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Ett framgångsrikt år för Skidgymnasiet
Tränings– och tävlingsåret 2012/2013 är till ända och vi kan summera det som ett av de mest framgångsrika genom tiderna. Två av
eleverna Jonna Sundling och Johan Forsberg har varit med i
Svenska Skidförbundets juniorlandslag.
Vi har haft 5 elever uttagna på landslagsuppdrag. Johan och Jonna
till JVM. Till Juniorlandskamp fick Mimmi Björn, Elina Rönnlund
och Björn Sandström dra på sig landslagsdressen. Till Ungdoms
OS i Rumäninen fick Mimmi och Elina representera i den 20 personer stora svenska OS truppen.
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På JSM i Örnsköldsvik togs totalt 13 st medaljer av elever från
Lycksele Skidgymnasium. Det gjorde oss till segrare i medaljligan
för bästa skidgymnasium.

Tårtkalas för att fira JSM medaljörerna. Mimmi Björn, Elina Rönnlund, Jonna Sundling, Rebecca
Öhrn, Marcus Fredriksson och Björn Sandström saknas gör Linnea Stark
Foto: Petter Ögren
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Träningsläger under höstterminen
Under höstterminen har vi varit på
ett flertal träningsläger, både i skolans regi och med våra norska vänner i EU-projektet Gränsöverskridande Skidgymnasium.
Läsåret tjuvstartade med deltagande
vid SSF öppna elitläger som i år
hölls i Hemavan. Intresset från våra
elever var stort , 27 stycken Lyckselelever fanns representerade bland
de drygt hundra lägerdeltagarna.
Lägg där till tre Lycksele tränare i
ledarstaben så förstår alla att Lycksele Skidgymnasiums färger var ett
dominerande inslag i Hemmavan
fjällen första veckan i augusti.

Första veckan i oktober genomförde
vi ett kort men intensivt läger i Storuman med tonvikt på rullskidåkning. Som bland annat innehöll stentuffa intervaller efter Björn Ferrys
väg upp till utsikten och rullskidtävling på rullskidbanan med Björn
Ferry som en av deltagarna.

Vi har även hunnit med två försäsongsläger på snö i november, ett i
egen regi i Saxnäs och ett tillsammans med våra Norska vänner i Vilhelmina. Saxnäs bjöd på fina spår
och för årstiden sett gott om snö.
Träningsmässigt handlade detta läger
mycket om att lägga många skidmil
bakom sig. Vi han även med en träAndra helgen efter skolstart var det
ningstävling, ett intervallpass och en
åter dags för elevsamling med Grän- del teknikträning. Vilhelmina var för
söverskridande Skidgymnasium och de allra flesta en ny bekantskap som
denna gång bar det av till Norge. På lägerort och på det hela taget tror jag
fyra dagar avverkade vi inte mindre
att det blev en trevlig bekantsamhet
än tre olika träningsorter, det började för alla inblandade. En period mildi Gunnarn på det gamla militärflygväder hade tärt hårt på spåren men
fältet, därefter fortsatte vi till Mo i
efter lite skotning på vissa ställen så
Rana och avslutade ute vid kusten i
blev förhållandena helt okej.
Nesna.

Träningsmässigt blev det både tävling, stakintervaller och mängdträning.

Johan Forsberg i rygg på Björn Ferry
på rullskidtävling i Storuman

Text: Peter Jönsson

JVM i Liberec

Juniorlandskamp i Norge

Ungdoms OS i Brasov

Genom många fina resultat på säsongens två första cuptävlingar i
Piteå och Östersund blev Jonna
Sundling och Johan Forsberg uttagana till JVM i tjeckiska Liberec.
Jonna fick åka samtliga distanser,
skiathlon, sprint och 5 km (F) samt
stafett och blev bland de 10 bästa
på samtliga distanser. En mycket
imponerade jämnhet. Johan åkte
sprinten och blev 9:a även det en
stark prestation.

Juniorlandskampen gick av stapeln i
Trondheim. På sprinten blev Elina
Rönnlund bästa svenska på 6:e plats
och Mimmi Björn näst bästa på 8:de
plats. I fristilsloppet över 5 km blev
Elina näst bästa svenska med en
15:de plats och Mimmi 22:a I herrklassen blev Björn Sandström tredje
bästa kille på en 11:e plats

Efter fina resultat på Sverigecuperna tävlingarna blev Mimmi
Björn och Elina Rönnlund uttagna
till att representera Sverige i ungdoms-OS i staden Brasov i Rumäninen. Mimmi och Elina fick även
sällskap av tränare Peter som var
med som ledare/vallare i den
svenska truppen. U-OS är precis
som ett riktigt OS i miniformat,
man ingår i en stor svensk trupp
med idrottare från flera sporter och
bor tillsammans med andra nationers idrottare och ledare osv. Både
Elina och Mimmi hade slitits/
dragits med sjukdomar en tid innan
OS äventyret och han inte komma
tillbaka till den fina form som de
visade upp runt jul. Resultaten blev
följaktligen inte riktigt så bra som
de hade hoppats på. Men när den
första besvikelsen hade lagts sig
tror jag ändå att tjejerna var väldigt
nöjd med alla de nya erfarenheter
som de fått med sig hem från Rumänien.

Text och Foto: Cathrine Engman

JVM guld i stafett, Stina Nilsson, Julia Svan, Jonna Sundling och Sofia Henriksson
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Text: Peter Jönsson
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Medaljregn vid Junior SM i Örnsköldsvik
På den inledande distansen på JSM 5
km klassiskt för damer och 10 km
klassiskt för herrar fick vi en kanon
start. I D 17-18 slog Rebecca Öhrn
från Vilhelmina till och visade vägen
genom att ta det första guldet, Linnea Stark knep bronset i samma
klass. I D19-20 tog Jonna Sundling
ett brons. När det så var dags för herrarna så ville dom inte vara sämre
Marcus Fredriksson tog guldet i
H 17-18. Dag två var det dags för
sprint, i D17-18 blev det två medaljer, guld till Eina Rönnlund och
brons till Mimmi Björn, i D19-20
blev det guld till Jonna Sundling och
i H-17-18 blev det ännu ett guld till
Marcus Fredriksson, det innebar tre
av fyra klassegrar till Lycksele. Tyvärr bröt Johan Forsberg staven i
semifinal, om inte detta inträffat
hade samtliga segrare i sprinten kunnat vara Lyckseleelever. Efter en
tävlingsfridag var det så dags för
skiathlon. I D17-18 tog Rebecca
Öhrn ännu ett guld likaså Jonna
Sundling i D19-20. I H 17-18 tog
Marcus Fredriksson sitt tredje guld
och blev obestridd JSM kung. Björn
Sandström tog bronset efter en rafflande slutuppgörelse, 4,7 sekunder
från guldet.

Den sista tävlingsdagen bestod av
stafetter. Här tog IFK Umeås tjejer
hem guldet.
Utöver alla dessa medaljer fick vi se
många andra fina prestationer med
flertalet 10-i topp resultat. Förutom
en gedigen träning tillskriver vi en
orsak till framgångarna det traditionsenliga JSM lägret som vi i år
förlade till Ö-vik för att träna på banorna och förberedda oss på bästa
sätt.
Nästa års JSM kommer att avgöras i
Lycksele vecka 10. Där förberedelserna redan är i full gång.

Elina Rönnlund , IFK Umeå

Björn Sandström Täfteå, brons på skiathlon och Marcus Fredriksson Lycksele, segrare på
samtliga distanser, JSM kung med 3 guld .
Text och Foto: Cathrine Engman

Stekenjokk…. en injektion utöver det vanliga !
Nu är det slut på tävlingssäsongen och
vi har vilat från träning under 2 veckor.
Vi är på väg in i maj och då är det dags
att starta upp den nya säsongen. Det är
nu vi ska åter lägga grund för kommande tävlingar. Vad är då bättre att
starta upp med än att under några dagar
få möjlighet att åka skidor på den snö
som finns kvar i Stekenjokk och fjället.
Stekenjokk och Klimpfjäll har under ett
antal år varit en plats där eleverna fått
uppleva oftast ett strålande solsken, där
turer upp mot 3 tim varit motiverande.
Fjällvärlden har bjudit på skaråkning
långt i Norge som också gett en del
strapatser. Ibland har man blivit trött så
man knappt orkat hem.
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Vätskebrist har också satt sina spår. En
viss respekt för fjällen bör man ha med
tanke på de stora avstånden och det ibland
snabba väderomslagen. Därför får man inte
vara ensam och inte lämna någon som blir
trött. Under de senaste åren har vi genom
vårt projekt med Polarcirkelen vgs haft ett
utbyte och tillsammans med dem upplevt
många trevliga och goda träningspass. Det
har också varit en god samvaro som gjort
att vi lärt känna varandra. De båda skolorna har samtidigt bjudit in kommande
nya eleverna så att de ska känna sig välkomna i gruppen. Det har visat sig vara ett
bra initiativ för att göra ett träningsupplägg
över sommaren för då är man med redan
från skolstart till hösten.

De nya eleverna är Johan Forslund Norsjö
skidor, Wilma Jönsson Östersunds SK,
Johan Nilsson Byske SK, Olivia Persson
Storuman IK, Carl Schogster Täfteå IK,
Mattias Sundin Kramforsalliansen skidor,
Märta Torshage Vårby IK samt Daniel
Adolfsson Täfteå IK.Text:Ove Vesterberg
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