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Så är vi igång igen. Snön har börjat falla, några backar och längdspår är öppna och flera av våra åkare är ute i världen och
tävlar. Vi kan få lite känsla för hur det snart kommer att bli, för oss också, om vi följer dem och tävlingarna via TV. Håll koll
på TV-tablån och låt spänningen och vintertävlingarna flytta in i det egna vardagsrummet.
Framför oss har vi en vinter med många roliga evenemang. Först och främst, naturligtvis, är det Alpina VM 4-17 februari.
Alldeles runt hörnet när vi passerat jul. Det är en glädje att, återigen, ha förtroendet att få arrangera denna stora händelse.
Låt oss hålla tummarna för att det blir ett propagandaväder som sätter Åre på kartan för alla som vill komma upp och njuta
av våra backar och vår fantastiska by.
VM-arrangemanget har fyllt sin kvot av volontärer (även om man fortfarande kan sätta upp sig på reservlistan) men klubbens medlemmar kommer som vanligt att erbjudas att vara med i morgonpatrull eller eftermiddagspatrull där det skapas
resurser till klubben. Dessutom finns det alltid behov av villiga händer och fötter på andra tävlingar. Vi har ju en del andra
tävlingar på agendan, lite mindre än VM men inte mindre viktiga för oss och åkarna. Tex Nocco Alpine Elite Tour i storslalom och super G 8-10 mars samt Nordiska Mästerskapen i Puckel 13-14 april. Bara för att nämna två av dem. Hör av dig till
klubben om du vill vara med och hjälpa till.
Jag vill också slå ett slag för vår Facebook-sida. Om du använder dig av Facebook så är det en given ”vän” att lägga till.
Nu har vi alla fokus på kommande helger och går och hoppas på julesnö och att vi får komma igång med säsongen på alla
sätt. Byns gäster är ju på ingång och allt sätter fart. Jul och nyår är verkligen den stora kick-starten. Mitt i allt detta hoppas
jag att ni får lite lugn och ro att njuta julegröten. Och glöm inte sätta ut en tallrik gröt till tomten. En metafor för att ge lite
omtanke till någon annan, mer behövande än du själv.
God Jul och Gott Nytt År!
Birgitta Wikström

Åre Slalomklubbs Partners 2018-2019
Vi är inne i vår 84:e skidsäsong och klubbens åkare är i full gång med att träna och tävla.
Tack för stödet vi får från er Partners i Åre och den generositet ni visar klubben.
Skistar Åre, Åre SLK Supporterklubb/Skutskjutet, Adidas, Audi, BEST WESTERN Hotel Botnia,
Holiday Club, ICA Åre, Intersport, Moderna, Servera, Skhoop, Tenson, Werséns, Åre Bageri, 720
AGO Mitt i Åre, Bjurfors i Åre AB, Björn Olssons Taxi, Brattlands Åkeri AB, Broken/Timmerstugan Restauranger, Bubblans Lägenheter,
DAUS, Copperhill, Defencia Bevakning AB, El Tele & Data I Åre, Europcar, Fastighetsbyrån i Åre, Fribergs Entreprenad AB,
Grant & Thornton, Handelsbanken, Hotell Granen, Hotell Renen, ICA Björnänge, Interski/Head, Johnsons El,
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Mäklarhuset Åre, OKQ8 i Åre, Platåkåtan i Tottbacken, SkidCenter Åre Björnen, Swedbank AB,
Svartbergets Café & Restaurang AB , Sven och Catarina Hagströmer, Svenska kyrkan, Åre Församling, Taxi Åre, Tott Hotel, Villa Tottebo,
Åre Byservice , Åre Chokladfabrik, Åre Ski Inn, Åre Skidsport, Årebladet / Årereklam, Åretandläkarna..
Är även du intresserad av att vara Partner till Åre Slalomklubb? Slå oss då en signal på 0647 531 50
så får du reda på mer av Åke eller Bengt om vad som gäller för att bli Partner.
Medlemsförmåner! Som medlem i Åre Slalomklubb åtnjuter du också vissa förmåner:
Åre Hemslöjd ger klubbmedlemmar 10% rabatt på kläder från SKHOOP.
Skistarshop Duved, Åre Skiduthyrning, Åre Skidsport, Årebjörnen Skidcenter, Intersport
och Hanson Concept Store Åre ger 25% rabatt på skidslipning.
Naprapatkliniken Åre ger klubbmedlemmar 10% rabatt på behandling och för aktiva tävlingsåkare/spelare 20% rabatt.
TENSON-butiken erbjuder alla medlemmar 30% på ordinarie pris på allt i butiken

Åre Slalomklubbs 84:e årsmöte
Årsmötet hölls på Nationalarenan och antalet besökande hölls sig
traditions enligt på ett 30 besökande. Ordförande Birgitta hälsade
alla välkomna och öppnade årsmötet. Agendan drogs snabbt
igenom fram till styrelse– och sektionsval. I styrelsen var det två
som avgick vice ordförande Anders ”Mascot” Olofsson och
Thomas Andersson. Anders är den verkliga veteranen i klubben.
Han kom till oss 1989 till World Cup finalen i Freestyle. Invaldes i
styrelsen 2006. Anders har haft ett stort engagemang i klubben
som sådan och det som ligger Anders varmast om hjärtat är freestyle och senare även seglingssektionen som han lagt ner
ett enormt arbete med att utveckla. Man kan enkelt säga att Anders varit en stark motor här i klubben. Anders avtackades
med chokladask från Åre chokladfabrik och presentkort. Tack Anders för en fin tid i styrelsen. Vi kommer sakna dig!
Thomas Andersson avgick från styrelsesuppleant post, han var inte närvarande vid möte men vi tackar honom sitt arbete i
klubben. Styrelsen efter om– och nyval: Ordförande: Birgitta Wikström (omvaldes 1 år)
Styrelseledamöter: Martin Fortkord, Karin Sundberg och Anja Skålén (omvalda på 2 år), Tommy Abrahamsson (fyllnadsval
på 1 år). Sittande: Karin Stolt Halvarsson och Thomas Christiansson.
Styrelsesuppleanter på 1 år: Karen Monsén (omval) och Anna Crawford-Currie (nyval).
Revisorer på 1 år: Mats Forsman och Barbro Dahlbeck (omvalda). Revisorssuppleant: Karin Gunneriusson (omval).
Valberedning: Håkan Johansson (sammankallande), Åse Angland-Lindvall och Pernilla Hammar-Rognöy (omvalda).
Till fotbollssektion: Mikael Skålén (sammankallande), Jonas Fagergren, Niklas Edbjörk, Thomas Christiansson (omvalda)
och Jessica Bakkan (nyval).
Till seglingsektion: Åse Angland-Lindvall (sammankallande), Pär Lindell, Jakob Lindvall, Olle Söderberg, Johanna
Schalander, Magnus de Brito och Torbjörn Berglund (omvalda).

Världscupspremiären blev en Åre Slk succé
Helgen 8-9 december var det världscupspremiär i Ruka blev en lyckad föreställning för våra Freestyleåkare.
Bäst lyckads Valter Wallberg som fick stå på pallen efter sin 3:e plats. Ludvig Fjällström kom på en 7:e plats och Loke
Nilsson tog 15:e platsen. Vis ser fram emot fler fina placeringar!
REA.
på Åre Slk TENSON klubbkläder,
Finns i storlekarna: 122-128, 134-140, 158-164, M (endast 1 jacka 2 tröjor), L, XL och XXL
Pris: Jacka 250 kr. Byxa 250 kr. Tröja 150 kr.
Finns att köpa på Åre Slk kansli Nationalarenan vardagar 9-12, telefon 0647-531 50
KANSLETS ÖPPETTIDER ÖVER JUL OCH NYÅRSHELGEN
Lördag 22/12-Söndag 6/1 Stängt
PENSIONÄRSRABATT PÅ MEDLEMSAVGIFTEN
Från och med verksamhetsåret 2018-2019 har klubben infört 50% rabatt på medlemsavgiften för alla pensionärer
så numera kostar det 150 kr per år att bli medlem.
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Svenska Skidförbundets näst finaste utmärkelse, efter Sixtus-medaljen
delades, SSFs förtjänstmedalj i guld delades ut till:
På SSFs förbundsmöte i Åre 15 oktober tilldelades Nalle Hansson SSFs förtjänstmedalj för sina gärningar för den alpina
sporten i byn, i Sverige och internationellt. Vilken stor respekt och gillande bland Åreborna Nalle har säger detta citat av
Lars Björklund, journalist på LT, i sin artikel 20 november 2013:
”Det är strax efter nyår, 2002. Skistar håller informationsmöte för Åres markägare i en restaurang bakom
gamla Olympialiften. Det ska byggas en så kallad multiarena nere vid Åre Strand och byborna är inte speciellt glada över planerna. Många skruvar på sig, räcker det inte med stora byggprojekt?
Stämningen är spänd tills Nalle Hansson, driftchef för Åres lift- och skidområde sedan 1979, får ordet och
byter ämne:– Jaha, gott folk. Jag tänker i alla fall berätta lite om vad vi jobbar med uppe på berget just nu.
Blickarna lyfter från borden, folk ler och lyssnar uppmärksamt. Alla gillar Nalle”.
Nalle om sin arbetsgivare när han jobbade med
VM 2007 och med VC tävlingar:
– Jag har bra villkor av arbetsgivaren, kan man säga. Bara en
sån sak att jag får hämta barnbarnen på dagis ibland...för mig är
det guldkant på dagarna. Jag tar en dag i sänder och försöker
trappa ned lite, helt enkelt. Men så länge som det är kul är det
svårt att sluta.

Bengt

Halloj!
Mitt namn är Jonna Luthman och jag är 20 år gammal. Jag åker alpint och tävlar för Åre SLK. Jag bor i Björnänge utanför
Åre, med min familj. I våras tog jag studenten efter fyra år på Åre skidgymnasium. Nu fortsätter jag min satsning som alpin
skidåkare. Jag går på Skiduniversitetet i Östersund, där jag kombinerar skidåkning med skola, på Mittuniversitetet.
Jag har nyss avslutat försäsongen och som har varit full med skidläger och träning runt om på olika skidorter i Europa.
Försäsongen började sisådär då jag blev sjuk och behövde avstå från första lägret i Schweiz. Sedan när jag äntligen kom
på snö så har jag haft det superbra. Vi är ett riktigt härligt gäng med bra tränare på universitetet,
vilket gör att det alltid är kul och motiverande att träna. Nu är tävlingssäsongen här och jag
känner mig mer motiverad och taggad än nånsin! Så ska bli spännande att kicka igång alltihop.
Inför en säsong gillar jag inte att sätta upp massor av resultat-mål och förväntningar på mig själv
utan istället bara fokusera på att få ut det mesta jag kan av mig och min åkning, så får det räcka
så långt det gör. Tidigare säsonger har jag haft en del stök med både åkning, material och
självförtroende men nu känns det som att saker börja falla på plats, vilket är så roligt! Så ser
fram emot och hoppas på en bra och kul säsong framför mig.
Just nu befinner jag mig i Funäsdalen på läger. Planen är just nu väldigt oklar då det knappt finns snö någonstans, så flera
tävlingar har ställts in. Men det betyder bara att vi får träna mer, så ser det inte som något dåligt. Så nu hoppas jag att det
blir kallt och kommer massor av snö! Under säsongen är man runt lite överallt och tävlar och tränar. Men mycket av
träningen kommer att vara i området runt Östersund som Vemdalen, Klövsjö, Björnrike och självklart Åre. Så om ni ser mig
och känner för de så får ni gärna komma fram och hälsa!
Ha det bra och må gott allihopa! :)
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Alpina VM i Åre 4-17 februari 2019: Årets största vintersportevenemang!
Fråga vem som helst – det är publiken som gör ett alpint världsmästerskap. Det är inför en vrålande skara fans som åkarna tar fram det lilla extra. Det är när stämningen är på topp på läktaren som adrenalinet pumpar som hårdast. Och det är
det Åre 2019 jobbar för att skapa.
Mellan 4 och 17 februari kommer världens bästa alpina åkare att göra upp om medaljerna i störtlopp, super G, storslalom, slalom, alpin kombination och lagtävling på
Nationalarenan i Åre. Sedan i oktober har Nationalarenan börjat anta VM-form. Det
byggs läktare och stommen till det stora trevåningstältet som kommer inhysa media,
VIP och en allmän foodcourt växer för varje vecka.
120 000 besökare väntas till Åre under alpina VM 2019 och hela orten kommer att
koka. Byn kläs om i VM-skrud där parken nedanför torget byggs om till en mäktig
arena för musik, underhållning och inte minst ceremonier där invigningen kommer
sätta ribban högt. Förutom tävlingsprogrammet, som finns i sin helhet på VMbolaget Åre 2019s hemsida, kommer det att bjudas på mängder av andra aktiviteter och händelser under alpina VM.
Åre torg blir navet i ett aktivitetsprogram som är en hyllning till vintersport, till Åre och regionen och dess historia. Där
kommer Åre 2019, i samarbete med Eventutbildningen, att bjuda på allt från längdsprint till skijoring där skidåkarna dras
längs en bana med hinder bakom häst. Det vill säga: ett måste för den som vill se något utöver det vanliga.
Musik kommer också att spela en stor roll under alpina VM där konserter med kända artister kommer att vara dragplåster
men det finns möjlighet att njuta av musik av alla former. Tack vare att Åre är en relativt liten by som är koncentrerad kring
Åre centrum kommer stämningen att bli extra hög.
Det är inte långt kvar till invigningen och tiden fram till årets största
vintersportevenemang 2019 går snabbt. Åre 2019 kommer att finnas
på plats under skidtestarhelgerna i Sälen, Vemdalen och självklart Åre.
I december bjuds det återigen till öppet hus och det kommer att finnas
fler tillfällen att träffa organisationen som nu ständigt växer.
Den nya hemsidan innehåller allt från aktivitetsprogram till kartor och
svar på de vanligaste frågorna. Där går det också att anmäla sig som
volontär och registrera sig för att få Åre 2019s nyhetsbrev så att det
hela tiden går att hålla sig uppdaterad om vad som händer.
Alpina VM i Åre 4-17 februari kommer att bli en folkfest, en hyllning till Åre och den alpina sporten och inte minst ett minne
för livet. Välkommen!

Mattias Rönngren inför tävlingspremiär i Kåbdalis
För tillfället är vi i Kåbdalis och imorgon är det tävlingspremiär för säsongen.
Den vart lite försenat då Sölden blev inställt. Men imorgon är stora dagen då det smäller.
Försäsongen har flytet på bra i år och vi har haft riktigt bra träningsförhållande.
Det ska bli riktigt kul att få starta igång tävlingssäsongen efter mycket hårt slit sen i våras.
I år är ju även VM säsong och VM på hemmaplan vilket är ett extra dragplåster och jag hoppas alla är lika laddade för
säsongen som jag.
Sen rasslar det bara till innan det är vår och sommar igen.
Så ta vara på vintern.
Ha det fint och kör hårt! Mattias Rönngren
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Hej! Nu sitter jag på ett hotellrum i Zauchensee, Österrike. I morgon börjar träningsåken inför
störtloppet. Detta är sista Europacupen innan jul och vi kommer att köra två störtlopp och en
super-G. Vi i fartlaget har haft en bra försäsong. Vi har varit på läger i både Chile, USA,
Schweiz, Italien och Österrike och haft superbra förhållanden på alla läger. Jag har hittills
stått på skidor 60 dagar sedan september. Detta är min andra säsong i fartlandslaget efter att
under en säsong varit med i fartsatsningen Team Åre 2019. Mitt stora mål är just att ta mig till
VM i Åre i Februari, men för att ta sig dit krävs många timmar av hård träning. När vi är ute på
läger så har vi störst fokus på just fartgrenarna. Vi tränar allt från hoppteknik, fartpositioner,
terrängvågor, glidning i höga hastigheter och att våga trycka på i branta partier. Under försäsongen testar vi också ut material allt ifrån olika vinklar och höjder på pjäxorna, till de snabbaste skidorna och rätt böjning
på stavarna. På tre stycken tjejer så reser vi runt med 4st pjäxor var, samt uppemot 70 par skidor. Det är mycket som ska
stämma innan man blir snabbast i backen.
Säsongens tävlingspremiär i Världscupen gick av stapeln i Lake Louise, Kanada. Det var en superhäftig upplevelse att vara
där, jag fick testa på en ny backe och betydligt längre åktid än vad vi haft på världscupen förra säsongen. Träningsåken
gick ganska bra, men jag lyckades inte hålla ihop det på tävlingen och resultaten blev inte som förväntat. Jag laddade istället om till Euopacuptävlingar i Kvitjell, Norge och där gick det lite bättre. I januari har vi även planerat att komma hem och
köra en FIS-tävling i Duved. Det ska bli oerhört kul att få tävla på hemmaplan igen. Förutom att snurra runt i backen på
dagarna så går större delen av min vakna tid till fysträning samt plugga, eftersom jag läser kost vid träning på 50%. Det går
även mycket tid till att jaga sponsorer för att få säsongen att gå ihop.
Nu ska jag ner på middag! Vi hörs, om ni vill följa min säsong och min satsning mot VM så kan ni följa min blogg linivarsson.com, eller min Facebooksida Lin Ivarsson, samt Instagram under namnet ”linviktoria”.
Kram/ Lin

Slutspurten och handtiden som försvann
Efter en lång het sommar börjar jag min sista säsong klubben, inte utan
vånda må jag säga. Vad jag ska göra som pensionär vet jag ej! Jag har
arbetat halvtid, 4tim, i många år och inte haft några större problem att
uppfyllt lediga tid men att vara helt ledig är en annan sak, det kan bli långa
dagar! Det är inte bara att jag slutar på slalomklubben utan också en
fråga om jag ska bo kvar i Åre efter avslutad säsong. Men, men jag har
några månader att tänka ut något, men det är svårt att tänka sig att flytta
när jag ser denna älskade utsikt varje dag (se foto).
Det ska bli roligt att avsluta min karriär med ett VM. Det blir Karin Gunneriusson och jag som ska dela på handtidtagning i
mål. Handtiden kan ju tyckas onödig för den används ju så sällan, det är ju tex om den ”stora” tidtagningen av någon anledning bryter ihop då används handtiden.
När jag var ny på kansliet 1990 och tog handtid första gången händ det som inte fick hända. Jag satt i målhuset invid den
ordinära tidtagningen pga. ”skitväder” och vi hade kommit till startnummer 160 någonting och det var Anna Ottosson som
var i backen. Helt plötsligt lägger Hegon, huvudklockan, av. Det bröt ut lite panik och Bernhardsson, tidtagaren, lutar sig
över Hegon för att avhjälpa felet och då skymmer han mig så jag får ingen handtid på Anna Ottosson.
Felet med Hegon var att Bernhardsson hade sparkat till en batteriklämma under bordet, Hegon drevs med bilbatterier och
då var det klämmor med kabel upp Hegon, en+ och - kabel och en av dessa klämmor hade sparkats av så det blev strömlöst. Lite primitivt i mitt tycke!
Anna kom upp i tidtagningstornet med Bibbo Nordenskiöld och undrade varför hon inte fick någon tid på displayen. Det
förklarades vad som hände. Då säger Bibbo vi har ju så bra handtidtagare så det går att räkna ut och vänder sig till mig.
Jag fick ju förklara att mitt i kalabaliken hade jag missat Anna. Bibbo erbjöd Anna att åka om sitt åk men hon avstod för
hon var mycket trött efter åket i regn och blåst. Det var ju första året som hon åkte internationella tävlingar, FIS och det är
tuffare. Pappa Hans Ottosson var inte så väldigt glad på den kvällens lagledarmöte. Slutsats: handtid behövs!
Bengt
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Fotboll: Ordnat kaos, glädje och serieseger!
23 september 13.20 samlas vi för avfärd mot Bräcke och årets sista seriematch mot Bräcke SK/Ånge IF. Förutsättningarna
är goda, vi leder serien och kan med en seger sätta press på IFK Strömsund, IFK Östersund P05 Pro, som båda chans att
passera oss i tabellen. Vinner vi är IFK Strömsund tvungna att vinna båda sina kvarvarande matcher för att passera oss,
samtidigt som vi försäkrar oss om att vara sämst tvåa i tabellen. Om vi däremot spelar oavgjort eller förlorar har vi förlorat
vår chans att vinna och risken är stor att vi inte ens kommer att sluta bland de tre bästa.
Åsa Nilsson var den som startade upp det som i dag är Åre SLK P04/05. Vi tog över 2012 och har på vägen haft hjälp av
Pelle Edin och Niklas Edbjörk.
För alla oss som haft del i det här laget har två saker gått före allt annat – att vara justa mot varandra och att alla oavsett
förutsättningar, prestation och färdighet är lika viktiga i laget, varför vi under alla år också varit intill minuter noggranna med
att alla har fått samma antal matchminuter och ibland haft ganska tuffa diskussioner om hur man förväntas bete sig mot
varandra i ett lag.
Trots ibland lite ofokuserade träningar där glädjen och skojet tar överhanden har vi en säsong bakom oss där vi kommit till
match fokuserade. Vid några tillfällen så fokuserade och taggade så att det låst sig och vi underpresterat, men som helhet
en fantastisk prestation av våra spelare som visat sig vara bäst när det behövs som mest.
Så även då i sensommarsolen på Björkhaga arena i Bräcke. Vi inleder starkt under första perioden med god kontroll bakåt
och målchans efter målchans, men först i 21a minuten rasslar det i nätet. I första periodpausen går det upp för oss att vi just
där och då har god chans att vinna serien. Andra halvlek inleds skakigt där vi tappar positioner, vacklar lite i humöret och
tyvärr i 38:e minuten får ett mål mot oss och helt plötsligt står vi inför ett oavgjort resultat. Som så många andra gånger
under året får jag och Niclas nöjet att se ett gäng spelare som går ut, kontrollerar nerver, hittar glädjen och spelar som bäst
när det gäller. 3 minuter in i sista perioden tar vi ledningen och med mycket positiv pepp, närvaro lyckas vi hålla den ledningen hela vägen tills slutsignalen ljuder.
Lite gubbsura har vi hunnit bli några gånger på sex år, men vi har samtidigt haft förmånen att tre till fyra gånger i veckan får
träffa ett fantastiskt gäng killar, och tjejer, som genom åren utvecklats som individer och som lag. Ett härligt gäng som tränat, slitit och lyssnat timme efter timme för att driva sin egen och lagets utveckling – mycket bra jobbat!
Halvvägs hem från Bräcke, någonstans mellan Pilgrimstad och Brunflo får vi veta att IFK Strömsund förlorat sin match, vilket gör att vi genom vinsten i Bräcke avgjort serien till vår fördel. Åre SLK P04/05 seriesegrare ÖFK-ligan division 3!
Nu när senhösten börjar övergå i förvinter vänder många spelare blickarna mot ”Skutan” och skidåkning. Fotbollsspelaren
transformeras till skidåkare för 6 månader framåt och förkroppsligar RF:s nya marknadskampanj, ”vill du bli grym på en
idrott – träna flera olika”!
Med vänlig hälsning! P-o och Niclas

till alla våra medlemmar önskar Åre slalomklubb
Nyhetsbrevet ges ut av: Åre Slalomklubb, Nummer 1 säsongen 2018-19
Åre Slalomklubb, Box 44, 837 23 Åre. Besöksadress: Nationalarenan, Lundsgårdsvägen15.
Telefon: 0647/531 50, fax: 0647/531 55,
E-mail: info@are-slk.se, e-mail till Bengt och Klubb Nytt: klubbnytt@are-slk.se, Hemsida: www.are-slk.se
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