Åre SLK
sedan 1935

Bästa medlem,
Då var vi här igen. En vintersäsong är till ända och kansliet stänger för välbehövlig vila efter en
fantastisk och intensiv vinter. Som vanligt avslutade vi med det traditionella Skutskjutet, detta
år i ett riktigt oväder. Men, sådant har ju aldrig hindrat den här byn att sätta på sig skidorna och
ge sig ut, eller sätta på sig goggles och lämpliga kläder för att hjälpa till med allt från nummerlappar till varmkorv.
Ett varmt, varmt tack till alla entusiastiska, morgonpigga, kvällsvilliga, armstarka, uthålliga,
köldtåliga, pyssliga och glada medlemmar och vänner som hjälpt till att få den här säsongen,
från start till mål, till ännu en härlig vinter att minnas. Det är ni som är basen för klubbens framgångar, både i backen och PR-mässigt. Vi på kansliet ser fram emot nästa vinter och VM och
hoppas att få se er alla, och kanske några till som volontärer igen, så glöm inte att anmäla dig.
Det finns alltid en plats för alla i stort som smått.
Men nu väntar sommaren. Vi hoppas på mycket sol och värme så att vi får njuta av allt roligt
som finns att göra utomhus. Och att vi får tanka somrig energi. Ett långt sommarlov väntar för
våra barn och ungdomar där både fotboll och segling i klubbens regi finns för att göra dagarna
aktiva och roliga tillsammans med andra.
När det gäller seglingen så kan jag berätta att Curlingklubben i Åre, som lades ner för några år sedan, hade en stabil och god kassa
när man slutade. Den här kassan fördelades till olika klubbar och SLK fick en ansenlig summa pengar. Ett innerligt tack till Curlingklubben från oss alla.
Vi skall väl förvalta gåvan och dessa pengar har nu investerats i segelsektionens område vid Åresjön. En invigning planeras under
sommaren, eller kanske snarare sensommaren. Mer information om detta kommer. Men vi hoppas att många kommer ner till seglingsområdet i sommar för att njuta av detta även innan en invigning.
Så fru ordförande ber att få tacka för den här vintern och ser fram emot att se er alla på fotbollsplaner, i segelbåtar eller bara på byn i
all enkelhet.

Å re Slalomklubbs Partners 2017-2018
Vi har nu avslutat vår 82:a skidsäsong och klubbens sommarverksamhet är i full gång
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, Copperhill,
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, 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,
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

14-15 april avgjordes FIS Freestyle Junior World Ski Championships Moguls i
Duved och Åre SLK tog hem flera medaljer.
Med strålande sol välkomnade Duved både publik och världens bästa puckelpiståkare upp till 19 år för till en helg som
skulle visa sig vara en framgångssaga för de svenska åkarna.
Åre SLK var välrepresenterat och Walter Wallberg, Loke Nilsson och Albin Holmgren mötte verkligen förväntningarna då
alla tre i lördagens singelpuckel tog sig hela vägen till superfinal på plats ett, två och tre, och där skulle det avgöras om
det blev en helsvensk pall, eller om någon annan skulle lyckas klämma sig in mellan hemmaåkarna.
Till slut var det Loke som fick till allra bäst åk i superfinalen och tog över ledningen från Walter som tyvärr inte fick till sitt
finalåk och slutade sexa.
Loke blev Juniorvärldsmästare i singelpuckelpist före klubbkamraten Albin som tog silvermedaljen.
– Det här kändes riktigt bra. Inför superfinalen var jag nervös men jag lyckades ändå fokusera på min åkning och det var
det som var det viktigaste. Det var min plan inför idag. Jag fick ner mina åk och försökte bara fokusera på det istället för
att tänka för mycket på de andra åkning, och jag tror det var nyckeln till min vinst idag, sa Loke efter pris ceremonin.
I damklassen var Thea Wallberg både bästa Åre SLK-åkare men också bästa svenska åkare när hon tog sig till final.
Thea slutade på en sjundeplats och klubbkompisen Fia Wersén slutade elva.
På söndagen fortsatte tävlingarna med parallellpuckelpist och det var en revanschsugen Walter som siktade högst upp på
pallen, och efter en oerhört händelserik tävling med dramatiska uråkningar och spännande möten kunde han tillslut titulera sig som juniorvärldsmästare i parallellpuckel.
– Det var en jobbig jävla dag. Jag har varit ganska nervös idag och innan finalen stod jag och tänkte att jag bara var
tvungen att köra. Det var bara fullt fokus hela vägen och idag var jag så bra jag kan vara. Det är mycket prestige i det här
så det är skönt att vinna, sa Walter efter tävlingen.
Lördagens mästare Loke åkte ur på ett väldigt dramatiskt sätt när han fick ett felskär innan andra hoppet och skickade
iväg sig själv in i motståndarspåret och blev därför nästan pååkt av sin motståndare, och efter den kraschen slutade han
fjortonde, en placering efter Albin som slutade trettonde.
– Idag var lite av en besvikelse så klart. Jag försöker fokusera på gårdagen och strunta i det som hände idag även om jag
blir besviken när det ska falla på ett sånt litet misstag som ett felskär. Men det är sånt som händer, sa Loke på söndagen. I damernas tävling var åter igen Thea bästa svenska dam när hon slutade sexa och Fia slutade tjugoetta.
Åre SLK visade att vi är en ledande klubb inom både svensk och internationell puckelpist, och tack vare enormt arbete
från föräldrar, funktionärer och andra volontärer blev det åter igen ett lyckat JVM på tävlingsarenan i Duved.
Vid pennan Erik Danielsson

Apropå missade störtlopps lagguld i SM …
De här glada pojkarna från ÖFS är just glada för att de snuvat Åre på
ÄJSM lagguld i störtlopp som avgjordes i Storklinten. Wolmar Alverlind
skriver: ”Det roligaste ändå var nog att Björn Selander (höger i bild) Joar
Bengtsson (mitten) och Daniel Modin (vänster i bild) lyckades knipa
lagguldet före storfavoriterna Åre.
Varför denna bild taget efter ett bakslag för Åre Slk som snuvades på
lagguldet av ÖFS? Jo, pojken i mitten, Joar Bengtsson, heter numere
Joar Båtelson och jobbar här i huset, (Nationalarenan) och är Sportchef
för Ski Cross.
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Karin Stolt (nu Stolt
Halvarsson) har här
verkligen tagit fram sitt
fighting face. Det gick
tydligen bra för Karin
som det framgår av texten bästa hemmaåkare.
Vilket år, tävling eller
placering har jag inte fått
fram då inget datum och
inget mittenuppslaget
finns , tyvärr. Jag pratade med fotograf
Mårten Englin och han
kunde inte ens erinra
vare sig bilden eller tävlingen.

Två av tre unga ledare är från Åre Slk får kungligt stipendium.
Fredrik Sätherberg, Åre Slk freestyle och Niklas Eriksson, Åre Slk freeski tilldelades 30 000 kr vardera ur ”Konung Carl XVI
70-årsfond för unga ledare”. Stipendiet instiftades som gåva till Kungen på 70-årsdagen.
Motivering av Fredrik Sätherberg: han har genom idogt och dedikerat lagarbete förberett åkarna att vara redo för nya steg i
karriären. Han har på kort tid och med små resurser fått det svenska Europa cup-laget i puckelpist som under gångna
säsongen nå historiskt höga resultat.
Motivering av Niklas Eriksson: som ledare ser Niklas alltid individen och hjälper denne att lyfta sig själv till nya nivåer, detta
gäller såväl landslagsåkare som vill nå absoluta världseliten som ungdomar på sommarcamp som vill bli bättre än de var i
går.
Den tredje unga ledaren som fick kungligt stipendium är Hanna Barkegren, längdåkning, Domnarvets GOIF.

Ny fotbollssäsong på G!
Nu är fotbollsverksamheten i full gång inom Åre-Slk där barn och ungdomar
mellan 6-16 år erbjuds träning på konstgräsplanen i Duved. Är du sugen på
att börja så är det bara gå in på Åre-SLKs hemsida och under fotboll se vem
som är kontaktperson för ditt lag och fråga när träningarna är. Har du en
kompis som redan spelar så är det bara att följa med på någon träning och
se om det är sporten för dig. När du väl bestämt dig för att börja är allt som
krävs ett medlemskap i Åre-Slk. I år fortsätter även samarbetet med ÖFK för
de yngre barnen, där blev dock träningsgrupperna fulltecknad omgående!
Mvh Micke Skålén
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Walter Wallberg säsongen 2017/18
Årets säsong startade med läger på snö i Norska Folgefonna därefter har vi varit i Zermatt och Kaprun på läger och förberett oss för kommande WC
säsong och OS. Första WC tävlingen i Ruka började med lite strul på träningsdagarna. Fick inte riktigt till åkningen, slet fortfarande med sviter efter den
frakturs axeln jag ådrog mig i januari, men det satt på tävlingen och jag slutade på en 11:e plats, vilket jag var mycket nöjd med. I samband med Ruka
började jag jobba med en mental tränare, Rune Gustavsson vilket hjälpte mig att komma tillbaka med nytt självförtroende senare under säsongen.
Vi drog senare över till Kina för nästa världscup innan jul uppehållet. Där lyckades
jag ta mig till en final utav de två dagar vi tävlade, med en 14:e plats som bästa
resultat . Efter lite ledigt under julen samt några träningsdagar åkte vi till USA och
Kanada. I Kanada hade lite problem med att få till åkningen, jag litade inte riktigt
på mig själv, hade svårt att släppa på och åka offensivt och det visade sig på
resultatet. En urkörning i första åket var ingen kul start på amerikanska touren,
samtidigt som jag kände att jag inte hade samma självförtroende som tidigare.
Nästa stopp var Deer Valley i USA. Här la jag ner lite mer tid med min mentala
tränare Rune Gustavsson och självförtroende och åkningen började falla på plats.
Efter ett bra kval åk och vidare till final slutade jag på en 7:e plats. Efter placeringen i Deer Valley kände jag att självförtroendet kommit tillbaka och det visade sig på
åkningen.
Sedan var det dags för OS Pre camp i Åre. Skönt att få lite träning och tid hemma
innan det bar av mot Sydkorea. OS gick inte riktigt som planerat. En plats utanför
finalen efter ett misslyckat nedre hopp, i övrigt var jag nöjd med åkning och hopp .
Tar med mig upplevelsen och erfarenhet till nästa OS i Kina.
Vi avslutade sedan säsongen med tävlingar i Japan och Frankrike. I Japan fick jag till en 4:e plats och avslutade säsongen i Franska Megeve med en
9:e plats. Summerar man WC säsongen var den helt ok, slutade på en 12:e plats i totala världscup touren.
Efter WC touren åkte vi på SM i Bygdsiljum och denna helg avslutades med två guldmedaljer. Hem från SM för träning och JVM. Lördagen började bra
och jag tog med till superfinal där topp 6 åker om placeringarna, ett oturligt felskär inför andra hoppet resulterade i en 6:e plats. Söndagen var jag
revansch sugen och körde för guld vilket jag lyckades med och fick med mig en guldmedalj från JVM. Därav en av mina bättre säsonger hittills trots en
trög start och nu laddar vi om inför nästa med vattenhopp i Åre och snöläger i Folgefonna.
Ha det bra!
Thea Wallberg summerar av säsongen 2017/18
Årets säsong började med mycket vattenhopp samt läger på snö i Folgefonna, Zermatt och Kaprun innan det var dags för WC debut i Finska Ruka 9
december. Det var min första WC och jag missade på första hoppet och crashade. Efter juluppehåll med träning och en tävling i Svenska Cupen
hemma i Duved drog EC touren igång. Det var en lång tour i år med totalt 15 tävlingar vilka var i Frankrike, Ryssland, Finland, Åre, Österrike och
Schweiz. Förra säsongen lyckades jag med en tredje plats i den totala EC cupen i år slutade jag på en fjärde plats. Under årets EC har jag stått på
pallen 6 gånger av dessa har jag 4 andraplatser och 2 tredjeplatser.
I år har jag haft lite problem med bakåtvolten på första hoppet vilket gjort att jag inte resultatmässigt
haft möjlighet att prestera lika bra som föregående år, men i slutet av säsongen har jag fått till den.
Efter EC körde vi SM i Bygdsiljum där tog jag silver i både single och parallell i seniorklassen. I juniorklassen tog jag hem två guld i år.
I april var vi värd för Junior VM i Duved, det var 17 nationer anmälda och åkare från hela världen. Jag
är mycket nöjd med min insats i år där jag slutade på en 7 plats i singel och en 6 plats i parallell.
Nu är säsongen över för i år men vi fortsätter att träna hopp på snö ett tag till innan det är dags för
vattenhoppsträning igen.
Hoppas alla får en bra sommar med mycket träning och sol, hälsar Thea

Kansliets öppettider i sommar
Kansliet stänger torsdag 21 juni kl 13
och öppnar igen måndag 27 augusti kl 9.
Vi kollar av post och e-post även under
sommaren men vi kanske inte kan svara
samma dag!
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Torpet har sin egen ”snowpark”.
Denna vinter har det full fart på ungdomar och en del föräldrar på Torpet, de har nämligen
anlagt Torpets egen snowpark. Snowparken är belägen mellan Torpets västra garage och
6:ans hus. Det är 6-7 ”pucklar” som mejslats fram ur snön, ett digert arbete ungdomarna
lagt ner.
Jag har studerat atleterna från min balkong som ligger mitt i mot parken så jag har första
parkett. I mitt tycke så görs det en hel del avancerade hopp med snurrningar, när jag senast kollade in såg jag ett flertal 540 och kanske 720.
Att hålla på med sådana här aktiviter är inget nytt på Torpet. En dag när jag kom hem var
det filminspelning med full filmutrustning och fotolampor m.m. De använde de 6:ans
källartrappsräcke som rail. Ja, det händer en del på Torpet.

30 år sedan ”Bulan” tog brons i OS
21 februari var det 30 år sedan Lars-Börje Eriksson tog OS brons i Super
G vid de olympiska spelen i Calgery, Kanada 1988.

Tjena alla Klubbkamrater!
Var meningen att jag skulle haft min sista dag på snö idag (13 maj) uppe i Stendalen med 75 grymma ungdomar, några
av Åres egna, och haft det gött i solen. Blev tyvärr inte så i år pga snöbristen. Hann nästan bli van vid att avsluta säsongen på det sättet. Något som jag tycker är otroligt kul att göra. Istället fick det bli en skön tur på Västskutan den 1:a
maj som fick sätta punkt för min säsong. Inte så dåligt det heller.
Det har var en otroligt lång säsong för min del men också en väldigt kul sådan även om jag haft en del mentala krig som
inte varit helt lätta att jobba sig igenom. Förväntningar, presshantering, dödsfall, ensamhet. Både gamla och nya utmaningar som blev lite för mycket för mig på en och samma gång. Hade känslor som jag aldrig känt förut och jag var uppriktigt inte så sugen på att åka skidor nå mer. Tankar om att ta en paus eller sluta. Så blev det ju inte, som tur är, i
slutändan. Har man blivit uppfostrad av en mamma som vid 56 års ålder bestämmer sig för att gå på en 429 mil lång
vandring (Mexiko till Kanada) och en pappa vars största kärlek i livet (efter mammsen) är alpin skidåkning så finner man
en väg. Dock inte själv. Tog mycket hjälp av min omgivning, familj, vänner och olika tränare. Det vände lite. Lite va tillräckligt. Sedan gjorde jag min bästa säsong någonsin i Störtlopp. Även om resultaten i världscupen uteblev. Det svänger
snabbt i slalom, även i störtlopp.
Säsongen i sin helhet kan, skidåkningsmässigt, summeras i att jag gjorde och såg mycket nytt.
Säsongen började med en rolig men tuff försäsong nere i Chile, det avlånga landet där bergen sträcker sig från norr till
söder men majoriteten av invånarna knappt stått på snö. Hög höjd, mycket skidåkning, fina solnedgångar och -20 i augusti kan man väl summera det.
USA och Beaver Creek kan vi skippa sett på min prestation och välmående, solen sken dock och Birds of Prey är ett
jäkla coolt hang.
Val Gardena, lättaste störtloppet men svårast att åka snabbt i, god mat!
Bormio, kanske min favorit backe av alla VC störtloppen efter Kvitfjell. Mycket krascher dock, helikoptern gick i ett, majoriteten kraschade vid första hoppet som kom 50 meter efter start. Skönt starthägn kallas det...
Wengen, Syra. Kitzbuhel, ja vad ska man säga som inte redan sagts, årets höjdpunkt oavsett om det är OS år eller VM
år.
Garmisch, förvånansvärt obehagligt störtlopp, förvånansvärt passande min åkning. Synd man åkte ut efter två käppar...
Det var alla störtloppsdebuter i världscupen.
Kort summering av vad jag hann med i vinter, tävla i 10 olika länder, skicka 20 vykort, spela 40 matcher fotbollstennis,
tappa bort en jävla massa saker se Calgary flames vs st. louis blues, se Barcelona på camp nou (blanda nytta med
nöje), åka skidor ca 200 dagar, läsa 4 böcker och inse att lite sommarvärme i februari är kan ge en positiv inverkan på
min skidåkning.
Ha en fin sommar!
Felix Monsén
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Åre Slalomklubbs halvårsmöte 22 maj 2018.
Halvårsmötet hölls på Nationalarenan med drygt 25-tal medlemar.
Val till Alpina sektionen
Sittande var Mårten Pettersson (sammankallande), David Hansson, Perra Kallström, Maths Gunneriusson, Jennie Forsberg och Kicki Lundström.
Valberedningens förslag ledde till omval på David Hansson, Perra Kallström, Maths Gunneriusson, Jennie Forsberg och
Kicki Lundström samt att Hanna Groundstroem valdes in. Sammankallande utses internt inom sektionen.
Val till Freestylesektionen
Sittande var Hans Jansson (sammankallande), Patrik Pettersson, Lovisa Norén, Per Sundbrandt och Mathias Rutgersson.
Valberedningens förslag ledde till omval på Hans Jansson (sammankallande), Lovisa Norén och Mattias Rutgersson samt
att Mattias Olgård och Andreas Kantermo valdes in.
Pokaler och stipendier.
Abeli-pokalen till årets U 16-pojke delades ut till Lukas Ermeskog som även fick en bukett blommor.
Lukas har visat god träningsflit och presterat goda resultat i vinter.
Pokal till årets U 16-flicka tilldelades Elin Kallström. Som även hon fick en bukett blommor.
Elin har visat en god utveckling i vinter och ska börja Skidgymnasiet i Sundsvall till hösten.
Pokal till årets Freestyleungdom gick till Tilda Jansson.
Tilda som är ungdom har under året tävlat i både ungdom och elit och presterat fina resultat i båda klasserna. Tilda visar
stor träningsvilja och har på så sett gjort fina framsteg under den gångna tränings- och tävlingssäsongen. Hon är en god
kamrat och ett gott föredöme för de yngre i klubben, killar och tjejer. Hon har visat ett mycket bra uppträdande under både
tävling och träning. Förutom pokal och blommor tilldelades hon även ett träningsbidrag från Freestylesektionen på 3000 kr
Magnus Hansson-stipendiet: Jonna Luthman.
"Magnus Hanssons Stipendiefond" bildades för att hedra denne pionjär och utvecklare av utförsåkningen på skidor.
Fonden skall - i enlighet med klubbens huvudsyfte att verka för utförsåkningen i Åre - ha till ändamål att utdela ett eller
flera stipendier till juniorer tillhörande Åre Slalomklubb, vilka visat talang, träningsflit och allmänt gott uppförande.”
Jonna tilldelades årets stipendium för att hon väl uppfyller statuterna angående talang, träningsflit och allmänt gott uppförande. Hon har visat goda resultat i alla discipliner och bland annat vunnit guld i Super G och silver i Alpine Combined vid
ÄJSM. Jonna fick en check på 5000 kr samt blommor.
Efter alla val och utdelning av utmärkelser och då inga övriga frågor dök upp avslutade ordf. Birgitta Wikström halvårsmötet med att tacka för visat intresse och önskan om en trevlig och skön sommar.

Från vänster: Elin Kallström, årets U 16-flicka, Tilda Jansson, årets Freestyleungdom, Jonna Luthman, Magnus
Hansson stipendiat och Lukas Ermeskog årets U 16-pojke. Vi bugar och gratulerar.
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Foto 1: Lisa Hörnblad, Höga Kusten 2018 års Fart SM
drottning.
Foto 2: Damernas prispall SM störtlopp. Fr.vä Lin
Ivarsson 2:a, Lisa Hörnblad 1:a, Ida Dannewitz Uppsala,
97
Foto 3:Herrarnas prispall SM störtlopp fr vä. 2:a Johan
10
Hagberg, Avesta ,1:a Felix Monse’n, Åre Slk, 3:a Tobias
Hedström Duved, 4:a Elliott Baralo Åre Slk och 5:a Mattias
Rönngren Åre Slk. Felix, Elliott och Mattias tog hem lagguldet till Åre Slk.
Foto 4: Glada tjejer, fr.vä 5:an Jennifer Finn, Arboga och 4:an Karolin Edfalk Edsåsdalen SM störtloppet.
Foto 5: En mycket glad Lin Ivarsson 2:a i SM störtloppet.
Foto 6: Ida Dannewitz 3:a i SM störtloppet och Lisa Hörnblad 1:a i SM störtloppet
Foto 7: Idel ädel Åre SLK på pallen. Från vänster: Mattias , Felix och Zack.
Foto 8: Trängsel på pallen
Foto 9. Utan mat och mackor skulle inte en tävling gå att genomföra. Denna gång var det Camilla Lundbäck och Sandra
de Brito som såg till att ingen gick hungrig.
Foto 10: Ingen tävling utan priser. Lisa och Anna Elfsten höll ordning på alla plaketter, sak priser och tårtor på ett utmärkt
sätt så rätt åkare fick rätt pris.
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Skidåkning för livet
Klubbens vision är att skapa skidåkare för livet. Att väcka och sedan odla ett intresse för skidåkning som håller i, att ges
möjlighet att utvecklas som skidåkare och person i en välkomnade och inspirerade miljö. Det kan innebära att man börjar
sin resa i klubben bland fjällbjörkarna i Rödkullen, ihop med Kompis med laggen, fortsätter att träna i Hamrebacken. Nöter
käppar och pucklar, men även blandar med friåkningsövningar med massa åkning över hela fjället med sina bästa kompisar. Som också är aktiva i Åre SLK. Från förskoleklass till årskurs 3 är det Årevägen som gäller.
Vi har ju kört Årevägen i några säsonger och det har visat sig mycket lyckat. Hela tiden större grupper. Det är en bra förutsättning för gemenskap. Att kompisarna också är med och åker skidor i klubben. Då blir det naturligt att haka på, åka skidor. Sedan fortsätter det uppåt i åldrarna. U14 hade 20 åkare på sin LVC-final. 64 mil norrut i Kåbdalis. Det är 25 procent
av eleverna på Duved skola i den åldern. Ingen annan klubb i Sverige har en sådan representation. När våra åkare blir
äldre börjar många skidgymnasiet. Nu till hösten har vi fem åkare skolade i Åre SLK alpint som börjar på skidgymnasier.
Även det mycket bra. När de åkarna födda 2002 började i klubben var det inte på långa vägar så många 6 till 9-åringar
som vi har nu med Årevägen.
Det är en spännande utveckling som kräver att vi tänker framåt. Hur ska rymmas i backen? Ska vi träna på fler ställen än i
Hamrebacken, som på måndagar kan ha 120 åkare. De yngsta kanske ska vara i lite snällare backar? Träna på kvällen i
Björnen? De äldsta ungdomsgrupperna kanske ska utvecklas genom att träna mer i Nationalarenan, Störtloppet? Fixa
bättre lyse i Tott? Sedan är nästa fråga, räcker befintliga skidgymnasier? Konkurrensen att komma in på alpint hos Åre
Skidgymnasium i Järpen är stenhård. Alla Åreåkare får inte plats utan nu har vi elever i Gällivare, Torsby, Sundsvall och
Svenstavik. Ska det finnas större möjligheter till ett lokalt alternativ?
Det är ju naturligt att det tunnas ut upp åldrarna när det gäller tävlingsåkning. Men vi strävar verkligen att så många som
möjligt ska fortsätta att utvecklas som skidåkare. Några, som Mattias Rönngren, Kajsa Kling, Felix Monsén och Lin Ivarsson är mellan 20 och 30 år och åker världcup. De flesta av deras gamla kompisar som de tävlade med i Årecupen har
slutat tävla i banåkning, men jag vet att många av dem är fortfarande aktiva skidåkare. Kanske bummar i Whistler? Tävlar
i friåkning, åker med kompisarna och några är skidlärare i Rödkullen, där allting började. Lägg inte skidorna på hyllan.
Satsa på skidåkning för livet.
Mårten Pettersson, avgående från Alpina Sektionen

Tid för att ladda batterierna
Vi har ju haft en kanon start på sommaren redan i maj, varmaste maj på dryga 100 år. Jag hoppas att vädergudarna sparar till finväder till sommarmånaderna Nu 5 juni har vädret dramatiskt slaget om till isande vindar, regn och i dag lite snö
på Skutan. Hoppas det snart går över!
Som vanligt betyder semester för mig en kryssning i mellan-Sverige, Tyresö, Vallentuna och Örebro.
Som vanligt blir det lite bilsemester med Britt här i Sverige, Lite sugen på att dra ännu längre norrut , Kiruna kanske. Eller
varför inte Västkusten med Kosterhavets Nationalpark och besöka ”Nordens Ark”. Ja, ja det finns så mycket att se i vårt
avlånga land. Det är svårast att välja resmål.
Säsongen 2018/19 blir min sista i Åre Slalomklubb. Under de 30 säsonger jag varit på kansliet har jag ju upplevt mycket.
Det är inte utan oro jag tänker på vad jag skall göra efter nästa säsong. Ska jag bo kvar eller dra upp mina bopålar och dra
söderut. Jag har ju ett helt år på mig att tänka över det hela. Jag har ju faktiskt bott längre i Åre än vad jag gjort i söder så
jag börjar rota mig här så smått.
Ha en fin Midsommar och sommar så syns vi till hösten och ”VMåre i Åre”. Bengt på kansliet
Nyhetsbrevet ges ut av: Åre Slalomklubb, Nummer 3 säsongen 2017-18
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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