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Bästa Åre Slk medlemmar,
Ännu en vintersäsong till ända och en hel sommar ligger framför oss. Vintern visade sig från både sin bästa och sin sämsta sida,
blandad kompott. Men eftersmaken är ändå att vi hade en bra säsong. Det är konstigt hur snabbt man glömmer de dåliga dagarna.
Det har varit full aktivitet i klubben på alla håll och även i år kunde vi stänga VM med en ordentlig klapp på den egna axeln. Ett innerligt och varmt tack alla som hjälpte till. Vi börjar få lite rutin på det här nu, eller hur? Så det känns tråkigt att vi inte fick visa upp det på
OS 2026 men vi får önska Milano och Cortina lycka till!
Sommaren bjuder som vanligt på både fotboll och segling. Vi får önska oss sol och värme att värma upp sjön, vind i seglen och regnfritt och myggfritt när det är fotbollsträning. Båda sommarsektionerna drar många intresserade och engagerar både barn och vuxna,
det är trevligt att se. Marinan nere vid Åre strand är en prydnad för Åre och en stolthet för sektionen. Det är roligt att så många visat
intresse för att ställa upp och göra den fin. Konstgräset på fotbollsplanen i Duved har verkligen gjort mycket för fotbollen i dalen, över
200 barn och ungdomar är med och spelar i olika klasser. Klubben lever och frodas verkligen både vinter och sommar.
Det är en stolt ordförande som skickar sina varmaste sommarhälsningar till er alla och önskar er en härlig och minnesvärd sommar,
var än ni befinner er.

Kansliets öppettider i sommar
Kansliet stänger fredag 14 juni kl och öppnar igen
måndag 26 augusti kl 9.
Vi kollar av post och e-post även under sommaren
men vi kanske inte kan svara samma dag!

Åre Slalomklubbs Partners 2018-2019
Vi är har avslutat viintersäsongen och är i full gång med sommarsäsongens fotboll och segling.
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, Norrmonttage AB, 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 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

Felix tankar om säsongen
Jag blev tillfrågad att skriva något på Bengts sista klubbnytt innan han går i pension. Därför vill jag först bara tacka Bengt
för sin gedigna kärlek för Åre SLK och allt jobb han gjort!
Den här säsongen har varit som de flesta säsonger men samtidigt inte. Samma ställen har besökts, samma backar har
jag tränat och tävlat i, med samma konkurrenter och med samma lag (tränare, servicemän). Däremot har också den här
säsongen skiljt sig markant med andra. Det var ett VM på hemmaplan, något ni troligtvis inte missat. En upplevelse jag
aldrig lär glömma. Helt fantastiskt var det. Det var häftigt att träffa många av er från klubben uppe i backen som slet som
vargar för att se till att tävlingarna blev av, ert glada humör trots skitvädret som ständigt härjade och er support, den var
stärkande. Vart man en vände blicken fanns det någon jag kände som gav positiva hejarop och pepp. Det var den roligaste veckan av tävlingar jag någonsin upplevt och mycket om inte allt är på grund av det. Jag åkte också därför min bästa
skidåkning jag gjort på hela året, den kom nästan lite från ingenstans. Jag hade en bruten hand efter mitt genomåk i kitzbuhel, hade inte gjort något resultat på hela säsongen och jag slet med min utrustning för att få den att stämma. Men väl i
Åre fanns inga tankar på det, jag testade ett par helt nya DH skidor på andra träningen. Vi gick för det.Tänkte att vi inte
hade nått att förlora och skidorna, ja dem flög. Vilken känsla det va att få gå i mål på Störtloppet, galet bra stämning och
så mycket glädje. Den dagen kommer leva kvar i minnet resten av livet.
Efter VM så fortsatte jag åka snabbt och lyckades åka hem några välbehövliga resultat. Säsongen är nu avslutad för min
del. Jag har åkt på en muskelbristning och behöver vila. Upplevelserna från VM och de fortsatta resultaten efter har gett
en otrolig motivation till kommande säsong. Något som jag är väldigt glad över. Mina två första säsonger på världscupen
har inte gått så som jag hoppats och det sliter mentalt. Att inte få någon utdelning av allt slit man lägger ner. Du kan tyckas göra allt rätt ända fram tills du står på start men sedan är det så små faktorer som kan avgöra om det hårda arbetet du
gjort ger utdelning eller inte. I år tog det ett tag innan det blev utdelning. Det slet motivationen sakta i stycken. Vårt lag
hade en ganska dålig kemi och det var ofta ganska dålig stämning. VM och dess otroliga stämning och glädje däremot,
hjälpte vända den här säsongen till en mer lyckad.
Nu framöver väntar en sommar med mycket träning, mycket roligheter och förhoppningsvis mycket sol. Hoppas ni får en
härlig vår med bra och härlig skidåkning och en varm och skön sommar.
Bästa hälsningar Felix Monsén

Mattias om säsongen som varit
Tråkigt att höra att du ska sluta men skönt att få gå i pension och njuta av ledigheten. Och som du säger ett bra år att välja
det när vi kört hemma VM och allt.
Hej alla klubbisar, hoppas ni alla har det härligt i vårsolen och njuter av de sista skiddagarna. För min egen del så är de
sista tävlingarna kvar som kommer här i veckan i Sälen där vi kommer köra SM i Storslalom och sedan det Ski Funtastic
racet följt av fart-SM i Åre som vart framflyttat efter lite dåligt väder.
Årets stora höjdpunkt var såklart VM på hemmaplan. Det var en fantastisk upplevelse, hemmapubliken och alla volontärer
som slet dag och natt var verkligen inspirerande.
Storslalomen blev tyvärr en besvikelse för min del då det efter ett lovande åk slutade i en DNF. Fick ju dock även chansen
att starta Super-G där jag tyckte jag presterade över förväntan, med en 25e plats, med tanke på hur lite SG jag åkt i år
innan VM.
Skulle verkligen vilja tacka alla er och alla andra som såg till att tävlingarna kunde, trots tuffa väderförhållande, genomföras
och att det till slut blev två väldigt lyckade veckor i Åre. Passa på att njut av våren och se till att köra på med träningen, om
ni har motivation, som vi kan utnyttja i Stendalen och Tväråvalvet. Sedan vill jag tacka Bengt som nu går i pension efter ha
jobbat med klubben sedan 1989 (30 år!!) och hoppas du får härliga lediga dagar framöver!!
Ha det fint/ Mattias
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Jonna Luthman har ordet
Hej! Jag heter Jonna Luthman och tävlar i alpint, för Åre SLK. .
Min säsong har varit lite annorlunda i år till skillnad från tidigare skidsäsonger. Det beror dels på att jag hade ett skadeuppehåll i början av tävlingssäsongen på grund av att jag bröt min hand under en av säsongens första tävlingar i Funäsdalen. Jag var tvungen att operera handen och ha gips i cirka 1,5 månad, vilket var väldigt tråkigt. Som tur var kunde jag åka
lite skidor under tiden jag hade gips, även om jag inte kunde tävla eller åka bana.
Efter drygt två månader kunde jag börja träna som vanligt och så småningom tävla. Så fort jag var tävlingsredo så fick jag
möjlighet att åka till Tyskland, Berchtesgaden, och tävla Europacup. Denna säsong är den första då jag har fått tävla EC
vilket har varit väldigt kul, men även utmanande, på ett bra sätt!
I Tyskland gjorde jag min personbästa i GS med en 11e plats ena dagen, totalt över min förväntan och självklart så roligt!
Jag blev även uttagen till JVM i Val di Fassa, Italien. Tyvärr fick jag inte till de resultat jag hoppats på men det svenska
laget gjorde en fantastisk insats med två medaljer. JVM var så roligt och bjöd på perfekta förhållanden och ett härligt gäng
av tränare och åkare. Därefter har min säsong flutit på med både EC-tävlingar nere i Europa och FIS-tävlingar på hemmaplan. Resultaten har varit blandade, då jag tampas med lite hjärnspöken på tävling. Men i det stora hela har jag haft väldigt
kul, vilket är det viktigaste!
Just nu befinner jag mig hemma i Björnänge och laddar upp inför de sista tävlingarna som återstår av denna säsong. Känner mig taggad och hoppas att det bjuds på bra tävlingar och massa sol. I mitten av maj har jag bokat en resa till Portugal
med familjen för lite semester och surf. Något jag ser framemot efter en lång skidsäsong.
Hoppas alla har haft en fin vinter! Vid pennan Jonna

Lins VM tankar
Oj, vad en säsong går snabbt! Det är redan april och säsongen börjar lida mot sitt slut.
Höjdpunkte var självklart VM i Åre, för vilken vecka jag hade där!
Jag har aldrig åkt på så fint underlag och jag har aldrig sett Åre så vackert som det var under den första veckan. Det var en
fantastiskt rolig och spännande upplevelse att representera Sverige på ett hemma VM. I byn som jag har växt upp i och
ibackarna jag har åkt i hela livet. Att få känna allt stöd från all publik, allt ifrån bybor till familj, vänner och kollegor från ICA
Åre var otroligt häftigt. Jag blir tårögd när jag tänker på alla som tog sig tid att komma upp och heja på mig.
Stort tack till er alla! Att även se alla flitiga funktionärer som sliter i det växlande Åre-vädret för att hålla banorna i toppskick.
Det var häftigt att se och jag är djupt imponerad. En stor eloge till alla er, för jag har som sagt aldrig åkt på finare underlag!
Det blev lite stolpe ut för mig på tävlingarna dock, jag ramlade i Super-G tävlingen och på störtloppet slutade jag på en 24:e
plats, efter att ha gjort bra träningsåk. Jag tycker att skidåkningen fungerade bra men vi längre bak i startfältet hade tyvärr
lite otur med vind och sikt och farten jag hade hoppats på uteblev därför på tävlingen.
Jag hade inte satt upp något resultatmål utan de stora målet var faktiskt att ta mig till VM och skaffa mig så mycket erfarenheter som möjligt, samt att ha kul och njuta av att vara där. Det är förmodligen bara en gång i livet man får åka ett VM på
hemmaplan, och njöt gjorde jag verkligen! Övrigt har säsongen varit lite upp och ner. Jag har gjort framsteg i både storslalom och Super-G men åkte mindre bra i störlopp. Genomåken går oftast bra men på tävling har resultaten uteblivit. Jag tar
mig närmare och närmare mina mål och det gäller bara att ha tålamod.
Nästa säsong kommer ag att komma tillbaka till backar jag känner igen och då kommer jag att kunna lägga i ytterligare en
växel. Jag ser nu fram emot en sommar av fysträning och mycket glass, för att sedan ladda om för en ny säsong med nya
mål. Förhoppningsvis får jag komma tillbaka och tävla på hemmaplan om vi får OS till Sverige 2026!
Jag vill även passa på att tacka Bengt som nu tyvärr ska sluta på Åre SLK. Vilken eldsjäl och vilket otroligt arbete Bengt har
gjort för klubben under alla dessa år.
Även tack till mina sponsorer samt Åre SLK och Åke för all hjälp under säsongen. Stort tack för allt!
Kram/ Lin Ivarsson
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Lindsey Vonn, Aksel Lund Svindal, Frida Hansdotter och jag…………….
vad har vi för gemensamt kan man undra? Jo, vi fyra slutar denna säsong, men där slutar likheterna. Jag går nu i pension
på ”riktigt”, jag blir ju 67 i juni, och de tre ovannämnda har ju många år kvar till pension. Lindsey och Aksel gjorde ju sin
sista tävlingar här i VM i Åre. Frida slutade vid WC avslutningen i Andorra. Jag kommer sakna dessa tre alpina profilerna
som har hållit oss i spänning framför TV apparaterna genom åren.
Vårt VM bjöd ju på mycken dramatik som sig bör. Vi hade ju fyra av klubbens åkare bröderna Felix och Zack Monsén,
Mattias Rönngren och Lin Ivarsson. Det blev inga pallplatser för dessa ungdomar men de gjorde som vi förväntade av
dem. Se upp för denna nästa VM för då blir de farliga. Lin Ivarssons show framför huvudläktaren är någonting som jag inte
glömmer i första taget .
Dessa snart 30 år på Åre Slalomklubb har varit fantastiska och jag kommer nog identifiera mig som kanslist på klubben.
Jag kommer aldrig glömma alla fina minnen som jag har av medlemmar, åkare, tävlingar och Åke. För att inte tala om alla
minnen från två VM och ett flera World Cup tävlingar och oräkneliga FIS och ungdomstävlingar nog så viktiga.
Genom alla åren här på klubben så har jag träffat massor med människor från när och fjärran. Jag tror inte att detta har
hänt om jag har haft ett vanligt jobb. Jag är mycket tacksam för mina 30 år här.
Jag tackar för mig och hoppas att vi ses igen.

Walter Wallberg summerat tävlingssäsongen 2018/19
Min tävlingssäsong började med WC i Finska Ruka i december och en 3.e plats direkt vilket kändes otroligt skönt.
Efter Finland åkte vi till Thaiwoo i Kina där det blev en 7:e plats och en 11:e plats vilket var lite av en besvikelse. Efter Kina åkte vi hem
och firade jul samt tränade innan vi åkte över till USA för att tävla i Lake Placid där jag slutade på en 2:a plats.
Resan fortsatte till Tremblant i Canada där det blev en 7:e plats. Nu hade vi ett uppehåll innan VM startade och jag passade på att besöka New York innan det var dags för VM förberedelserna.
VM gick i Deer Valley, USA. Sigelns slutade jag på en 9:e plats och i parallellen slutade jag på en snopen 4 plats strax utanför pallen.
Efter VM åkte vi över till Japan och Tazawako för två tävlingar i vilka jag slutade 5:a och 6:a.
Finalerna i WC gick i Shumbulak, Kazakstan, där jag knep en 3:e plats i singeln. Inför sista deltävlingen låg jag 4 i totala WC och hade
möjlighet att avancera till en 2:a plats om allt gått vägen. Tyvärr så blev sista dagen inställd vilket innebar att jag fick nöja mig med en
4:e plats i den totala WC.
Därefter åkte vi hem för att avluta säsongen med SM i Kungsberget vilket resulterade i en 1:a och 3:e plats. Mina resultat dom sista
säsongerna har gjort att jag kvalificerat mig till nominering till Svenska Skidförbundets hedersmedalj ”Stor Grabb” beslut tas på kommande styrelsemöte i Svenska Skidförbundet i slutet av maj. / Ha en trevlig sommar / Walter
Bild till vä: På väg hem från den dagens VM tävling stötte jag på
vår kronprinsessa Viktoria. Roligt möte!
Nedre vän: Alltid vänliga Micke Kallström. Här tar han i mot
tidtagarutrustning till VM, Mycket grejer är det för att mäta tid.
Mitten nedre: Frida Hansdotter och jag, också ett roligt möte. .
Nedre hö: Tre av mina älskade barnbarn, William, Agaton med
hunden Doc och Alma som jag hoppas jag får mer tid med nu

Nyhetsbrevet ges ut av: Åre Slalomklubb, Nummer 2 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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