
Åre SLK

sedan 1935
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Vi är inne i vår 82:a 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, Beijer Bygg, BEST WESTERN Hotel Botnia, Copperhill,

ICA Åre, Intersport, Reztart, Servera, Skhoop, Tenson, Tott Hotell, Udda Äventyr, Werséns, Åre Bageri, Årehyddan, 720

AGO Mitt i Åre, Beefalo Steak & Sushi, 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, Hange&CH Reklam, 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, Villa Tottebo, Åre Byservice , Åre Chokladfabrik, Åre Ski Inn,

Åre Skidsport, Årebladet / Årereklam, Åredalens Taxi, Åretandläkarna, Årevoir.

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.

Bästa skidvänner,

Åre - Pyeongchang – Åre

Så klart klubben skall till Sydkorea, så klart klubben har representanter med i OS,

så klart de är peppade, så klart vi skall berätta för er.

Vi har 3 grabbar med till Freesyle/Freeskiing tävlingarna, Ludwig Fjällström, Henrik

Harlaut och Walter Wallberg. En stark trojka som det skall bli så roligt att följa.

Även om det, för oss här hemma, blir från TV-fåtöljen. Men det innebär inte att de

svenska flaggorna inte kan viftas i alla fall.

Och i år får vi även lägga till en fransk flagga under de alpina tävlingarna. En fransk

flagga i ena handen och en svensk flagga i den andra. Vi har fått en ny medlem i

klubben, svensk/franska Estelle

Alphand. Om ni tycker att ni känner igen namnet så är det riktigt. Hon har figurerat i

media både för att hon bytte landslag från Frankrike till Sverige och för att hon varit framgångsrik i pisten. Och nu åker

även hon iväg till Pyeongchang.

Så missa inte vårt OS-nummer. Här får ni lära känna dessa fyra klubbmedlemmar lite bättre och läsa om deras känslor och

förberedelser inför OS.

Heja Sverige!

12-18 mars går alpina Världscupfinalen i Åre och då

har ni möjlighet att hjälpa till och samtidigt dra in

pengar åt klubbens verksamhet genom att ställa upp i

morgonpatrullen. Mer information och anmälnings-

formulär finns på http://www.are-slk.se/wc2018.html

MORGONPATRULLEN
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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 Slk och OS i Pyeongchang 2018

Åre Slalomklubb har glädjande fyra atleter som ska medverka i OS i Pyeongchang. De som kvalat in är Ludvig Fjällström

och Valter Wallberg från Freestyle (puckel) och Estelle Alphand Alpint och Henrik Harlaut Freestyle (slopestyle)

26 årige Henrik innehade 4 st Big Air guld i X Games och helgen 27-28 januari tog han sitt 5:e Big Air guld, och guld num-

mer 6 tog Henrik i OS grenen slopestyle. Så han är storfavorit till ett svenskt guld enligt Radiosporten.

Estelle Alphand är vårt nytillskott i klubben och har stått för två rejäla uppåkningar i slalom och storslalom här i januari som

slutade i en 8:e plats i Slalom i Kranjska Gora, Slovenien och en 8:e plats i Storslalom i Kronplatz, Italien.

Ludvig har en 7:e plats i Thaiwoo och Valter en 7:e plats i Deer Vally som bäst denna säsong. Deras tankar inför OS kan

ni läsa här nedan.

Vem är då Estelle Alphand, klubbens nytillskott?

Estelle är född 23 april 1995 i Briancon, Frankrike. Hon är både svensk och fransk medborgare, hennes far Luc Alphand är

fransman och alpin världscup åkare aktiv 1987 till 1997 och hennes mor är svensk. Estelle tog guld i Ungdoms-OS 2012 i

Super-G och debuterade i världscupen 2013. Hon byte från franska till svenska alpina landslaget sommaren 2017.

Han är en av de största inom freestyleåkningen.
Henrik blev känd för den breda allmänheten under OS
i Sotji 2014 där han blev mycket populär både för sin
charm och sin teknik. Dessvärre resulterade det bara i
en sjätteplats, något som fler än Henrik tyckte var lite
orättvist.
Det hela började med att familjen flyttade upp hit till
Åre då alla tre bröderna åkte alpint. Då var Henrik 9
år. Här åkte alla skidor så det var det som gällde även
för Henrik, backarna fanns ju här och kompisarna
hängde där. Henrik var en duktig ungdomsåkare al-
pint och vann flertalet tävlingar och var på pallen i
betydligt fler, oavsett disciplin så det var allt från i
störtlopp på klassiska Guldhjälmen och till slalom på
1:a Majtrofén så hans mångsidighet som skidåkare
visade sig tidigt. När han senare hittade parken och friheten i skidåkningen där sade det klick direkt och Henrik var fast. Allt
passade, energin, pulsen, glädjen, fantasin. Till sin natur är Henrik fokuserad och målmedveten, satsar allt när han be-
stämmer sig. Lägg därtill en positiv livssyn och lätt till skratt så har man lagt grunden för framgång. Och så gick det som
det gick, när Henrik var 11 fick han sin första sponsor och resten är, som man säger, historia.
Någon skulle kanske invända att för framgång behöver man även satsa lite på skola och utbildning. Men skolan var inget
problem för Henrik men den visade sig vara svår att kombinera med skidåkningen på hans nivå då han behövde spendera
allt mer tid i backen. Det gick bra ända tills andra ring då Henrik valde att hoppa av och enbart ägna sig åt skidorna.
Bra val. Idag kan han leva på sin skidåkning och har slagit ner sina bopålar i Andorra där, som i Åre, han har backarna
utanför porten. Dessutom är det ekonomiskt att föredra. I alla fall om rådgivarna får bestämma. Och de får de. Pappa
Harlaut och Henriks agent tar hand om allt det administrativa och det ekonomiska. Henrik åker skidor. Det är nog bra att
var och en gör det de är bäst på. Pengar är inte Henriks drivkraft, det är glädjen och friheten i backen som driver honom.
Att fortsätta åka skidor många år till är förhoppningen och det verkar inte så främmande med tanke på att medelåldern för
freestyleåkare blir högre för varje år. Ett inne-jobb är inte att tänka på, skidorna kommer alltid att komma först.
Fallet i X-Games, Colorado 2015 och en ny vurpa strax därefter, vilka båda skadade nyckelbenen, har lagt lite sordin på
träningen men OS hägrar och en revansch från sjätteplatsen i Sotji skulle sitta bra, så nu är Sydkorea 2018 målet. Heja
Henrik! Vi kommer sitta bänkade framför TV:n helt övertygade om att du kommer att lyckas med medalj. Det kan inte bara
vara Aspen som ger dig guld efter guld.

Det är lite spännande att kunna kalla Henrik Harlaut för en Åregrabb.
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Ludvig om drömmen OS

Det känns grymt att ha kommit så långt i rehaben och det vore lätt att bara vara nöjd med

att ha kommit till OS igen, men jag vet hur det känns att stå där på starten.

Det är den tävlingen man vill vinna!

Jag förväntar mig att kunna gå för det 100%, och jag vet att det räcker långt när allting

sitter, så jag hoppas på en bra backe och att kroppen är med mig.

Jag kommer vara nöjd om jag känner att jag har gjort allt jag kan, men jag ser enormt

mycket fram emot att representera Sverige och få ställa mig på den största scenen.

Det är drömmen! Ludvig

Walter Wallbergs’ tankar inför OS
World Cup säsongen är igång och första omgången innan OS avslutades i helgen i Kanada. Vi har sedan säsongen star-

tade totalt kört 7 deltävlingar, i Finland, Kina, USA och Kanada. Jag har varit i final i tre av dom med en 7.e plats som bästa

placering. Denna säsong har jag haft svårt att komma igång efter den axelskada jag ådrog mig för ett år sedan i Deer Val-

ley USA. Jag har haft svårt att hitta fart och flyt i åkningen som jag hade förra året innan skadan. Det har blivit att bättre på

träning och tävling, fler och fler helåk samtidigt som jag börjar få upp farten i åkningen igen, vilket gör att självförtroendet

är på väg tillbaka.

Jag fick beskedet från Sveriges Olympiska Kommitté att jag var uttagen redan i december vilket var skönt och jag kunde

släppa pressen på resultat för att bli uttagen. I skrivandes stund är jag på väg hem från Kanada och landar i Åre måndag

22/1. När vi kommer hem har vi några dagars vila och återhämtning innan vi kör igång med pre camp inför OS. Vi kommer

att träna i Duved inför avresan mot Syd Korea i början av februari. Eftersom det är mitt första OS skall det blir otroligt spän-

nande och en upplevelse att få deltaga samt träffa övriga svenskar ur

OS truppen.

Jag har som mål inför OS att komma till final. Det är först kval efter det

får dom 16 bästa åka final vilket är målet för dessa OS. Mitt stora mål

är OS 2022 där jag siktar på medalj. Kvalåk för puckel är den 9/2

samt finaler den 11/2.

Håll tummarna för Ski Team Sweden Moguls och lycka till övriga i

klubben som är och tävlar nationellt och internationellt!

Walter Wallberg mot OS i Syd Korea

20 år sedan……….
..noga räknat helgen 4-5 april 1998 total segrade Karin ”Stollan” Stolt Åre damernas
seniorklass och Jon Larsson Duved herrarnas junior klass Svenska Cupen i Puckel
Pist. Karin klarar farten, tekniken och den mentala pressen. Hon är en avslappnad
åkare och tävlar bara för att det är roligt. Hon har egentligen problem med hoppmo-
mentet men räknar inte med någon fortsatt utveckling i det avseendet , eftersom hon
aldrig tränar. Istället är hon tränare för de unga åkarna. Jag har inte tid att träna
själv. Min träning är att träna andra säger Karin.
Jon Larsson fortsatte med skidor men sadlade om till freeride och andra äventyrlig-
heter
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När allt inte går som man tänkt sig….

Det kan man säga om vecka 1 2018.

Vi skulle ha tävlingar i helgen 6-7 januari. Som sig brukar är

det hämtning av TD till våra tävlingar i helgen. Den lotten

faller på mig, som så gärna kör. Jag kom till Värnäs i tid men

det gjorde inte Einars flyg. Så det blir till att vänta. Köper

kaffe och en croissant och ett dyrt magasin om u-båtar 149

norska kronor.

När Einars flyg kommer efter 45 minuter försening och la-

gom till att mitt kaffe är slut är det dags att styra till Åre men först betala parkeringsavgift. På Värnäs är det en betalauto-

mat där man först stoppar in parkeringsbiljetten och sedan in med betalkortet. Sagt och gjort så betalade jag men först

lade jag mitt dyrköpta magasin överst på automaten och där låg den. Jag kom på att efter flera mil att den låg kvar på

automaten och då var det ju försent att vända om och kolla om den var kvar. Jag hoppas att det var någon ubåtsintresse-

rad norrman som tog hand om den. Det var det första som gick fel denna vecka. Resan tillbaka gick bra så vår TD Einar

blev levererad till slalomklubben. På fredagen skulle jag göra domarkort till freestyle tävlingen som gick samma helg

som alpina FIS tävlingen. Jag gör de 750 domarkorten som går åt till en puckelpist tävling och sedan gör jag kväll.

Lördag och vår första tävlingsdag och jag kommer tidigt till kansliet och jag ska gå upp med alla nummerlappar till tävling-

en. När jag är uppe i målhuset får jag reda på att starten är uppskjuten till 14.00. Det är början på helgens storm som det

har varnats för som sätter stop för vår Super G tävlingar. Vind och snö har ställt till det vid några portar och det är ju en

farttävling så det måste vara 100 % säkerhet.

Det är 5 timmar till start så jag kan åka hem en stund och är ”stand bye”. När jag kommer ner till kansliet så ringer de från

freestyle tävlingen och säger att det är fel portdomarprotokoll, inte alla korten utan ett av de tre olika protokollen så det är

250 kort nya kort som behövs. Inga problem så jag fixar 250 st. protokoll och freestyle är nöjda. Jag åker nu hem.

På eftermiddagen ringer Lollo Lundmark från målhuset och meddelar att tävlingen är inställd inte bara på lördagen utan

även söndagens tävling är inställd. Det är lite av ett ”Västgötaklimax”¹ när man laddat för tävling och sen blir det inget.

Åke sitter i telefon i 3 timmar för att försöka boka om Einars flyg! Sent om sidor blir Einars flyg ombokad till middagstid på

söndagen. Det betyder att jag ska köra till Värnäs i kanske värsta busväderet, om prognosen håller vad den lovat.

Söndag morgon åker jag och hämtar TD Einar på Holiday 9.30. Vädret är hyggligt när vi åker mot Norge och Värnäs. Men

när vi kommer par mil så förvärras vädret och sikten blir sämre på grund av snörök. Einar börjar få dåligt samvete för att

ha släpat ut mig i det här vädret. Det gick bra och vi kommer i tid till Einars flyg. Om flyget på Värnäs fungerar vet jag inte.

Självklart gör jag en koll om mitt ubåtsmagasin ligger kvar, som väntat har någon tagit hand om magasinet.

Hem resan skulle visa sig bli en bli mycket värre. När jag närmade mig Storlien tilltog vind och blåst och sikten var stund-

tals noll. Någon högre hastighet var det inte att tala om. Så småningom närmade jag Gevsjö och där brukar det blåsa på

ordentligt. Och det blåste stormvindar det kan man minst säga. Allt blev vitt runt omkring mig och det tog helt plötsligt stop

och det blev snö upp till vindrutan. Jag hade hamnat i ett stort snödrev och satt fast. Ordentligt fast. Det var bara att ringa

bärgare. Medan jag väntade på hjälp av bärgare kom det två plogbilar, en från Åre hållet och en från Storlien hållet. Plog

bilarna ville ju givetvis fortsätta med sin plogning så de plogade bort snö kring bilen och sen handskottade resten. Sen

kom det sex starka killar från en väntande buss så det var åtta stycken som skuffa loss mig. Sen var det bara att avbe-

ställa bärgaren och så var det bara att fortsätta resan mot Åre. Det gick ingen nöd på mig då jag hade skidbyxor, kexcho-

klad och dricka med mig i bilen så jag var laddad. Så kan en vecka för en kanslist som mig se ut!

¹/En västgötaklimax är synonymt med antiklimax eller ett (ofrivilligt) antiklimax med komisk effekt.[

Nyhetsbrevet ges ut av: Åre Slalomklubb, Nummer 2 säsongen 2016-17
Åre Slalomklubb, Box 44, 830 14 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

Siten varinte så bra!


