
sjömanskyrkan och som fritidsledare. Och som fotbollsoch hockeyspelare i Norge,
Holland och Japan. Internationellt så det förslår.
Beskrevs av norska förbundet som professionell fotbollsspelare när han kom till
Narvik i laget Mjölner.
Nästa steg blev ishockey
i holländska Rotterdam HC.
Där var han utespelare och
vann skytteligan. Sedan blev
det spel i div 2-laget Haag.

Där drog han på sig ett
matchstraff för att han svor
åt något (på svenska). Men
domaren hade ett norskt
förflutet som krigsbarn. Han
förstod och uppskattade inte
vad den svenske spelaren
sagt.
Det internationella livet
fortsatte i japanska (!) Kyowa
som hockeymålvakt.
Det låter stort Nisse.
– Asch, egentligen har jag
inte lyckats med någonting.
Jag har inga pokaler. Men
minnen. När vi spelade i Japan bytte vi om utomhus och
hängde upp kläderna i en
palm.
Efter fem år i Japan kom
Nisse efter mellanlandning i
Skåne hem till Mora med en
fullfjädrad kamerautrustning
och blev därmed en mentor
för journalisterna i Dalarna.
Det blev mycket idrott. Och
framförallt den alpina idrotten.
KANONBILDEN I ÅRE
– Att jag hamnade i alpint var
en ren slump. Det var MT:s
Lasse Klockar som tyckte
jag skulle åka på tävlingar i
Åre. Jonas Nilsson hade vunnit VM-guld det året och jag
skickades till Åre där samtidigt störtloppsbanan skulle
invigas. En bana som ansågs
vara för farlig. Jag klättrade
upp i backen och fick bilder
på en kanadensaren Todd
Brooker som kraschade våldsamt. Det blev bilder som såldes i många länder, och man
kan kanske kalla det för ett
genombrott för mig.
Men det är ett annat möte
som ger ett starkare minne.
Det var Ingemar Stenmark som synts vid Kläppen
i Sälen med en ny flamma.
Kvällspressen var upphetsad,
ryktena gick men ingen hade
bilden.
Nisse var då pressansvarig
för alpina landslaget, han har
för övrigt varit fotochef vid

tre VM, två gånger i Åre och
en i Falun.
– Då i Kläppen kom Ingemar fram till mig och sa:
Kom upp till stugan där jag
hyrt så skall du få ta bilden
på oss två. Men du får bara
skicka den till Expressen (och
förmodligen också Ingemars
husorgan Västerbottens-Kuriren).
Bilderna togs och jag ringde upp Expressen och sade
att jag hade bilder från alpina
tävlingarna i Sälen.
Det låter inte så intressant,
sa de.
– Men jag har bilder med
Ingemar och hans nya tjej.
– Oj, vi skickar upp en helikopter och hämtar filmen,
blev svaret.
Det här visade på två saker. Dels hur otroligt stort intresset var för allt som gäller
Ingemar Stenmar, dels vilket
förtroende Ingemar hade för
Nisse Schmidt.
Nu har Nisse lämnat
Mora Tidning, där han senaste 20 åren jobbat som frilans
journalist.
Jag har förstått, men ännu
inte riktigt insett att jag är 67
år och att jag måste trappa
ned. Kroppen orkar inte hålla
det tempo jag haft.
Men han fortsätter att
skriva och plåta. Inte bara för
Sport i Dalarna utan också
för webbaserade sajten Siljan
News. Men han kanske inte
behöver sitta i bilen 6000 mil
per säsong som hittills har
varit fallet. Jo, förresten. Det
skulle inte förvåna.
SEX STORA PROFILER
Till sist Nisse. Du som träffat
så mycket folk. Plocka ut sex
personer som gjort extra intryck på dig:
– Jag har många att välja
bland. Jag börjar med Peter
Antoine, en högst annorlunda fotbollstränare i IFK Mora
(det var han som tyckte att
IFK Mora gott kunde lägga

Vi är stolt busshovleverantör till
Sveriges mest omtyckta lag vastanhede.se

ned Vasaloppet och satsa hårdare på fotbollen).
– Peter var som en elefant
i en porslinsfabrik, men han
var extremt kunnig, en bra
lagbyggare.
Jag fortsätter med Wolfgang Pichler (demontränaren
i skidskytte). En mysfarbror,
samtidigt en riktig nörd. Kan
få sina aktiva att verkligen
tro på sig själva. De som står
ut med honom blir rikligt belönade.
Sedan har vi den alpine
ledaren Lasse Kjällberg. En
mycket god vän till mig. En
av de mest generösa människor jag träffat. Här kan vi
pratas om ordning och reda,
en riktig ordningsmänniska.
Jag fortsätter med alpina
stjärnan Thomas Fogdö.
Han vann världscupen i slalom och så kom den hemska
olyckan som stoppade karriären och ändrade hans liv.
Med sina föreläsningar och
sitt engagemang har han betytt mycket för många.
Christer Abris (den eldfängde målvakten ) i Leksands IF. Som han bjöd på
sig själv. Det kanske inte
så många som minns men
Christer kom till Mora IK
som tränare. Och jag minns
han hade alltid sina gamla
målvaktsskridskor på sig vid
träningarna. Jag tror inte han
hade några andra.
– Och till sist men inte
minst roddaren Jean Martell, med sitt spännande levnadsöde (flydde från Ungern
och bosatte sig i Dalarna). En
levnadskonstnär och numera
aktuell inte minst som en
”pappa” till roddartjejerna
på Sollerön, och ett bra bollplank till ledaren Anne-Lie
Birkeholm.
Sex profiler i fem olika
idrotter. Det finns säkert
hundra till som Nisse skulle
kunna berätta om. Men det
tar vi en annan gång.
Text: STELLAN KVÄRRE
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Vilken resa för ”Jokke” Lundin

Nu skall
robotar
klippa
planerna

– när han blev radiosportens skidskyttereporter
Klas Lestander, Anna Karin Zidek, Helena Ekholm,
Björn Ferry, Carl Johan Bergman, Hanna Öberg
med flera får ursäkta men den person som fick
svenskarna att börja prata skidskytte var Magdalena
Forsberg.
Utan hennes framfart i spåren och på skjutvallen
hade det aldrig blivit det stora intresse för sporten
som det nu är från den svenska allmänheten.
Det hela började för mig vid en världscuptävling i
Östersund i december 1996.
Men varför blev det jag som blev radiosportens
skidskyttereporter?
Radiosporten har i alla år
haft det så att en reporter
ansvarar för en viss idrott,
har så kallat grenansvar. Hos
oss var det Hasse Johansson
som hade skidskytte på sin
lott. Hasse gick tyvärr tragiskt bort alldeles för tidigt i
början av 1996 och eftersom
han, liksom jag, var stationerad i Falun fick jag ”ärva”
den uppgiften.
Det var få på vår redaktion som trodde att det skulle
bli något större intresse för
skidskytte annat än när det
var Olympiska Spel.
– Så vi låter Lundin få det,
så tänkte dom nog, men ack
vad fel dom hade!
Så var läget när Magdalena klev ut längdspåret och
satsade på skidskytte. Alltså,1996. Åter till Östersund.

Få åskådare. Ett par hundra, kanske. Vädret var inte det
bästa, regn i luften och blött i
spåren. Media. Inte många.
Legenden Åke Strömmer
gjorde
Eurosportsändning
och lokaltidningarna var tillsammans med mig dom enda
på plats. En lokal reporter
skrev, lika okunnig om skidskytte som jag var då.
”Regn i luften och våta
spår, riktigt klisterföre”.
Se där vad lite den svenska
pressen visste då, enda vallan
skidskyttar använder är glidvalla.
VÄRLDEN ANADE INTE
VAD SOM VÄNTADE
Nämligen att Magdalena
Wallin. Född i Ullånger, Ångermanland den 25 juni 1967,
numera Forsberg, boende i

Bergeforsen, skulle bli världens dominant och ta täten
och förvandla skidskytte till
en publiksport med fyllda
arenor, pressuppbåd och
miljontal i tittarsiffror.
Mycket av det där känner ni alla till så jag väljer att
berätta om händelserna som
aldrig blev några rubriker.
RADIOREPORTER
MED ENSAMRÄTT
Mina minnen från åren med
Magdalena är många. I början var det i stort sett bara
jag och vissa gånger Christer
Ulfbåge och Kari Korpela, senare Kalle Grenemark, som
följde Magdalena. De faciliteter som sändande media
bjöds, var inte alla gånger de
bästa. I Oserblie fick TV och
jag dela på en hytt, avskärmad bara med en plywoodskiva. Det betydde att vi fick
prata i turordning.
Dom röda ögonen. Jag
hade vid den tiden börjat
använda glasögon. Naturligtvis satt jag sönder dem alla i
stressen. Jag lagade dem med
röd tejp och Magdalena höll
på att skratta ihjäl sig när jag
intervjuade henne. Hon hade
önskat att det varit i TV, inte
radio.

Fjätervålen
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AVKOPPLING PÅ HÖG NIVÅ-1002 möh

Förstklassig skidåkning i både backar och längdspår.
Hos oss bor du i mysiga privatägda stugor till mycket attraktivt
pris. Vi har 18 nedfarter och 48 km längdspår, varav 4,6 km
är elbelysta. Här finns även ställplatser, wärdshus,
närlivsbutik, skidskola, guidade skoterturer mm.
Boka på fjatervalen.se | Tel. 0253-211 43 | bokning@fjatervalen.se

HEDEMORA
Runt om i landet är det robotgräsklippare
som används på fotbollsarenorna, men det
är mycket ovanligt i Dalarna.

Friskvårdsprojekt
som blev en succé
Magdalena Forsberg med radiosportens skidskyttereporter Eric ”Jokke” Lundin.
Bandspelaren som revol
terade. Något annat hon

alltid hade roligt åt var min
bandspelare som hade en viss
förmåga att ofta krångla i
starten. Den blev upphov till
många skratt tillsammans genom åren!
Jag ¨klädde på¨ henne.
I början av karriären var jag
och min mikrofon ensam
med henne och Wolfgang.
Han var enormt noga med
att hon skulle byta om direkt
så det var ofta jag fick stå och
hålla i kläderna medan hon
bytte om!
Men det var härliga år för
mig. Jag ”ägde” Magdalena,
hade exklusiv tillgång till
världens största stjärna i sin
idrott. Men det var innan den
övriga, skrivande pressen förstod hennes storhet och kom
ångandes!
Världen
förändrades.
Med Magdalena förändrades skidskyttevärlden. När
jag idag ser TV-bilder från de
olika skidskyttemetropolerna
har jag svårt att känna igen
mig. Det gäller inte bara i
Östersund. Antholtz hade i
början en läktare av sten vid
sidan av skyttebanan och
den rymde inte många åskådare och i pressrummet fick
knappt mer än tre plats!
Ett bra samarbete. I
denna lilla italienska ort är
det enda gången Magdalena
tvekat att ställa upp på en
intervju med mig. Hon hade
misslyckat kapitalt i ett lopp,
blivit 32:a tror jag, och hade
inte alls lust att prata. Nu
blev det ändå prat, men det
var ENDA gången hon tvekade!
Oerhört populär. Vi skidade en gång tillsammans
efter det att hon slutat som
aktiv och börjat som expertkommentator för tyska ARD.
Men nåt vidare träningspass
blev det inte. Det var inte
många meter vi kunde åka
utan att hon fick stanna och

skriva autografer till folk.
Hon var otroligt populär
överallt!
I Hochfilzen fick jag de
första åren jobba i en låg
gammal militärkoja, som
man plockat ner från något
lastbilsflak. Jag kunde inte
sitta rak utan var tvungen att
gå ut ur hytten när jag skulle
sända med utrustningen jag
hade på taket!
Intervju

i

snödrivan.

Vi var i Hochfilzen då hon
fick reda på att hon vunnit
Jerringpriset. Vi stod ensamma i snön bakom en affär
och gjorde inspelningen. Idag
sker en sån ceremoni direkt
i TV inför miljontals män
niskor.
Insnöad
reporter.
I
Hochfilzen skulle jag leta rätt
på Magdalenas hotell för att
göra ett förhandsinslag inför
världscuptävlingarna. Men
hyrbilen var inte anpassad för
snöväder. Jag fastnade på väg
upp från hotellets garage och
satt fast ett par timmar innan
jag fick hjälp. Jodå, inslaget
nådde lyssnarna.
In i dimman. I Kontiolahti var det runt minus 30
grader när världscupen skulle
köras. Att tävla var omöjligt!
Arrangörerna försökte allt!
Man la presenningar ovanför
spåren och eldade under för
att få värme. Men då blev det
istället en massa obehaglig
rök. Men med värmeväxlare
i munnarna och lite mildare
väder dagen efter kunde vissa
tävlingar köras. Fast kallt var
det!
Då led jag med Mag
dalena. Olympiska spel och

Magdalena var ingen bra ekvation. Nagano 1998 var en
pina. Hon kom dit för att i
princip bara ställa ut skidorna och sedan hämta guldenja, enligt svenska media.
Jag led verkligen med
henne för det var enorma
förväntningar som lades på
hennes axlar. Tack och lov

Magdalena
Forsberg
Vann världscupen 6 år i rad,
42 segrar och 87 gånger på
pallen.
Två OS-brons från Salt Lake
City. 13 VM-medaljer. 6 guld ,
1 silver, 6 brons!
Utsågs av svenska folket till
vinnare av Radiosportens
Jerringpris fyra gånger!
UNIKT!
Viktoriastipendiat, men fick
märkligt nog aldrig Svenska
Dagbladets Bragdmedalj.

fick hon sin revansch i form
av två brons i Salt Lake City
fyra år senare.
Jagad reporter. Efter sista tävlingen i Holmenkollen
var hon ett jagat villebråd,
efter målgång var vi en stor
mängd journalister som ville
prata med henne. Jag anförde den jagande massan med
påslagen bandspelare medan
Magda halvspringande, var
på väg till sin fan club som
ville ge henne en present!
”Flytta på dig Jokke” ropade hon ett par gånger under tiden vi sprang. Den lilla
glädjeyttringen, för det var
det, spelades sedan Roger
Burman elakt upp ett antal
gånger i Radiosporten!
Egen vallare. Magda har
litat på vallare från Dalarna,
först Mikael Jansson från
Transtrand och sedan Morabon Tomas Söderberg.
TACK FÖR
DEN HÄR RESAN!
När Magdalena lade bössan
på hyllan kände också jag att
det fick vara nog. Det hade
varit en fantastisk resa från
0 till 180 jag fått göra med
henne och följa skidskyttets
fantastiska utveckling under
6 år!
Text och foto:
ERIC ”JOKKE” LUNDIN

HEDEMORA
För tio år sedan startade
Svenska Orienteringsförbundet friskvårds
projektet HITTA UT. En
av de orter som finns
med i det projektet
är Hedemora med IFK
Hedemora Orientering
som lokal arrangör.
Det är andra året som
Hedemora är med i
projektet och i år ökade
man från 750 förra året
till cirka 1 300 i år.
– Vi blev förvånade att det
blev så många som deltog i år,
säger orienteringsklubbens

Kjell Lidholm.
Hitta Ut går ut på att hitta
så kallade ”checkpoints”
(kontroller) som är utplacerade i inte bara Hedemora utan
också i Långshyttan, Garpenberg och Vikmanshyttan.
– Vi har själva kartor i
Vikmanshyttan och Garpenberg och i Långshyttan samarbetar vi med orienteringsklubben där, förklarar Kjell
Lidholm.
Sammanlagt har 169 kontroller varit utplacerade.
– En del är kluriga att
hitta, men en del betydligt
lättare.
När årets HittaUt var över

hade inte mindre än 58 deltagare klarat av alla 169 kontrollerna.
– Det överraskar för en del
kontroller var mycket svåra
att hitta, säger Kjell Lidholm.
– De som klarat av alla
har verkligen stått för en prestation.
När
IFK
Hedemora
Orientering startade projektet förra året gjorde man upp
en treårsplan och med tanke
på det stora intresset är det
ingen tvekan om att det även
blir ett tredje år och helt säkert en fortsättning efter det.
Sponsorerna är också nöjda
med det här projektet.

– Det har kommit några
som frågat om de får vara
med, avslöjar Kjell Lidholm.
– Som friskvårdsprojekt
är det nog det bästa vi har i
Hedemora.
Siffror som understryker
att Hedemoras HITTAUT
blivit en succé är de här:
Under perioden 1 maj–30
september har 1 291 deltagare gjort 53 511 besök vid
169 kontrollpunkter. Totalt
beräknas att deltagarna tillsammans ägnat drygt 40 000
timmar för att uppnå det
höga antalet kontrollbesök.

– Men nu är det tänkt att vi skall skaffa robotgräsklipparna på fotbollsplanerna i Hedemora, avslöjar fritidschefen Lars-Åke Östlin.
Upphandlingen har just startat, men nästa år
kan den första finnas på plats.
– Det är tänkt att Klosterliden i Långshyttan blir
den första arenan i Hedemora kommun som får en
robotgräsklippare.
Föreningen i Långshyttan, LAIK, är mycket positiv till pilotprojektet och faller det bra ut finns det
stora möjligheter att alla fotbollsplaner här i kommunen sköts av robotar i framtiden.
– Det är dyrt med gräsklippningen så det är
ekonomiskt bra att skaffa robotgräsklippare, säger
Östlin.
De robotgräsklippare som används på fotbollsarenor är betydligt större än de som vi är vana vid
från villaträdgårdarna och de stör inte när klubbarna använder planen för match eller träning.
– Jag vet efter de uppgifter jag fått från en ort i
södra Sverige hur det går till.

»När träningen eller en
match är över flyttas målburarna
utanför planen och gräsklipparen
kommer in.«
– När spelarna kommer till arenan stängs gräsklipparen av och flyttar till laddningsstationen
och målburarna flyttas in igen, förklarar Lars-Åke
Östlin.

Text: SVEN-ERIK KARLSSON

All fotboll i Hedemora flyttar till Vasaliden
HEDEMORA
Sedan slutet av
1950-talet har Brunnsjöliden varit fotbollens
hemvist i Hedemora,
men snart är det över.
IFK Hedemora FK kommer att flytta all verksamhet till Vasaliden.
Antalet planer där kommer att utökas så att
planerna vid Brunnsjö
liden blir överflödiga.

– En av planerna kommer
att finnas kvar vid Brunnsjö
liden. Den andra planen försvinner när det planeras bostadsbyggande där, förklarar
Lars-Åke Östlin, fritidschef i
Hedemora.
Vid Vasaliden finns det
redan en 11-mannaplan av
konstgräs och under hösten
har man gjort i ordning en
7-mannaplan bortanför fri

idrottens kastplan, påpekar
Lars-Åke Östlin.
IFK Hedemora FK:s ordförande Kent Hedin är förstås
involverad i det som händer i
flytten från Brunnsjöliden.
– Jag tycker förstås att
det är bra att fotbollen får en
mera central hemvist i Hedemora och det är ju Vasaliden,
säger Kent Hedin.
– Vad vi behöver är två

Hedemoras fritidschef Lars-Åke Östlin vid Brunnsjöliden som varit fotbollens
hemvist i Hedemora sedan slutet av 1950-talet, men snart försvinner all fotboll
från den idrottsplatsen.

11-mannaplaner och minst
lika många 7-mannaplaner,
säger Hedin.
– Där Vasaliden ligger
var förr en ravin och vad jag
hoppas och vill är att ytterligare en del av ravinen skall
fyllas ut och därmed ge plats
för de planer som behövs,
tillägger han.
Och på grusplanen, som
använts som parkering hop-

pas jag att man kan göra en
7-mannaplan med icke uppvärmt konstgräs.
Sammanlagt
har
IFK
Hedemora FK tolv lag, men
seniorlaget går sedan ett par
år tillbaka under namnet
Hedemora FC.
– För två år sedan var vi
i stort sett klara för uppflyttning till Division 4, men det
passade inte spelarna, förklarar Kent Hedin.

– Då startade vi ett projekt med en klubb som heter
Hedemora FC. Vi kunde inte
göra det under namnet IFK
Hedemora FK för där hade
vi inte tillåtits att starta ett
projekt.
Kent Hedin är också ordförande i Hedemora FC, som
i år spelat i division 7, men
återfinns troligen i division 6
nästa år.
Text och foto:
SVEN-ERIK KARLSSON

IFK Hedemora Fotbolls ordförande Kent Hedin med Vasaliden bakom sig. Om något
år kommer det att finnas ännu fler planer där så att Hedins klubb skall kunna ha all
verksamhet där.
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Fritidsbanken växer
– Avesta blir nästa anhalt
Samuel Dunder från Siljansnäs är en av Sveriges bästa skidskyttar i sin åldersklass.

AVESTA
Fritidsbanken expanderar i hela landet – och nu
finns den på fem platser
i Dalarna. Den är redan
etablerad i Vansbro,
Hedemora, Smedje
backen, Säter och
från oktober nu även i
Avesta. Verksamheten
bedrivs utan kommersiella intressen och på
helt ideella grunder. Det
innebär att hela familjen
kan låna sport- och fritidsutrustning. Alldeles
gratis.

Samuel Dunder läser 4-årigt ekonomiprogram på skidgymnasiet i Torsby.
– Jag siktar på att starta eget eller bli fastighetsmäklare efter skidskyttekarriären.

Talangen från Siljansnäs siktar på landslaget
SILJANSNÄS
En våldsam kollision i
Torsbys skidtunnel och
en tuff hjärnskakning.
Olyckan kunde satt
stopp för Samuel Dunders skidskyttekarriär.
Nu är han tillbaka och
siktar mot juniorlandslaget.
– Jag hade minst 40 kilo
meters fart i en utförslöpa
i skidtunneln. I en skymd
kurva mötte jag en löpare
som kom från andra hållet.
Han fick ett felskär och kom
över på min sida. Smällen
blev våldsam och jag var helt
utslagen efteråt. Jag mådde

dåligt länge efter den tuffa
hjärnskakningen,
berättar
Samuel.
KOMMIT TILLBAKA
Olyckan inträffade i oktober
2019. Samuel har kommit tillbaka och utvecklats enormt
sedan dess. Han tillhör Sveriges bästa i sin åldersgrupp. På
rullskidskytte-SM i fjol blev
han etta i distans och trea i
sprint i klassen herrar 16–17
år. På rullskidskytte-SM i
Dala Järna i år blev Samuel
fyra i distans och sexa i sprint
i klassen herrar 18–19 år.
Samuel Dunder, 17 år, är
från byn Björken i Siljansnäs. Skyttet har han i släk-

ten. Skidåkningen har han
utvecklat i Siljansnäs skidklubb. Nu tävlar han för
Mora Biathlonklubb.
Samuel berättar:

»Jag gillade att
skjuta med luft
gevär när jag var
liten och skidåk
ning tyckte jag
om. Tänkte att det
skulle vara kul att
göra både och.«
Samuel går på skidskytte
gymnasiet i Torsby. Han

Idremålarna är din kompletta
måleripartner i Idre med omnejd.

Vi utför in- och
utvändig målning
samt tapetsering
vid nybyggnation
och renovering.
I företaget finns lång tradition och gedigen kunskap
– vi håller alltid hög kvalitet på våra arbeten.
Idremålarna är medlem i Målaremästarna.
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pluggar ekonomi och tränar
intensivt. Samuel var i bra
form före olyckan men säger
att han är ännu bättre nu. Det
har varit fullt fokus på att
komma tillbaka och det har
lyckats över förväntan, säger
Samuel.
STORTRIVS
– Jag trivs jättebra på skolan
och med träningen i Torsby.
– Jag tränar året runt.
Skytte med rullskidor till 50
procent, resten är på snö.
Skidåkning kan jag i princip
träna året runt i Torsbys skidtunnel.
Det finns en lugn rivalitet inom skidskyttesporten.

Dessutom är det en väldigt familjär stämning
bland föräldrar och aktiva. Det gillar jag, säger
Samuel. Min styrka är stående skytte och att jag kan
stänga av nerverna under
tävling.
– Det roligaste med
sporten är att tävlingen
kan avgöras på sista skottet. Plus att sporten är så
stor ute i Europa.
– Skriv att det vore kul
om Leksand kunde fixa en
asfaltbana för rullskidor.
Det saknar jag ibland när
jag inte är i Mora och tränar, säger Samuel.
Text och foto:
MATS RÖNNBLAD

Samuel Dunder
Ålder: 17 år
Klubb: Mora Biathlonklubb
(anordnar JSM i januari på
Structor Arena i Mora)
Bor: Siljansnäs/Torsby
Merit: Etta i rullskidskytte-SM
(juniorer 16-17 år)
Läser: 4-årigt ekonomiprogram
på Stjerneskolan i Torsby
Mål: Professionell landslags
åkare i skidskytte
Om covid-19: ”Så länge vi följer
restriktionerna så funkar det”,
säger Samuel
Samuel på Instagram:
@samuel_dunder
Samuel på Facebook:
@samueldunderskidskytte

DAGS ATT RENOVERA
ELLER BYGGA OM?
Då är du välkommen till oss på
XL-BYGG Falu Trävaru. Hos oss
hittar du allt du behöver när du ska
bygga om eller renovera ditt hem.
Vår kunninga personal kommer gärna
med goda tips och råd. Du finner även
inspiration i våra utställningar av kök,
badrum, fönster och dörrar.

Konceptet är egentligen enkelt i sin utformning:
• Lämna in sport- och fritidsprylarna du inte längre
behöver
• Låna istället den utrustning du behöver för tillfället för en aktiv fritid

Butiksansvariga Sally Al Saudi hanterar det mesta i
Fritidsbanken – som här slipmaskinen för skridskor.

Vi är din
lokala IT
partner

SPONTANIDROTT
Genom att ta tillvara och
låna ut alltifrån cyklar och
fotbollar till skidor och hockeyskydd främjar själva idén
ökad spontanidrott, hälsa
och välbefinnande och bidrar
därmed även till ett mer hållbart samhälle genom att satsa
på smart återbruk.

– Ny utrustning kostar ju
massor, säger Jimmy Lindberg föreståndare vid Fritidsbanken i Avesta. Det är själva
finessen med Fritidsbanken
att här kan man prova och
söka sig fram. Kanske hitta
nya former för aktiviteter.
Passar upplägget – ja, då lånar man helt enkelt attiraljerna. Som på ett bibliotek
ungefär. Men utan att det
kostar något.
Sortimentet och urvalet
består av artiklar skänkta
av privatpersoner, företag
och organisationer. Allt från
skidor för både längd och
tvär, skridskor för olika aktiviteter, pjäxor, basketbollar,
tennisrackets. Ja, listan kan
göras hur lång som helst.
Fritidsbankens lager är både
nyanserat och omfattande.
Butiksansvariga Sally Al
Saudi:

AVESTAPARKEN
Butiken finns inrättad i
Avestaparkens utescens gamla nyrenoverade loger. Det var
kanske här Calle Jularbo på
sin tid hittade rätt på succé
knapparna och Björn Skifs
mjukade upp stämbanden inför mötet med den alltid lika
krävande avestapubliken.
I oktober 2016 inleddes
ett samarbete mellan Riks
idrottsförbundet och Fritids-

banken. Målsättningen var
att utveckla verksamheten,
skapa ett långsiktigt lokalt
engagemang och möjliggöra
för fler att börja idrotta. Men
även ett forum att skapa arbetsträning och därigenom
möjligheter för varaktig
sysselsättning.
Idag finns Fritidsbanken
på mer än 100 orter i landet.
Text och foto:
STAFFAN BJÖRKLUND

»Vi exponerar för
enkelhetens skull
säsongsbetonade
prylar.«
Resten förvaras i väl tilltagna utrymmen på lagret och
plockas fram allteftersom.

Föreståndaren Jimmy Lindberg synar varje inlämnad
artikel – som här: en skateboardbräda av hög kvalité.

Vi hjälper
dig med
Apputveckling
UX Design

Höstfint i badrummet

Webbutveckling

Välkommen till En riktig bygghandel!

Webb Design
Produktutvekling

Västermalmsvägen 8 • Telefon: 023-221 90
Öppet: Mån-fre 7-17, Lör 9-13 • E-post: info@falutra.se

tretton37.com

Öppettider: Måndag–Fredag 10–18 • Lördag 10–14
Ryckepungsvägen 5, Falun, 023-133 51
Hantverkargatan 3, Borlänge, 0243-883 40
www.kakelproffsen.se
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Grattis Masarna
till guld nummer 2
AVESTA
”Ingen trodde på oss –
det gav laget styrka och
en fantastisk samanhållning¨ förklarar lagledare
Stefan Bäckström.
Efter en kamp med pandemin som tog bort publik
invasionen och vädergudarna
som envisades med regn och
allmänt blött väder så kunde
den första SM-finalen köras i
Avesta den 7 oktober.
Match ett i finalen skulle
egentligen avgjorts på Indianernas hemmaoval, Sannahed
i Kumla, men fick flyttas. Nu
blev det vinst för Masarna
hemma med 47–43, ett resultat som gjorde att returen i
Kumla var en öppen historia
då hemmabana kan vara en
fördel.
PÅ HUGGET
Den 8 oktober, efter diverse
regnuppehåll, kom den andra finalen igång. Masarnas
förare var verkligen på hugget och levererade, och kanske fick man också turligt lite
hjälp? För i det tionde heatet
fick Indianernas Kenneth
Bjerre ett stopp vilket gjorde

att Masarna kunde köra till
sig en femetta, en dubbelseger!
Den följdes upp med ytterligare en genom Vadim Tarasenko och Nicki Pedersen
och försprånget blev nu åtta
poäng, ett poängövertag som
verkade ta musten ur Indianernas förare. Som grädde på
moset kunde sedan Antonio
Lindbäck definitivt avgöra
matchen i det 14:e heatet.
Enorm glädje i laget och äntligen guld för Antonio då det
var det hans första guld på
många försök.

TVÅ LEGENDARER
Masarna tog det första guldet 2000 då med ett lag som
var favoriter och anfördes av
två legender, Tony Rickardsson och Leigh Adams, och
12 000 på läktarna i solskenet på Avesta motorstadion.
Den här gången vara sju

jämna förare viktiga kuggar för segern: Lagkapten
Kim Nilsson, Prezemyslaw
Pawlicki, David Bellego,
Nicki Pedersen, Antonio
Lindbäck, Vadim Tarasenko
och Philip Hellström Bängs.
Lagledare
Stefan
Bäckström och Andreas Sundin.
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Tuffa Julia gasar
Gratulationer kom från hela
speedwayvärlden och när
pandemin är över kommer
det att bli det stora hyllningar
av laget i Avesta.
– Många trodde kanske
att speedwayen i Avesta skulle dö när Tony Rickardsson
slutade, men så blev det inte!

GRÖNTUV
Pappa Per Svan dominerade rallysporten på 90-talet. Starka hästkrafter gillar även dottern Julia Svan.
Fast då på två hjul – sjätteplatsen i årets Grand National på Gotland var ett styrkebesked.
– Drömmen är att få tävla i Europa, säger Julia.

– Nu bygger vi ett Masarna för nästa säsong med
förhoppningsvis
några
Avestakillar! Men det blir ett
Masarna utan mig, avslutar
Bäckström, som varit med i
organisationen i 12 år, det får
räcka.

Äpplet faller inte långt från
päronträdet. Ej heller i Julias
fall.
– Jag är uppväxt med rally, säger Julia, skrattar gott,
och fortsätter:
– Redan som yngre körde
jag cross. Jag har alltid gillat
fart och motorer.

Text: ERIC ”JOKKE” LUNDIN

En lerig och trött Julia
Svan, Mockfjärds MK,
strålar av lycka efter
årets sjätteplats i Gotland
Grand National elitklass.
Foto: PER SVAN

»Många trodde
kanske att speed
wayen i Avesta
skulle dö när Tony
Rickardsson
slutade, men så
blev det inte!«

Beskriv dig själv som
person?
– Jag är 23 år, uppvuxen
i Gagnef. En glad och tacksam tjej som brinner för det
jag gör.
– Förutom motocross
har jag sysslat med friidrott
i Djurmo Sifferbo IF. Och
längdhopp och häcklöpning
var min grej.
– När jag var tolv fram till
att jag började på gymnasiet
var det friidrott som gällde.
– Men från 2017 satsar
jag bara på motocross.
Julia har nyligen gått från
att köra 150 cc 2-takt, till utmaningen i den tyngre/starkare klassen 250 cc -takt.

Vilket är ditt bästa resultat
så här långt?
– En sjunde plats i SM.
Sjätteplatsen i ”mandomsprovet” Grand National elitklass, som var Julias tredje
start på Gotland, smäller
naturligtvis också högt.
Varför blev det motocross?
– Jag har alltid gillat fart
och motorer.
– Och så har ju pappa alltid varit med och stöttat som
hjälpreda och mekaniker.
Hur håller du igång under
lågsäsong och vintern?
– Då är det uppbyggnadsträning som gäller. Det blir
mycket gym och så kör vi lite
hoj om det går.
Vad gör du om tio år?
– Oj, bra fråga. En dröm
har alltid varit att få komma
ut i Europa och tävla.
Text: PER-ÅKE GRANLUND

Ungdomshockey
– under ordnade former

Hundar får tak
över huvudet

Full fart
mot SM-Guld.
Foto: STAFFAN
BJÖRKLUND

Gagnef-Floda Brukshundklubb rustar
för en inomhushall.
Bygglov är på gång
och hallen ska uppföras intill klubbhuset vid
Mosselåkern i DalaFloda.
– Vi hoppas att allt ska
stå klart hösten 2021,
säger eldsjälen Kristina
Jugas.
Människans bästa vän är,
som bekant, hunden. Ut-

bytet mellan människa och
hund intensifieras ytterligare i och med satsningen i
Dala-Floda.
– Vi är runt 190 medlemmar i brukshundklubben.
Och många ekipage ägnar
sig åt agility på hög nivå,
berättar Jugas och fortsätter:
– Vid tävlingar har vi
tvingats till långa resor, så
en egen hall blir ett jättelyft.
Vad kostar kalaset?
– Cirka 3,5 miljoner kronor. Hallen är på 1050 kva-

Gagnefs kommun
– mötesplats mitt i Dalarna
Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara
älvar och vägar. Här möter du Dalarna, dina barns lärare, dina
grannar och byalaget. Det innebär trygghet och engagemang för
vuxna, barn och ungdomar. Här finns sporthall, ishall, cross
bana, ridhus, fotbollsplaner och fina förutsättningar för frilufts
liv som har stor betydelse för alla som bor i kommunen. Kom
gärna och besök oss i vår vackra kommun!

www.gagnef.se

Kristina Jugas har en riktig kompis i schäfertiken
Ninja. Foto: PRIVAT

dratmeter, med en taknock på
sex meter.
– Underlaget är konstgräs
och förutom tävlingar och
utställningar, går det bland
annat att syssla med teknikträning i fotboll.
Hur ska ni finansiera hallen?
– Genom eget kapital
och så jobbar vi även mot
olika byggsponsorer. Gagnef
kommun har ställt upp bra i
markfrågan och jag har även
förhoppningar om att kunna
återkoppla till kommunen
om eventuella bidrag.
– Då det kommer till driften, så vet vi att andra brukshundklubbar fått en bättre
ekonomi då man nyttjat hallen också i uthyrningssyfte.
Vilka är de största fördelarna med egen inomhushall?
– Att det går att träna våra
hundar året runt. Och att vi
kommer att bli mer konkurrenskraftiga då det kommer
till tävling.
Ser du fler synergieffekter
med egen hall?
– Absolut. Hundar är viktigt, samspelet mellan människa och hund inrymmer
värdefulla sociala faktorer.
Och vi har också planer på ett
samarbete med Autism- och
Aspergerförbundet i Dalarna.
– Tävlingar, mässor och
utställningar kommer att generera fler turister till Gagnef,
som kommer att spendera
pengar i kommunen. Vilket är
bra för alla, svarar hundarnas
bästa vän i Dala-Floda, Kristina Jugas.
Text: PER-ÅKE GRANLUND

BJÖRBO
Ungdomar fortsätter att
strömma till Björbo IF.
Sju lag, en tjejgrupp
och en livaktig hockeyskola vittnar om en skön
bredd.
– Dörrarna till ishallen
står alltid öppna, vilket
är en av anledningarna
till den goda uppslutningen, förklarar ledaren
Markus Driberg.
Björbo IF lämnar inget åt
slumpen. Alla involveras i
verksamheten. Ungdomar, ledare som föräldrar.
Antalet ungdomar snuddar runt 100-talet. Lägg till
det 30-talet yngre påläggskalvar i hockeyskolan. Ungdomarna kommer från hela
Gagnefs kommun och det
händer att även utsocknes
spelare ansluter.
– Vi har bra ledare i alla
åldersgrupper. Från hockeyskolan ända upp till U15.
– Vi ledare jobbar nära

föräldrar och alla är tydliga
med vad vi gör.
– Det är viktigt att fråga
barnen vad de vill. Önskar
någon att få spela back så
ska man få göra det, utvecklar Driberg.
En annan viktig policy i
föreningen är att utbildning
går före att vinna matcher.
– Siktet är inställt på att
alla ska åka skridskor bra
och att öva på klubbteknik.
– Själva laginsatsen får ge
sig över tid.
Du har ett förflutet som
aktiv i Piteå och Luleå. Hur
ser du på Björbo IF:s ungdomsverksamhet
– En stor fördel med en
mindre förening är att du får
mer istid.
– Föräldrars insatser blir
inte heller lika krävande.
Och i Björbo IF kostar det 1
600 kronor för en säsong, att
jämföra med i Leksand där
man tar 5 100 kronor.
– Björbo IF har en jättebra

modell för att bedriva ungdomshockey,
understryker
han.
Fredrik Händemark, Olle
Liss, Martin Grönberg, Jens
Hellgren och Markus Persson är en kvintett kompetenta spelare sprungna ur
Björbo IF. Bra exempel på
vad en bred u-satsning kan
utmynna i.
– Föreningen kommer
fortsatt vara en bra plantskola. Förutsättningarna är fina
till spontanidrott då ishallen
står öppen för egen åktid.
– Ungdomar som vill
komma vidare har verkligen
bra förutsättningar, kommenterar Driberg och fortsätter:
– Vi är dock noga med
att ungdomarna ska sköta
skolan. Missköter man skolan får man heller ingen träningstid.
Det råder ordning och
reda i Björbo IF.
Text: PER-ÅKE GRANLUND

Duktiga U14-laget har fått en del ”hockeyögon” på sig. Här efter förra säsongens
slutseger i Ankarcupen i Gävle. Stående fr. v. Vilgot Driberg (armbrott), Felix Ehrling,
Anders Kjellersson, Max Ehrling, Wille Karlsson, Jonas Lagerberg-Hoen, Samuel
Nissas, Victor Modigh , Axel Lindberg, Melker Hindrikes. Knästående fr.v.Hannes
wästhed-Lindwall , Olle Villman, Noah paulsen, Ludvig Eljas, Erik ström, Elis Olknuts.
Liggande Emil Andersson.

S P O RT I DAL A R N A Ö NS KA R L E KSAN DS IF LYCKA TILL I SHL & SDHL

Vi önskar Leksands IF
lycka till i SHL och SDHL
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Anita Hedin

Kaffe mitt i träningen. Det
är fullt ös när Anita Hedin
har ridlektioner i Insjön.

Ålder: 73 år, pensionär
och ridlärare.
Utbildning: Alla rid
lärarkurser på Strömsholms ridskola
Bor: Siljansnäs
Tränar: Onsdagar och
söndagar i Insjön och
Leksand
Motto: ”Hästen
har gett mig själv
förtroende”

Anita Hedin (till höger)
har tränat tre genera
tioner i Insjön. Här är
alla från vänster: Jessica
Joons, Amanda Joons och
Gunilla Ohls.

Hon har tränat tre generationer
Tränarjobbet
håller mig vid liv

INSJÖN
I 50 år har Anita Hedin
varit ridtränare i Insjön,
Tällberg och Leksand.
Nästa år firar hon Insjöns
ridklubbs 50-årsjubileum. -Jag har varit med
från start. Nu är jag inne
och sliter på tredje generationen ryttare, säger
Anita och skrattar.

Anita Hedin har passerat 70.
Det märks inte. Hon far runt
i Insjöns ridhus som hon vore
30. Ordergivningen smattrar.
Rösten är klar och tydlig när
hon manar på sina elever.
– Tränarjobbet håller mig
vid liv. Det här är mitt gym.
Man blir pigg i både skallen
och kroppen när man håller
på med det här, säger Anita.

TRÄNA HOPP
Anita är från Skövde och
kom till Tällberg 1970 för
att arrangera fälttävling för
hästar. Sen blev hon kvar,
och på den vägen är det. Hon
har varit hästlärare på Stiernhööksgymnaiset i Rättvik
och kombinerat jobbet med
ridtränarsysslan i Insjön och
Leksand.
– Att rida handlar i grunden om att träna mod. Grejen
är att våga. Man ska trilla av
100 gånger innan man blir en
riktig ryttare, säger Anita.
Anita går runt i sanden i

Insjöns ridhus. Tjejer från
sex år och uppåt rider i bana
på Anitas kommando. Prova
lodrätt sitt! Prova lätt sitt!
Titta upp-låt hästen titta
ner! Anita manar på med en
naturlig auktoritet. Hon kan
namnen på alla ryttare som
ett rinnande vatten.
– Jag vill inte. Jag vill gå
av, hörs plötsligt en ryttare
snyfta.
INSPIRERANDE
Anita går fram och löser
problemet elegant. Vad ska
vi tänka på nu, undrar hon.

Galopp! Bravo! På ett smidigt
sätt får hon eleven på andra
tankar och träningen kan
fortsätta.
– Det är Anitas styrka, säger Per Dahler, pappa till en
av de unga ryttarna.

»Hon är
inspirerande och
rak. Det är aldrig
några tveksam
heter. Barnen mår
bra när Anita är
med.«

Anita Hedin är en eldsjäl som
betyder enormt för Insjöns
ridklubb. Det säger alla på
ridhuset som Sport i Dalarna
talar med. Tydlig och trygg
är hennes signum, säger Louise Tysklind som varit med i
klubben ända sedan starten
1971.
– Det är otroligt vad tiden
går fort. Så är det när man
har roligt, säger Anita.
– Fattar inte att jag är inne
på tredje generationen ryttare
i Insjön.
Text och foto:
MATS RÖNNBLAD

Besök oss på husmanhagberg.se

HusmanHagberg har
etablerat sig i Idre
Efter många år som anställd mäklare i Idre så har det gått
ett halvår sedan jag startade egen mäklarfirma inom
HusmanHagberg kedjan och försäljningarna har gått
över förväntan.
Nu är äntligen vintersäsongen
här då längdåknings premiären
har ägt rum på vinterskidorten
- som alltid är steget före !
Vi på HusmanHagberg står
också rustade inför säsongen
med flera villor, lägenheter,
bostadsrätter och tomter
till salu i norra dalarna.
Sälja, köpa eller värdera?
Kontakta mig,
Daniel Nyström på
070-834 44 43

HUSMANHAGBERGIDRE TEL: 0253-775 200 MAIL: idre@husmanhagberg.se
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Hillängen och
Sporthallen med
massor av minnen

”Tobbe” vågade inte visa
vad han sysslade med
– ger ut diktsamling
LUDVIKA
– När man spelar fotboll
och ishockey ska man
vara tuff och macho!
Inte hålla på med poesi
och dikter. Om någon
visste vad jag höll på
med hade jag förmodligen blivit utskrattad!!
Torbjörn Hellström var
en hyllad fotbollsspelare
i såväl Ludvika, Brage
och Nyköping. Han var
även snubblande nära
ett kontrakt med IFK
Göteborg och AIK i allsvenskan.
– Mitt stora fel var att jag var
för ”hemkär” och hade svårt
att lämna hembygden. Det
fick bli som det nu blev!
Nu närmare 50 år senare
”kommer han ut” ur garderoben. 68-årige Hellström
från Ludvika, eller ”Tobbe”
som han helst kallar sig, ger
ut sin första samling av dikter
i slutet av månaden under titeln ”Ur mina gömmor”.
– Jag har väl skrivit runt
160 dikter sedan nian i sko-

lan, avslöjar ”Tobbe”. Ferlin,
Fröding och inte minst Dan
Andersson inspirerade mig
att fatta pennan. Började att
”fuska” lite och skriva av
mig. Nu kommer 68 stycken
av dessa och ett antal bilder
att finnas med i boken på 121
sidor. Naturfotografen Sören
Andersson har tagit de vackra bilderna.
GÖMDES I
GARDEROBEN
Hellström erkänner omgående att han inte ”vågade”
berätta för någon utom de
närmaste vad han sysslade
med under närmare 50 år.
Alla dikter stoppades hemlighetsfullt in i garderoben och
där fick dom ligga.
– Jag hade inte en tanke
på att ge ut någon bok. Det
var först i fjol när jag träffade
konstnären i Ludvika, Janerik Drajem, som tankarna på
en bok började att gro. Han
tyckte om vad han läst och
uppmanade mig att gå till en
förläggare. Drajem gav mig
den rätta kicken!

På den vägen är det och
allt förarbete vid Globe bokhandel i Ludvika är nu avklarat. Nu återstår endast
tryckningen i Lettland innan
alstren ligger ute till försäljning i nästa månadsskifte.
– Jag hoppas att folk i
Ludvika ska tycka om vad
jag skrivit. Mycket handlar
om hembygden. Inte minst
kring sjön Väsman och Piren
som är mitt eget ”Luossa”.
”Tobbe” berättar att det
var under 1980-talet som
produktionen av dikter var
som störst.
Idrotten tog mycket tid
och senare var man ofta lite
för trött för att skriva.
TVINGADES ATT SLUTA
Efter alla framgångsrika år
med fotboll och ishockey
tvingades han kasta in handduken 1987. Ideliga ryggproblem fick den elegante
mittbacken att ge upp. 35
år ”ung”, som han själv uttrycker det.
– När inte kroppen vill
vara med så är det bara att

Magnifikt. En kvällstur på Väsman VinterArena kan vara magiskt
vackert i månskenet. I vinter sträcker sig den runt en mil långa
banan från hamnpiren i Ludvika till Norrvik.

Diktare. Nu vågar den tidigare så framgångsrike fotbollsspelaren ”Tobbe” Hellström,
68, berätta att han kommer att ge ut sin egen diktsamling ”Ur mina gömmor” i nästa
månadsskifte. I största hemlighet började han att skriva redan i tonåren. Ingen runt
Hillängen kände till hans poetiska ådra.

konstatera faktum. Det var
oerhört tungt att sluta som
aktiv för jag hade räknat med
att hålla på till 40. Minst,
skrattar ”Tobbe”.
Tränaruppdrag har det
blivit i såväl Ludvika FK som
Östansbo men numera är det
”sofflocket” som gäller.
– Lyssnar mycket på Beatles som alltid varit mina stora
favoriter. Har faktiskt varit
i Liverpool vid sju tillfällen.
Inte svårt att gissa vilket som
är mitt favoritlag i England!

Ett helt rum med i stort
sett enbart prylar från det
populära bandet vittnar om
”Tobbes” stora kärlek till just
deras musik.
Nu går han i väntans tider.
Om ett par veckor anländer
400 purfärska diktböcker till
Globes.
– Det blir väldigt spännande att se hur det blir. Jag har
satsat lite pengar i äventyret.
Jag ser det som en present till
mig själv och mina närmaste.
Efter 37 år som populär

fritidskonsulent och gymnastiklärare vid Kyrkskolan
i Ludvika är det säkerligen
många av de forna eleverna
som är spända på att se vad
deras gamla lärare presterat i
sina dikter!
Undertecknad har läst bokens råmanus och helt klart
är att Hellström överraskar i
sin premiärutgåva!
Fortsättning följer?
Text och foto:
HARALD LOHSE

Ansvarig. Bengt Åkman är för tredje året
ansvarig för skötseln av den fina isbanan på
Väsman. Nu måste ”Kung Bore” göra sitt!!

Nu väntar Väsman Arena
På Kung Bores ankomst
LUDVIKA
En paradis för alla som
gillar att ta sig fram på
stålskodd fot! Bengt
Åkman, i föreningen
Väsman VinterArena,
lovar bästa tänkbara förhållanden på sjön Väsman i Ludvika i vinter.
– Allt hänger i slutändan naturligtvis på vår Herre, tillägger Åkman. Ger han oss den
kyla som krävs så ska vi göra
vårt för att alla ska trivas. Nu
är Kung Bore välkommen!
Den tredje säsongen står
inför dörren med en mil upplogad arena på sjön. Om allt
fungerar som Åkman hoppas
på kommer den att vara åtta
meter bred.
Banan sträcker sig från

hamnpiren i Ludvika bort
mot Bärholmarna, Sörvikslandet, Brunnsvik med vändpunkt i Norrvik.
– Vi i föreningen kommer
att stå för all plogning och
skrapning. Ludvika kommun
har bidragit med 18 000 kronor i bidrag för reparationer
och drivmedel på 4-hjulingen
som vi använder. Vi är fem
man som kommer att dela på
arbetet.
POPULÄR ISPROMENAD
Nu är det bara att gå runt och
vända på ett par rejäla köldknäppar för att banmakingen
ska kunna inledas.
Om allt går som vi hoppas
ska vi kunna börja verksamheten en bit ut i januari. Intresset
för banan är väldigt stort.

Detta märktes klart och
tydligt under senaste vintern.
Inte minst har det blivit väldigt populärt att ispromenera.
– Att vandra en skön solig, vindstilla dag med blå
himmel är ljuvligt! Nu när
vi har den här pandemin
hängande över oss kommer
responsen från allmänheten
att vara än större, siar Bengt
Åkman.
Ludvika kommer nu att
ingå i föreningen Skating Dalarna där även Borlänge och
Falun ingår.
Föreningen finns på nätet
och där informeras bland annat om isarnas beskaffenhet.
Kan man inte åka i Borlänge
kanske det går att åka i Ludvika eller vice versa.

VÄRMESTUGA
PLANERAS
Informationstavlor kommer
att sättas upp vid Piren och
i Sörvik. Där kommer den
senaste informationen om
isarna att finnas. Där finns
även uppgifter om ett telefonnummer där man kan swisha
ett frivilligt belopp till föreningen.
– Vi tänker att utveckla
Väsman VinterArena framöver. En värmestuga planeras och även möjligheter att
kunna hyra skridskor finns
på agendan.
På frågan om hur Åkman
själv tar sig fram på isen svarar han skrattande:
– På vanliga hockeyrör!
Jag har provat de längre rören och får väl spara ihop till
ett par!
Det kan väl tilläggas att all
bilkörning på banan är totalförbjuden!
Text och foto:
HARALD LOHSE

Källbotten lovar kanonfina
spår när vintern kommer
LUDVIKA. Vi hoppas att
vi ska kunna erbjuda
våra gäster bästa tänkbara förhållanden i vinter. Med hjälp av bland
annat två snökanoner lovar ordförande Magnus
Einarsson i Källbottens
IK att spåren i och runt
Källbotten och Gillermarken blir ”kanonfina”
bara vädrets makter inte
ställer till det.
– Vår anläggning har både
plus och minus. Vi har fri
gratis tillgång till vatten i de
gamla gruvgångarna. Problemet är bara att vattnet ligger
djupt och är då varmare än
önskvärt, säger Einarsson.

Detta i sin tur innebär att
lufttemperaturen måste vara
ett par grader lägre för att
nå full effekt på snötillverkningen.
– Får vi bara minus fem
eller lägre ska vi kunna lägga
dryga kilometern på 20 timmar i ett lager på två-tre deci
meter.
Den lilla föreningen i Källbotten, som bildades 1964,
har stor verksamhet såväl
höst, vinter och vår.
– Med tanke på att vi är
runt 600 medlemmar så har
vi stor aktivitet i spåren. KIK
har alltid varit känt för sin familjära stämning och atmosfär och så är det även idag.

I väntans tider. De två
snökanonerna väntar på
att få sprida ut sitt vita
täcke i Källbotten.

DYR DIESELNOTA
Även om den ideella kraften är stor så kostar det att
driva verksamheten. Att hålla
igång snökanoner, spår och
hålla det fina klubbhuset i
ordning
kräver god ekonomi.
– Ludvika kommun har
köpt in snökanonerna men vi
står för alla driftskostnader.
Enbart dieselnotan ligger på
runt 30 000 kronor och vi
ansvarar även för servicen.
För att få lite bidrag till
kostnaderna finns det en vädjan till utövarna att swisha in

Glad ordförande. Magnus Einarsson har all anledning att
vara glad över verksamheten i föreningen

några kronor till föreningen.
– Allt är frivilligt och välkommet, inflikar ordförande
Einarsson.
Under årens lopp har föreningen genomfört flera välordnade tävlingar i såväl terränglöpning som på skidor.
Gillermarksloppet och Gillermarksrännet har stor tradition. Efter några års uppehåll
genomfördes i förfjol en ny
upplaga av terrängloppet.
MAX 50 PERSONER
– Pandemin har inneburit att
vi tvingades att maximera antalet till 50 personer i september. Ludvika Trail Weekend
är något vi vill spinna vidare
på och kunna utveckla.

Tävlingen genomförs under tre dagar från fredag.
Först nio km nattlöpning,
följt av Hillklinten challange
i tuff terräng över 10 km.
– Allt avslutas på söndagen med det klassiska rännet
över 16 km. Bästa tid sammanlagt vinner. Vi kommer
även att ha tre individuella
lopp för de som så önskar,
omtalar KIK-basen.
Den omtyckta ”Kulserien”
för barn har genomförts i
över 40 år. I år gjordes 600
starter varav 130 gjorde fler
än sex starter och belönades
med pokaler.
Idrotten lever i allra högsta grad i Källbotten!!
Text & foto: HARALD LOHSE

LUDVIKA
Nu jubilerar Ludvikas
”idrottstempel”!
Sporthallen med
simhallen firar 50 år
redan i år medan
Hillängen når den
aktningsvärda åldern
av 80 år efter årsskiftet! Otaliga är
de minnen som det
idrottsintresserade
Ludvika fått uppleva
på dessa anläggningar. Att gradera
det ena före det
andra är i stort sett
omöjligt.
– Men nog smäller väl
Ludvika FfI:s spel i allsvenskan, väldigt högt,
understryker förre fritidschefen i Ludvika Bruno Berglund. Tusen och
åter tusen människor
vandrade till Hillängen
när det var match.
Allsvenskan och kvalsegern över IFK Eskilstuna är helt klart russinet
i kakan för staden vid
Väsmans södra strand.
Publikrekordet
på
7.600 personer noterades för övrigt mot AIK
i den allsvenska premiären i juli 1944.
Tyvärr blev det bara
en säsong 44/45 men det
dröjde bara ett år innan
det ånyo var dags för
kvalspel. Då blev tyvärr
Jönköping för svåra.
Under de åtta årtionden som passerats har
otaliga
arrangemang
utspelats på arenan. Jubileumsspelen i friidrott
1970 med massor av
världsstjärnor på startlinjen lockade närmare
6000 personer.
– Vi har nog aldrig
haft något liknande på
Hillängen betonar Bruno
Berglund. Vem minns
inte Ricky Bruch och
Ludwig Danek och deras
härliga duell i diskusringen.
FOTBOLLEN
HUVUDNUMMER
Ändå är det väl fotbollen
som varit huvudnumret under årens lopp.
Liverpools besök 1991
innebar de stora åskådarleden. Ludvika FK
gjorde sensationellt bra
motstånd och förlorade
endast med 3–2.

– Vilken match vi
gjorde,
minns
mittbacken, Kent Sjöberg.
Själv fick man nicka in
en hörna bakom Bruce
Grobbelaar.
– Och jag fick bredsida in vårt andra mål,
säger Magnus Barkskog
med tindrande ögon. De
båda före detta spelarna
minns matchen som den
spelats igår.
– En fantastisk upplevelse med över 5000
åskådare runt planen.
Barkskog instämmer och
tillägger:
– Vi mötte Europas
bästa lag och jag fick
”måla”. Ett minne för
livet!
Ett minne för livet
fick säkerligen både publik och LFK när man
1987 ställdes mot dubbla
UEFA-mästarna IFK Göteborg i Svenska cupen.
0–9 i en fantastisk
uppvisning av mästarlaget. Hemmamålvakten
Anders Andersson var
bäst i LFK!!!
Storheter som Wolverhampton,
Watford
och AEK Aten är andra
lag som gästat staden.
PUBLIKEN KOM
Sporthallens minne är
självklart
handbollen
och Ludvika HF:s allsvenska säsong 1991.Det
slogs tolv publikrekord
i rad i den trånga hallen varav 1079 är topp.
Flera landskamper och
internationella matcher
i Baltic Cup har avgjorts
liksom landslagslägret
inför OS I München
1972.
Ludvika
Bowlingklubb tog sensationellt
steget upp i allsvenskan
i fjol. Tyvärr blir det nog
degradering i vår.
I simhallen minns vi
den fantastiskt duktiga
konstsimmartjejen Sara
Lindholm med sex raka
SM-guld!! En sport som
numera inte finns på kartan längre.
I dagsläget utövas inte
mindre än tio olika sporter i hallen. Vi säger stort
grattis till såväl Sport
hallen och Hillängen!
Text och foto:
HARALD LOHSE

Starka minnen. Kent Sjöberg och Magnus
Barkskog har goda minnen från Hillängen. Duon
minns när de gjorde mål på Europas bästa lag
FC Livderpool i en oförglömlig match i juli 1991.
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Minnen från gamla ”Koppis” i Falun
På bilden Elfsborgs segrande skolbandylag 1956. Stående från vänster: Åke Wiklund,
Leif Eriksson, Bernt "Bempa" Eriksson, Rolf Asplund, Bengt Dahl, Håkan Mattsson
och Håkan Sundin. Knästående från vänster: Svante Rylander, Sven-Göran Hedlund,
Per Wallin, Bo Waldermansson och Tord Eriksson.

Bandymatch på Koppis ca 1970. Falu BS möter Brobergs IF. Bernt ”Bempa” Ericson
i BS i en tuff kamp om bollen. Foto: SVEN JANSSON, Dalarnas idrottsmuseum

FALUN
Många är de falubor
som någon gång besökt gamla ”Koppis”
(Kopparvallen) under
den tiden då det spelades allsvensk bandy och
arrangerades skridskotävlingar.
Än idag är det många
som menar att detta var
den optimala arenan då
det gällde trivseln för
vintersporterna. Jag
håller gärna med om
detta. Många av Faluns
bandyspelare och hastighetsåkare kom också
att få sin uppfostran
inom sin sport på gamla
”Koppis”. Jag skall här
försöka återge varför
det blev så.
Från början var isbanan en
ren bandyplan på 1940- och
inpå 1950-talet. Den byggdes
sedan ut till en 400 meters
bana och försågs även med
ny belysning. På ”Koppis”
var det naturis som gällde.
Meningen var att det skulle
byggas konstfruset och det
samlades också in pengar i
Falun för detta. En stapel på
gamla Holmtorget visade hur
mycket pengar det fanns. Om

jag inte minns fel fanns det
över 200 000 kr.
Tyvärr
förskingrades
dessa pengar och därmed
gick den konstfrusna banan
om intet. Konstfruset blev
det först när Lugnet byggdes.
Av någon konstig anledning
fanns det alltid is på ”Koppis”. Den som ordnade detta
var Oskar Sandmark som var
vaktmästare. Oskar var tidigare bandyspelare i Falu BS
och hade fin känsla för isen.
Om det var mycket kallt så
använde han ofta varmvatten
i spoltunnan på bilen.
OSKAR FIXADE ISEN
Vid EM på skridskor 1955
fixade Oskar åkbar is trots
snöblandat och varmgrader. Efter EM tog skridsko
åkningen fart med många
goda åkare som Stig ”Heja”
Olsson, Lars Grönlund, Sune
Östlund, Dag ”Bokis” Holmgren, ”Kula” Dahlin med
flera. Tidigare var det bandyn
som dominerade.
Många är de bandyspelare
i Falun som vuxit upp på
”Koppis” och bytt om kläder
i den gamla anrika lilla röda
stugan. Listan på spelare
skulle bli mycket lång men en

stack ut lite extra och det var
”Bempa” Ericson.
Skall återkomma om
detta. Jag nämnde tidigare
Oskar Sandmark. Han hade
också en tvillingbror som
hette Bror. I början av -1950
talet kom dessa tvillingar tillsammans med Falu-Kuriren
att starta skolbandyn i Falun.
Dessa turneringar genomfördes alltid på ”Koppis”. Det
var från dessa turneringar
som det växte fram mycket
fina spelare då alla skolor i
Falun kom att deltaga.
Då Oskar och Bror var engagerade i Falu BS som tränare och ledare var det också de
som upptäckte vilken talang
”Bempa” var trots sin ringa
ålder (13 år). Det var också
Oskar som myntade smeknamnet ”Bempa”. Men vi får
inte glömma Håkan Sundin.
Redan då oerhört skridskoskicklig och i mina ögon fullt
i klass med ”Bempa”. Och
vilken oerhört fin ledare han
blev.
ALLTID ROLIGT
Men trots ”Bempa” glömde
Oskar och Bror aldrig bort
oss övriga ungdomar. Det var
alltid lika roligt att komma

till ”Koppis” och få träna under Oskar och Bror. Det lag
som under ett antal år stack
ut lite extra vid skolbandyn
var Elsborg, där ungdomarna
kom från Västra Skolan. När
skolbandytiden var över var
det många ungdomar som
plockades över till Falu BS
ungdomsverksamhet. Först
till pojklag, juniorlag och Alag.
I mitten på -50 talet startade också pojklagsturneringen i Dalarna där alla kända
bandyorter var med och finalspel gick på ”Koppis”. Här
togs det också ut det första
lag som skulle representera
Dalarna för spel mot Värmland på anrika Tingvalla i
Karlstad. Ledare för laget var
mycket skicklige Bernt Larsson från Rättvik.
Laget kom att innehålla
många fina spelare som
Ove Ark från Rättvik, Hans
”Pudding” Stenberg från
Grycksbo, Stig ”Lillmassa”
Johansson från Borlänge
spelare som sedermera kom
att finnas i representationslag i länet. Från Falun kom
”Bempa” och undertecknad
att deltaga. Att få representera Dalarna var för oss som

uttagna mycket stort. Att det
var ett mycket starkt dalalag
visar också vinsten med 5-0.
På mitten av -50 talet fick
man som grabb på ”Koppis”
uppleva många fina lag och
spelare bl.a. Örebro med Olle
Säv, ”Stockis” Khilgård, Orvar Bergmark, IFK Rättvik
med Einar Tätting, Dalarnas
då störste spelare med flera.
Men man fick också uppleva hur Falu BS först ramlade ur div. 1, året därpå div.
2 och ner i div. 3. Det blev
nu läge att bygga upp ett
nytt lag genom att satsa på
många unga spelare. Tyvärr
fanns inte ”Bempa” med då
han tidigare värvats till Huge
i Gävle.
Vi var nu många unga spelare som fick chansen i nya
Falu BS men med god hjälp
av en del gamla spelare som
Sture Kunns, Ragnar Ljunggren, Åke Green, Gunnar
Nygård, Bertil Pettersson för
att nämna några. Säsongen
i trean blev nu bara ettårig.
Nu inleddes också en ny era
inom bandyn då vi kom in
på -60 talet och div. 2 spel
och sedermera div.1. Många
nya spelare tillkom, bl.a. flyttade ”Bempa” hem från IK

Huge. Bandyn kom att leva
kvar ännu några år på gamla
”Koppis” innan det var dags
att flytta till konstfruset och
Lugnet. Tyvärr försvann hastighetsåkningen då det inte
kom fram några nya åkare.
Jag har här på äldre dagar försökt återge den atmosfär som fanns tidigare på
”Koppis” och som jag säkert
tror många skulle vilja uppleva igen.

EM på skridsko 1955 genomfördes i urusla väderförhållanden på Kopparvallen.
Här ses Sigge Ericsson i par med Hjallis Andersen. Tävlingen blev succéartad och
lockade mängder av åskådare samt ledde till ett uppsving för skridskoåkning i Falun.
Foto: SVEN JANSSON

Text: BENGT DAHL
Fostrad i Falu BS

Falu BS juniorlag på
Kopparvallen 1955–56.
I bakgrunden syns det
berömda omklädnings
rummet ”Tårtan” i fin
funkis. Bandygrabbarna är
i övre raden fr.v.: Jan-Olov
Kindström, Bengt Dahl,
Pär Hansson, Lars-Göran
Berglund, Bosse Anders
son, Bernt ”Bempa”
Ericson och lagledaren
Janne Norell.

Nytt kakel- och klinker
kan göra stor skillnad.
Vi levererar
kompletta lösningar;
plattsättning, VVS
och snickeri.
Läs mer om våra
uppdrag eller referenser
bergobrykt.se

Välkomna till
Grövelsjöfjällen
och Lövåsgården

0250-178 15

– en plats för upplevelser
och njutning!
 Boende på hotellet med helpension
eller i eget självhushåll, 804 m.ö.h.

 Preparerade skidspår samt

elljusspår, utanför hotellentrén.

 Välrenommerad restaurang.
 Relax med badtunna och bastu.

Lövåsgårdens Fjällhotell
dags att renovera
badrum eller Källare

Grövelsjöfjällen

Varmt välkomna till oss på Lövåsgården!

Läs mer på www.lovasgarden.se eller kontakta oss på 0253-29029
alt. bokning@lovasgarden.se så berättar vi mer.
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Böllings två segerminnen
– med ”Mora-Nisses” döttrar
MORA.
Det är nu femtio år sedan Lars-Arne Bölling vann
sitt första Vasalopp.
– Usch vad tiden går, säger han. Vart har åren tagit
vägen?
1970 års Vasalopp innehöll en hel del dramatik.
Inte bara under loppet utan också efter. Både för
Lars-Arne men också för mig själv. Ett av de mest
egendomliga evenemang jag bevakat.

Vid Skid-SM i Borlänge 1970 vann Lars-Arne guld på
15 km och 50 km samt SM-guld i stafett för IFK Mora.
Foto: Lars-Erik Klockar

»Synd att Nisse inte
hade tre döttrar, då
kanske jag vunnit
Vasaloppet ytter
ligare en gång.«
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Allt inom glas i siljansbygden!

0247-151 28
www.siljanglas.se

Boka undersökning
och behandling!
Innan en behandling påbörjas görs alltid
en noggrann undersökning för att fastslå
om behandling behövs. Om så inte är fallet
är undersökningen kostnadsfri.

ATLANTOtec® metoden har som mål att åtgärda funktionsstörningar
i översta nackleden, där skallen vilar mot atlaskotan.
Många kunder har uppgivit att en rad vanliga besvär minskat
eller helt försvunnit efter behandlingen.

Jag skall återkomma till det.
Men först tillbaka till loppet. Lars-Arne var ingalunda
en överraskande segrare. Han
hade provat på loppet tre år
tidigare, men bröt redan vid
Mångsbodarna.
Men nu var läget ett annat. Lars-Arne var regerande
svensk mästare på 15 och
50 km och i hård konkurrens.
FÄDERS SPÅR
Skulle han klara också att
vinna Vasaloppet. Ja, det
gjorde han.
Det här med i fäders spår
för framtids segrar passar bra
in på Bölling.
Pappa Arne var tvåa i
Vasaloppet 1943, det år som
Mora-Nisse Karlsson vann
sin första av nio segrar.
Farbror Stig i Ludvika
genomförde 49 Vasalopp.
Nådde dock inte fram till den
magiska gränsen 50.
Och Lars-Arnes farfars
farbror var den berömde
norske
upptäcktsresanden
Fridtjof Nansen. Som bland
annat ledde laget som gjorde
den första korsningen av
Grönlands inre och korsade
ön på längdskidor. 1922 fick
han Nobels fredpris.
Och hur var det nu med
kranskullorna och i fäders
spår? Jo, kranskulla när LarsArne vann 1970 var MoraNisse Karlssons äldsta dotter
Karin När Lars-Arne vann
1972 hette kranskullan Marianne, Mora-Nisses yngsta
dotter. Lars-Arne skämtar:

Huvudvärk, Migrän, Yrsel, Tinnitus
Nackbesvär, Ryggbesvär, Whiplash

Ring för bokning eller info!

010-33 000 88

www.atlaskotan.net

Atlaskotan Borlänge, Kupolen 53, Ingång K + Rikstäckande

”16 års kronisk värk, huvudvärk och stela
muskler, kroniskt trötthet och magbesvär –
idag är jag glad, positiv, inga smärtor, inte
ont i magen. Jag mår bara toppen.”-Ewa Lundin
"Tänk om Mora-Nisse haft en dotter till då kanske jag har vunnit Vasaloppet 3 gånger
brukar Lars-Arne skämta." Karin till höger var kranskulla 1970 vid Lars-Arnes första
Vasaloppsseger, Marianne var kranskulla 1972 då Lars-Arne vann Vasaloppet för
andra gången.

Två segrar får duga, och
de kom i mycket tuff konkurrens. 1970 hette tvåan
Gerhard Grimmer från DDR,
1972 hette tvåan Vjatjeslav
Vedenin från dåvarande Sovjetunionen. Två internationella världsstjärnor.
DRAMATIK MOT SLUTET
Bästa loppet var 1972 då han
besegrade Vedenin med nära
fem minuter. Till Grimmer
två år innan var marginalen
37 sekunder. Det blev dramatiskt på slutet då Grimmer närmade sig och Lars
Arne ramlade en kilometer
före mål, han hade dessutom
innan haft känning av kramp
i magmuskulaturen.
Förutom de två segrarna
har Lars-Arne också två tredjeplatser i Vasaloppet.
Jag trodde att Lars-Arne skulle värdesätta ännu
mera ett par andraplatser i
Holmenkollens
stenhårda
femmil. Ena gången tvåa efter

Nytt
uterum?

Kolla priset
med oss
först!

Gerhard Grimmer, andra efter norrmannen Pål Tyldum.
– Nej, visst var jag mer än
nöjd över mina insatser i Holmenkollen, men det är ända
segrarna som är de största.
Därför värdesätter jag vinsterna i Vasaloppet högre,
men också min seger i det
italienska långloppet Marcialonga. Jag vann SM-femmilen
två år i rad. Bland de bästa
lopp jag gjort sticker tremilen
i Kirunaspelen ut och en tremil i Oberstdorf. Men det är
för Vasaloppssegrarna man
blir ihågkommen.
Lars-Arne har förvisso
SM-guld på 15 och 50 kilometer men han är kanske mer
stolt över ett SM-guld på 30
kilometer.

»Ja, det var SM i
Lycksele 1973 då
jag på tremilen
besegrade både
Thomas Magnu
son och Sven-Åke
Lundbäck.«
Dessvärre blev han sjuk
inför OS i Sapporo 1972,
men kom till start på femmilen där han med en sjunde
plats blev bäste svensk. Han
hade hoppats på start i OS
fyra år senare men hälseneproblem spökade.
Karriären var över men
han erbjöds jobbet som rikstränare.
– Jag tackade nej, det var
inget vidare betalt, och jag
hade jobb som säljare vid
VVS IDO Sanitetsporslin.
Från 1985 hade jag jobb
hos FM Mattsson i Mora.
Så visst var framgångarna i
skid
spåret en dörröppnare
till en civil karriär. Och jag
har fått prata mycket skidor
under min tid hos kunder ute
i landet,
Hur var det då med min
egen (och även Lars-Arnes)
dramatik kring hans första
vasaloppseger.
Jag hade under VM-tävlingarna i Vysoke Tatry blivit god vän med Lars-Arnes
pappa.

Arne som tyckte att jag
skulle åka med honom och
serva sonen under Vasa
loppet.
Det lät bra att få inside
från spåret. Problemet var
bara att på Mora Hotell
glömde de att väcka mig (varför hade jag inte en väckarklocka!). Så jag missade Arne
i ottan på söndagen.
Bedrövad återvände jag
till hotellet och såg loppet på
teve. Följde Janne Halvarsson som länge var i ledning
tills Lars-Arne dök upp i bild
i ledning. Tusan vad jag missat, suckade jag.
FULL FART MOT BB
Då slets dörren till hotellrummet upp. In kom Arne inrusande och undrade vart jag
tagit vägen. Men strunt i det
nu, sade han. Vet du vad som
hänt. Mitt under loppet får
jag meddelande om att LarsArnes fru Lis åkt in på Mora
BB. Skall jag berätta för LarsArne direkt vid målet?
– Gör ingenting, jag sköter
det här sa jag. Direkt vid målet stoppade fotografen och
jag in Lars-Arne i vår bil och
full fart mot Mora BB.
En förskräckt Lis fick bevittna hur Lars-Arne med
segerkransen runt halsen
kommer in till bädden med
för henne två okända män i
släptåg. Och där gjordes storyn utan att jag sett en meter
av loppet, mer än på teve.
Något dygn senare föddes
dottern Camilla utan problem.
När jag flyttade till Sollerön 2002 blev jag ofta påmind om det här besöket av
en leende Lis. Vi träffades rätt
ofta. Hon jobbade nämligen
på Systembolaget i Mora!
Text: STELLAN KVÄRRE

Fotnot: Efter Lars-Arnes
senaste seger i Vasaloppet
1972 har bara tre IFK Moraåkare på herrsidan vunnit:
Lars Frykberg (sedan fransmannen Jean-Paul Pierrat
diskats), Staffan Larsson och
Henrik Eriksson.

Jag ska berätta att jag var med om en trafikolycka för 16 år
sedan och då ådrog jag mig en whiplashskada och jag
har gått med kronisk värk i 16 år, vilket också gjort att
jag inte kunnat jobba.
Har prövat allt som går att pröva och varit öppen för allt,
yoga, smärtstillande tabletter m.m, m.m, men ingenting av
det har hjälpt mig.
I december 2013 gick jag till Atlaskotan och möttes av
en terapeut som undersökte mig noga och mätte
förskjutningarna i kroppen. Och jag fick se resultatet hur jag såg ut före och efter behandlingen och sen gick jag hem. Kände
ingenting, det gjorde inte ont det var inget konstigt, jag gick hem och sen
hände det bara mycket positiva saker. Och idag så har jag inte ont längre, inte
nått, jag bara fattar inte, det är som om jag fått ett nytt liv. Jag är glad, positiv,
inga smärtor, inte ont i magen. Jag mår bara toppen.

”Vi gör det enkelt att göra det personligt” - www.bjorbobadrum.se

Gör som Lars »Nubben« Andersson,
anlita Dala Metallpartier för ditt uterum
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Anläggningsstöd
till dalaklubbar
Tillgång till anläggningar
och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna
bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens
prioriterade områden för
att öka tillgängligheten till

anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätter
Riksidrottsförbundet årligen
medel till ett anläggnings
bidrag med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer

Hallå där …

Tre aktiva på Dala Sports
Academy Elit har tilldelats
Riksidrottsförbundets elitidrotts-stipendium:
• Vilgot Lindh, Borlänge
– cykel
• Moa Olsson, Umeå/Falun
– längdskidor
• Marie Carlsson, Falun
– triathlon.

Från idé till verklighet!

Tomas Viker, general
sekreterare, Vansbrosimningen

för barn och ungdomar.
Sollerö IF har fått 400 000
kronor i Anläggningsstöd.
Öns danspalats har omvandlats till idrottsarena
för barn och ungdomar.
Korsnäs IF har fått 92 000

kronor för att i samarbete
med näringslivet införskaffa
fyllnadsmassa för att skapa
en skidlekplats.
Text: STAFFAN BJÖRKLUND
Foto: ÅSA SVENSSON

Covid 19-pandemin
har satt krokben för de
flesta evenemang 2020.
Inklusive populära
Vansbrosimningen. Tidningen tog pulsen på
Tomas Viker om rådande
förutsättningar.
Hur många deltagare var
anmälda när ni tvingades
att ställa in på grund av
corona pandemin?
– Vi var framme vid
12 000 anmälningar. I den

Elitstipendium
till dalaidrottare
60 idrottare får Riks
idrottsförbundets
och Svenska Spels
elitidrottsstipendium
2020–2021.
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bästa av världar kanske vi
hade nått 13 000 deltagare,
svarar Viker.
Hur tung ekonomisk baksmälla har årets inställda
simarrangemang inneburit?
– Senaste åren har vi omsatt runt 14 miljoner kronor.
Men i år tappar vi minst fyra
miljoner kronor i omsättning.
Vilka åtgärder har ni tvingats till?
– All personal är permitterad från april till och med
december. En tacksam stödåt-

Sedan starten 1985 har aktiva som varit en del av verksamheten tagit fler än 225
medaljer på OS, VM och EM.
Verksamheten drivs av RF
SISU Dalarna i nära samarbete med Högskolan Dalarna
och specialidrottsförbunden
för de sex idrotterna som ingår i verksamheten:
• Cykel
• Friidrott
• Längdskidor
• Orientering
• Skidorientering
• Triathlon.
Tomas Viker, Vansbrosimningen, tillsammans med
triathleterna Clas Björling och Lisa Nordén.

Text: STAFFAN BJÖRKLUND

gärd som inneburit att vi har
sparat en del.
– Vi har även bromsat utgifter på leverantörssidan.
Ni lanserade Vansbro
simningen Home Edition i
somras. Och där anmälda
deltagare gavs möjligheten
att genomföra Vansbrosimningen i egen vald sjö
hemmavid. Hur väl slog den
satsningen ut?
– Vi hade 6 000 föranmälda och 3 500 valde att simma
hemma. Och evenemanget ingår i en svensk klassiker.
– Vi känner oss nöjda med
satsningen och att vi därigenom lyckades upprätthålla
kontakten med alla simmare.
Ni skulle ha firat 70-årsjubileum i somras. Istället
tvingades ni ställa in allt,
kommentar?
– Surt naturligtvis, men vi
ser optimistiskt på framtiden.
Nu ska vi se till att klara av
vintern och så får vi hitta på
något extra till 70-årsjubel
nästa sommar, svarar Tomas
Viker.
Lycka till!
– Tack så mycket!

agnasARK är ett framåtriktat
arkitektkontor med bas i Leksand.
Med lång erfarenhet av såväl stora
som små projekt för både privata
och offentliga beställare kan vi
erbjuda kreativa lösningar inom:
-

stadsplanering
arkitektur
byggprojektering
visualisering
projektledning
kontrollansvarig PBL
besiktningar

vå kunder från första
Vi hjälper våra
idé till ritningar och vidare genom
processen fram till färdig byggnad.

Text och foto:
PER-ÅKE GRANLUND

Välkommen till
vår Spel & Café
Johan Fallby är idrottspsykologisk
rådgivare, författare och föreläsare.
Han har bland annat haft uppdrag
för FC Köpenhamn, Djurgårdens
IF, Svenska Fotbollförbundet samt
Sveriges Olympiska kommitté.

Vi har försäljning av
Leksands IF och Superstars souvenirer
Biljettförsäljning till hemmamatcherna

Hållbar talangutveckling
En del av din jul
Öppet varje dag till 20

Kyrkogatan 6 Mora | Måndag-Fredag 10-18 | Lördag 10-15
www.morakniv.se | @morakniv | #morakniv

•
•
•
•

Är du tränare eller idrottsförälder?
Vill du vara delaktig i ditt barns idrott?
Känner du till vad specialisering är?
Eller hur tävlingen blir utvecklande?

Bästa
matbutik i
Leksand

Hemköp
Spel & Café
Öppettider
Mån-Lör 7-23
Sön 8-23

Boka en digital föreläsning till ledarträffen eller föräldramötet i
din idrottsförening för att ta del av Johan Fallbys kunskap.
För att boka en föreläsning kontakta er konsulent: www.rfsisu.se/dalarna

Leksand

Öppettider
Mån-Fre 9-19
Lör-Sön 9-17
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Anita – en
doldis som gillar
kampsport

Skidåkaren
Oskar Svensson
och moster Karin
– två Faluidrottare
med höga VMmål i olika idrotter
FALUN. Karin 58 år som bor i Göteborg sedan 1984,
har som det stora målet veteran-VM i friidrott i
Göteborg som det stora målet och främst distansen
Marathon. Oskar, som nyligen fyllt 25 år, bor i Öster
sund har som mål att ta medalj vid längdskid-VM i
Oberstdorf, tävlingarna går i februari-mars 2021.
Då är det sprint och stafetten
som gäller först och främst.
Karin är moster till Oskar
och ibland händer det att de
träffas i Falun, men träna
ihop har de aldrig gjort.
Karins karriär som löpare
började när hon flyttade
till Göteborg för arbete vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset där hon är med i ett
forskningsteam som arbetar
med frågor kring vaccin och
immunförsvaret och då hur
vaccinet fungerar.

BÖRJADE AV EN SLUMP
Löparkarriärren som idag
har tagit henne till landslaget
och många fina framgångar började mer eller av en
slump. 1984 var hon åskådare till Göteborgsvarvet,
21 km. Hon imponerades av
tätens fart och anade väl inte
då att hon själv några år senare skulle vara med i täten
av loppet.
Hon lockades av arbetskamrater till motion och att

springa en sträcka i Solastafetten, löptävlingen mellan
Karlstad och Göteborg som
var uppdelad på 25 sträckor. Det blev i premiären en
sträcka på 10 km tidigt på
morgonen och på den vägen
är det.
Hon märkte snabbt att
hon hade talang och träningsdoserna ökade. Deltog
förstås i Göteborgsvarvet och
sedan Stockholm Marathon,
första gången 1990 – därefter
har det hittills blivit 20 lopp.
Karin har två döttrar, födda
91 och 95, och efter deras
födslar tog träningen ytterligare fart.
För att klara av barnen
blev det ett evigt pusslande
med träningstider, bland annat många tidiga mornar.
Idag är barnen vuxna och utflugna då kan det ibland bli
två pass om dagen och hon
tränar i princip varje dag, varierar intervaller och distans.
Långa intervaller på lördagar, korta på tisdagar. Träningsuppläggkör hon efter

EN FRÖ-JDIG
NYHET!

FALUN
Hennes första kampsport var boxning.
I Nya Zeeland. Väl i
Falun är det karate och
shotokan som gäller.
– Jag började med
karate som motion. I
dag har jag svart bälte i
stilen shotokan, berättar
Anita Purcell Sjölund.

den mall hon fick tidigare då
hon samarbetade med Johan
Wettergren på fri idrottsförbundet.
FINA MERITER
Hon har fantastiska meriter,
trea på Stockholm Marathon
2002, trea i Singapore samma
år och hon var 9:a i Chicago
på fina 2,42 vilket gav ca
50 000 i prispengar. Bästa
tiden på Marathon hittills är
2,38 och hon har slagit Evy
Palms rekord i två åldersklasser. Roligaste Maratonloppet
sprang hon i New York och
med 2.56 slog hon då svenskt
rekord för 50-åringar. I år
har det på grund av pandemin inte blivit några tävlingar utomlands, men hon har
framgångsrikt tävlat en del
hemma.
Blev bland annat nyligen svenska mästarinna på
10 000 meter, tävlingar gick
på racerbanan i Anderstorp.
Också slagit svenskt rekord
i åldersklassen på 1000 meter och en engelsk mil. Alla
tävlingar, hemma och utomlands, har förstås givit henne
många vänner.
Och även om hon är
Falu
bo är det Göteborgs
klubben Kville hon tävlar för
Idag har hon alltid träningskläder med sig när hon resor
och målet är veteran VM i

Anita Purcell Sjölund.
Karin Schön.

Göteborg, som flyttats ett år
framåt till 2023, Då väntas
i aug ca 8000 tävlande till
Västkustens pärla att delta
i mästerskapet under två
veckor.
OSKAR SVENSSON, nyligen fyllda 25, tävlar för
Falun-Borlänge
skidklubb
men han bor som så många
andra skidåkare och skidskyttar i Östersund. Det var
dåvarande tränaren Robin
Johansson vid skidgymnasiet
som tyckte att skulle byta
träningsmiljö för att få en
nytändning med bättre träningsförhållanden.
Hans stora mål den här säsongen är VM i tyska Oberstdorf 23 feb – 7 mars 2021
med den klassiska sprinten
som det största målet och
med förhoppning om en
plats i stafettlaget. Vid OS i

Pyeongchang var han femma
på sprinten så nu är det dags
att ta ytterligare ett kliv. Men
han kan åka andra sträckor
också, i årets Vasalopp med
ett inte alltför bra skidväder
med bland annat nysnö, kom
han 32: a plats.
I BÖRJAN AV EN FRAMGÅNGSRIK KARRIÄR
Oskar har haft en fantastisk
utveckling från juniortiden,
med bland annat JVM-silver
i sprint 2014 till att idag vara
etablerad senior i världseliten. Men precis som för moster Karin var det mer eller
mindre en slump som gjorde
att han började åka skidor.
En kompis tog med honom till träning med Korsnäs
när han var i 11-årsåldern
och han gillade det. Men det
var då ändå musiken som
kom i första hand och många
i hans släkt håller på med
musik. Kombinationen musik och idrott gällde i unga
år men när han kom in på
skidgymnasiet i Mora blev
riktningen mot skidåkning
utstakad.
Från att ibland varit sin
egen tränare har han nu
hjälp med träningen av Anders Högberg, tack-och-lov
har han fått vara fri från
svåra skador så träningarna
har gått enligt planerna. Till
svenska säsongsstarten i
Bruksvallarna och världscupstarten i finska Ruka 27 november ska formen sitta där.
SÅNGARE?
Han är också kunnat satsat
på en karriär som sångare.
Han tillhör ju en musik
familj,
mamma
sjunger
mycket i kör. Oskar är duktig
både på att spela instrument
och att sjunga.
När skidkompisen Teodor
Pettersons gifte sig med Sanna Hallberg sjöng han och
spelade gitarr för brudparet
på bröllopet och fick massor av beröm för sitt uppträdande.

FÄBODKNÄCKE FRÖN OCH HAVSSALT

Det goda mötet mellan smakerna och texturen hos frön och havssalt inspirerade
oss att baka det här krispiga fullkornsknäcket. Vi har toppat det med hirs och
gula linfrön som har en nötig och lite söt smak som bryts av med sältan från
havssalt. Hirset ger det där lilla extra tuggmotståndet. Knäcket är gjort på rena
råvaror från Sverige, så som vi alltid bakat sedan början av 1800-talet.

TILL SIST
Oskar och Karin, två erkänt
duktiga och framgångsrika
idrottare men i olika idrotter,
kanske skulle det i framtiden
passa med att de springer
Göteborgsvarvet tillsammans?
Karin och Oskar vid sommarträff i Falun.

Text: ERIC ”JOKKE” LUNDIN

Född: 680313.
Familj: Maken Peter Sjölund.
Yrke: Adjunkt i engelska på Högskolan Dalarna.
Bor: Lägenhet i Falun.
Äter helst: Asiatiskt.
Dricker till: Vatten eller ett glas vin.
Vet man ej om dig: Jobbat som journalist i 20 år. Och
har intervjuat bland annat Tony Blair, Jacques Chirac
och Göran Persson.
Gör om tio år: Lever ett gott liv som pensionär.

Anita mötte kärleken på
hemma
plan, down under.
Peter Sjölund var en man att
följa över halva jordklotet,
för att 2005 sammanstråla i
Falun.
Till vardags arbetar Anita
som adjunkt i engelska på
Högskolan Dalarna Falun. På
fritiden ikläder hon sig rollen
som tränare i Falu Shotokan
Karateklubb. Där hon är något av ungdomarnas favorit.
SVART BÄLTE
– Jag började med karate i
motionsform för femton år
sedan. Allt eftersom åren gick
så klarade jag att klättra i
graderna. Sedan tre år innehar jag svart bälte i shotokan.
En kunskapsnivå om dis-

ciplinen shotokan hon nu lär
ut till klubbens medlemmar.
– Karate är populärt bland
ungdomar och unga vuxna.
Vi har ett 80-tal aktiva i klubben, varav 40-talet är barn
och ungdomar.
– Och vi är en ganska stor
klubb i sammanhanget. Våra
ungdomar är duktiga och
för två år sedan vann Tilda
Gustafsson SM-guld, berättar hon.
Anita Purcell har gjort en
spännande resa. Uppvuxen i
Nya Zeeland – där hon tidigt
började med boxning. Pappa
var ju en duktig amatörboxare.
– Jag tränade med boxningslandslaget på den tiden.
Men väl i Falun föll valet på
karate.
JOURNALIST
Två år innan flyttlasset gick
till Falun opererade Anita
Purcell som journalist i Tyskland. Ett yrkesval som fanns
med i bagaget sedan tidigare.
– Jag jobbade ett par år
som journalist i Tyskland
innan jag flyttade till Falun
2005. Och här fick jag jobb

nästan direkt på Högskolan
Dalarna som adjunkt i engelska.
Närapå samtidigt fastnade Anita för karate som
motionsidrott. Anita gick
med i Falu Shotokan Karate
klubb, graderade sig allt eftersom och fick förtroendet
som tränare säsongen 2014.
Hur vill du beskriva karateformen shotokan?
– Det handlar om att lära
sig bemästra tre utförandeformer.
– En handlar om grundteknik och grundträning. En
om form och rörelsemönster
och en tredje om kamp och
fighting.
Karatesporten kom till
Europa på 50-talet och till
Sverige i början av 60-talet.
Shotokanstilen introducerades 1965 av Roy Andersson
i Halmstad. Och 1973 bildades Falu Karateklubb.
En som kom att ta shotokan till sitt hjärta var Anita
Purcell – i dag tränare och
ambassadör för en sport vars
ursprung står att finna i Okinawa i Japan.
Text: PER-ÅKE GRANLUND
Foto: ÅSA SVENSSON

MoraBergkvist
Blyberg
Insjön
Siljan Skog

- en starkare samarbetspartner

Bergkvist Siljan Skog
-en starkare samarbetspartner

Vi har nu stärkt vår organisation, då större delen av Wedaskog numera
ingår i BergkvistSiljan Skog. Vi står ännu bättre rustade för att vara en
stark samarbetspartner till dig som skogsägare. Tillsammans kan vi
ta vara på alla värden i din skog genom specialiseringen av våra tre
Vi har nusågverk
stärkt vår organisation,
då större delen
av Wedaskog numera
i BergkvistSiljan Skog.
på talltimmer,
grantimmer
och ingår
klentimmer.
Vi står ännu bättre rustade för att vara en lokal, stark samarbetspartner till dig som skogsägare.
Tillsammans
kan vi ta
varalokala
på alla värden
i din skog genomför
specialiseringen
av våra tre sågverk
Kontakta
din
virkesköpare
mer information,
på talltimmer, grantimmer och klentimmer.
se
kontaktuppgifter
på
bergkvistsiljan.com
Ta kontakt med din lokala virkesköpare för mer information, se kontaktuppgifter på andra sidan bladet!

Då kan vi erbjuda dig tänder som sitter fast genom
SAKNAR DU TÄNDER
implantatbehandling.

ELLERHelHAR
HELPROTES?
käke från 35.000 kr

En tand från 17.000 kr

Ingen remiss krävs, ansluten
till försäkringskassan
– Då kan vi erbjuda
dig tänder som sitter
Tandläkare Pär-Olovfast
Östman,
Phd, implantatbehandling.
DDS, Professor
genom

En tand från 18.000 kr
käke från 40.000 kr
Tel. Hel
023-13300

m
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Holmgatans Tandläkarmottagning - Holmgatan 30 - 79171 Falun

V

Ingen remiss krävs, ansluten till försäkringskassan
Tandläkare Pär-Olov Östman, Phd, DDS, Professor
BERGKVIST SILJAN SKOG AB • bergkvistsiljan.com

!

en

Holmgatans Tandläkarmottagning • Holmgatan 30, Falun • 023-13300
www.teamholmgatan.se
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När Kalle ”Köping”
hjälpte Hagbacken
BORLÄNGE
Kalle ”Köping” Gustafs
son är en historisk
svensk fotbollsspelare.
Han är mest ihågkommen därför att när den
första svenska landskampen spelades i Göteborg 1908 var det Kalle
”Köping” som gjorde
det första svenska
målet.
Det var bara en av Kalles bedrifter under en lång karriär.
Han deltog i tre OS, 1908,
1912 och 1920 och efter att
ha flyttat från födelseorten

Köping var han med och
vann SM med Djurgården två
gånger, 1917 och 1920. Inte
nog med det, ett år spelade
han också med Leicester i den
engelska ligan.
Efter karriären öppnade
Kalle ”Köping” en sportaffär,
som också blev en fullträff
för honom. Med tiden sålde
han spelarkläderna till massor av föreningar runt om i
landet, bland annat IK Brage.
FIXADE MATCHTRÖJOR
Det är här som historien
med Hagbackens IF tar sin
början. Barnen som blev bo-

Svenska landslaget som deltog vid OS i Stockholm 1912.
Tredje man från vänster i övre raden är Kalle ”Köping”
Gustafsson. Han är mest känd för att han gjorde det för
sta svenska målet i Sveriges första landskamp i fotboll.

satta efter Hagbacksgatan
i Domnarvet startade en av
många kvarters
lag runt om
i Borlänge. I mitten av 50talet föddes idén att gå med
i Svenska Ishockeyförbundet
för att få delta i seriespelet i
Dalarna med ett juniorlag.
Så blev det, men Hagbackens IF behövde ju också
matchtröjor och då tog man
kontakt med Kalle ”Köping”.

När han kontak
tades blev svaret:
Gör ett förslag hur
tröjorna skall se ut
så fixar vi det.
Nu var det bara så att
klubbledningen i Hagbackens IF var killar som inte var
äldre än 15–16 år. För att
de skulle ta sig till Köping
så blev lösningen att de fick
följa med Brages spelarbuss
när de hade bortamatch mot
Köpings IS.
Kalle ”Köping” blev förstås förvånad när två tonåringar kom på besök, sekreteraren och kassören i
Hagbackens IF.
– Jag trodde inte att ni var
så unga, men ert förslag till

Bästa platsen. – Det går inte att få en bättre plats ! Anläggningen kommer att bli ett
jättelyft för oss, konstaterar kassören, Daniel Danielsson, i Ludvika Minigolfklubb.
10 miljoner kronor investeras nu intill hamnen vid Piren och sjön Väsman. I vår ska
Dalarnas finaste minigolfbana stå klar.
Hagbackens IF:s pojklag i mitten av 1950-talet. Övre raden fr v Henry Jägerström,
Kjell Danielsson, Björn Erlandsson, Lennart Bergström, Bo Norrström. Främre raden
fr v Bjarne Solum, Björn Andersson, Kent Nyberg, Lars-Åke ”Lalle” Karlsson och
Håkan Cedergren.

matchtröjor ser bra ut. Det
ordnar vi lätt, sa han.
– Men ni skall väl ha byxor också?
– Det har vi inte råd med
än, blev svaret.
Det löste den då 68-årige
sporthandlaren.
– Kom med ner i källaren
så skall ni få se, sa han.
I källaren plockade han
fram tio vinröda byxor, precis så många som behövdes
i ett juniorlag på 1950-talet.

»En klubb hade
beställt byxor, men
det blev fel färg så
här har de legat i
fyra–fem år.
Passar det för er
så får ni dem gratis,
sa Kalle.«

Så när juniorserien startade någon gång i december
1956 spelade Hagbackens
IF i blå tröjor och vinröda
byxor och hela kalaset gick
på bara 500 kronor tack vare
den legendariska fotbolls
spelaren från Köping.
Text: SVEN-ERIK KARLSSON
(sekreterare i Hagbackens IF
när det begav sig)

10 miljoner satsas på
ny minigolfbana i Ludvika
LUDVIKA
Vi får nog Sveriges
finaste anläggning när
det hela blir klart!
Det är inte utan stolthet
i orden som kassören i
Ludvika Minigolfklubb,
Daniel Danielsson, konstaterar detta faktum!
– Den nya anläggningen vid
Piren intill Skuthamn kommer att bli ett jättelyft för oss.
Vi kommer in i en helt ny tideräkning vad gäller bangolf
i Ludvika. Ja faktiskt i hela
i Dalarna, understryker Danielsson.
Anläggningen, till en kostnad runt 10 miljoner kronor,
kommer att stå helt klar i
april-maj 2021.
Kostar det så smakar det!
För anläggandet är notan beräknad till 7 245 000 kronor.
Lägg därtill 797 000 kronor
för själva banorna och ytterligare ett par miljoner för
saneringen av marken på
byggplatsen. Av notan på 10
miljoner kommer ABB att erlägga knappa en halv miljon
för ytorna till parkeringen.
– Vi vet inte exakt vad
kostnaderna blir för saneringen, säger Sofia Hellsten
vid Ludvika kommuns sam-

Kents
Bilcentrum

hällsbyggnadsavdelning.
– Kostnaderna ingår i
kommunens satsning på Väsman strand.

»Visst är det
mycket pengar men
nu får vi en hyper
modern anläggning
som säkerligen
kommer att upp
skattas av alla.«
P-PLATS FÖR ABB
Sedan mitten av 1960-talet
har minigolfklubben använt
sin numera nedslitna anläggning vid Mossplan. När ABB
för ett antal år sedan ville använda marken för ytterligare
P-platser fick klubben en förfrågan.
– Vårt krav var självklart
att vi skulle få ny mark och
nya banor. När så erbjudandet om plats vid Piren kom
tvekade vi aldrig, bekänner
Daniel Danielsson.
– Det tog åtta år innan allt
äntligen blev en realitet. En
bättre plats än den vi nu fått
går inte att uppbringa!
Klubben har hela tiden
fått vara med i planeringen

Nyhet!
Trailvasan 10
Den kompletta Subaru och
Isuzu anläggningen i Rättvik

Handikappanpassad. Bana nummer 8 är en av två banor som anpassats för personer
med handikapp. Erik Källström, Falun, är i färd med att färdigställa rampen upp till
banan.

Trailvasan 10 är ett nytt kvällslopp för dig som vill prova på att springa
i fäders spår. Banan är 10 km och går i vacker tallskog på stigar,
tekniskt underlag och i rolig kuperad terräng. Vi garanterar en härlig
löparfest då både start och målgång sker på samma plats i Mora.
Alla från 11 år är välkomna. Medalj och diplom delas ut efter målgång.
Ta första steget och anmäl dig på vasaloppet.se.

Rullar i vår. I slutet av april är det meningen att bollarna
ska rulla i kopp vid Piren.

av denna mångmiljonanläggning.
– Det mesta har gått väldigt smidigt med ett undantag nämligen en stor planerad blomsteräng mitt bland
banorna.
– Vi anser att detta kommer att störa helhetsbilden
och vill att de ansvariga ändrar sig på den punkten!
BLOMSTERÄNG
ELLER INTE?
Sofia Hellsten vid kommunen vidhåller dock sin ståndpunkt:
– Vi vill väldigt gärna behålla växternas mångfald i
området och då ingår denna
planerade blomsteräng. Det
får nog golfarna lära sig att
leva med.
Blomsteräng eller inte?
Den nya anläggningen saknar
motstycke i Dalarna.
– Det är första och förmodligen sista gången i livet
som man får vara med och
bygga en anläggning som
denna, tror Erik Källström
vid K-Mark i Falun.
– Ludvika är bara att gratulera och kul även av alla
18 banorna kan användas
av de handikappade. Just nu
bygger jag en ramp upp på
bana 8 just för denna grupp
spelare.
Klubben kommer att få
arrendera banorna av kommunen. Något avtal är dock
ännu inte undertecknat.
VM-KLASS
Med tanke på den oerhört
fina kvaliteten på banorna,
bestående av galvaniserat
järn och filtmattor, så finns
redan tanken hos klubben att
locka med större tävlingar.
– Så är det, erkänner Daniel Danielsson.. Banorna
kommer att hålla VM-klass
men vi får sikta på DM och
kanske ett SM framöver.
– Ludvika har vid ett antal
tillfällen tidigare arrangerat
både SM och inbjudningstävlingar vid Mossplan.

Redan nu vågar han också lova längre öppethållanden vid Piren:
– Under sommarperioden kommer vi säkert att ha
öppet till nio på kvällarna.
Vi förväntar oss ett stort

”drag” på de nya banorna.
Ett nytt kombinerat service- klubbhus kommer att
uppföras på runt 100 kvadrat. Dessutom en uteservering med enklare servering.
Man önskar att det snart

vore vår. Alla ser fram emot
den nya anläggningen!
Danielsson torde näppeligen vara ensam om att redan
nu längta till våren!
Text och foto:
HARALD LOHSE

Grönt avdrag redan nu.
Du får 15 % avdrag på
hel solcellsanläggning.
Vi väntar inte på regeringens beslut utan
matchar det föreslagna gröna avdraget redan
nu*. Vårt erbjudande gäller vid beställning,
leverans och installation av komplett anläggning under perioden 1 oktober – 15 december
2020. Först till kvarn …
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* Förutsätter att du har ROT-avdrag kvar.

0241-101 11 • www.svesol.se

FÖRBERED DIG
PÅ ALLA VÄDER

DALARNAS STÖRSTA

PADELSORTIMENT

699:ORD. PRIS 1 299:

SPARA 600:ADIDAS VARILITE
Packa lätt och behåll värmen. Denna
dunjacka med huva kan användas året
om. Den har smal passform och
sömlös kanaldesign som gör den
extra vattenavvisande och vindtät.
Dam- och herrstorlekar.

399:ORD. PRIS 699:

SPARA 300:00:-

699:ORD. PRIS 999:

SPARA 300:-

KÖP 3 FÖR 2
Gäller alla padelbollar.
ORD. PRIS 79:-/ST

249:–

CLUBPRIS

1 799:–
ORD. PRIS 2 399:-

MCKINLEY STROLL / RAMBLE

MCKINLEY AILA

Vind- och vattenavvisande lättviktsjacka
med hög krage, fickor fram och innerficka
med dragkedja. Dam- och herrstorlekar.

Kappa med mjuk elastisk mudd på insidan
av ärmavslut, fickor fram, innerficka och
huva med avvtagbar fuskpäls. Finns i fler
färger. Damstorlekar.

999:-

ORD. PRIS 1 499:

SPARA 500:-

1 499:ORD. PRIS 1 999:

BULLPADEL HESACORE TOURGRIP X

BULLPADEL VERTEX X-SERIES

HESACORE består av ett flertal hexagonala
rutor som ger upphov till fler kontaktytor
för fingrarna och därmed avlastar trycket,
minskar även vibrationen som kan ge
upphov till padelarmbåge.

Rackethuvudet är diamantformat för bästa
power och extra ”kick” vid smashar,
exklusivt på Intersport.

SPARA 500:-

1 299:–

CLUBPRIS

2 299:–
ORD. PRIS 2 599:-

HELLY HANSEN RADICAL PUFFY

DIDRIKSONS BLISS PARKAS

Vattenavvisande jacka med värmande
isolering i återvunnet material, avtagbar
huva och reflekterande tryck på bröstet.
Juniorstorlekar.

Vattentät parkas med varmt foder, tejpade
sömmar och bra andningsfunktion.
Damstorlekar.

Erbjudandena gäller tom 1/11 2020

BORLÄNGE NORRA BACKA Mån–fre 10–20, lör 10–18, sön 10–18. Tel. 0243-103 00

RS COBRA PADEL

BULLPADEL VERTEX 2 WOMAN

RS Cobra är ett perfekt allround-racket till
nybörjaren eller motionären som vill ta sitt
spel till nästa nivå.

Diamantformat racket som ger en bra
balans mellan power och kontroll,
anpassat för damspelare.

Erbjudandena gäller tom 11/10 2020

BORLÄNGE NORRA BACKA Mån–fre 10–20, lör 10–18, sön 10–18. Tel. 0243-103 00

