Rapport från Volkswagen ungdomscup
Efter åtta års frånvaro från de stora distriktstävlingarna för ungdomar så deltog i
helgen en kvartett ungdomar från Blekinge i Volkswagen ungdomscup i Bollnäs.
Volkswagen ungdomscup (tidigare ICA cup och dessförinnan Kalle Anka cup) är en
tävling mellan Sveriges skiddistrikt för flickor och pojkar som under 2020 fyller 13
eller 14 år. Åktekniken växlar mellan åren och i år var det enbart skate som gällde.
Ungdomarna som deltog var Elin Saleskog och Hanna Bäcklund i D 14, Emil
Aronsson i H 14 och Arvid Ericsson i H 13, alla representerar normalt Ronneby OK.
På ledarsidan var det Ingemar Ericsson, Anders Saleskog och Håkan Aronsson som
gjorde allt för att förutsättningarna skulle vara så bra som möjligt för våra åkare.
Resan började tidigt på torsdag morgon med en lång resa i minibuss till Bollnäs. Efter
inkvartering på skolan där alla distrikten bodde så testade vi tävlingsspåren och vi
ledare förberedde vallningen inför fredagens tävling.
Första tävlingsdagen var på fredagen då det tävlades i distanslopp över 3,4 km. På
förmiddagen åkte ungdomarna ytterligare några varv på tävlingsbanan för att
förbereda sig på hur de stora pucklarna och backarna skulle tas på bästa sätt. När
starten närmade sig så började det bli lite nervöst både för åkare och ledare, men när
väl startpipet hade ljudit så var det fullt fokus från start till mål. Kanske lite väl mycket
fokus då de nog startade lite hårt eftersom alla tappade betydligt mer på andra varvet
än det första. Trots det så hade de åkare från Skåne, Ångermanland, Västmanland,
Östergötland och Västergötland bakom sig. Snabbast av våra åkare denna dag var
Arvid medan Hanna lyckades slå flest åkare. På kvällen var det traditionsenligt
fackeltåg till torget i Bollnäs där invigningen var. Lite jobbigt att vara få när alla andra
skriker ut sina hejarramsor men jag tror det var en upplevelse ändå.
På andra tävlingsdagen så skulle både en sprint- och en skicrosstävling avgöras. På
förmiddagen var det sprint där det överlag blev lite bättre placeringar och Hanna
lyckades med bedriften att slå inte mindre än tolv åkare. Snabbast var däremot Emil.
Efter loppet fick de ett peppande samtal med Hanna Falk som gav dem vars en buff
från tävlingens sponsor. Efter lunch var det dags för Skicross där åkarna utöver att
kunna åka skate även behövde behärska backportar, slalom både på platsen och
uppför, piruetter och hukportar. Denna gång var det Elin som glänste genom att slå
åtta av de andra åkarna. I samma klass lyckades Hanna vara före fyra åkare. Arvid
klättrade ytterligare några placeringar och hade sju efter sig i resultatlistan. Snabbast,
två sekunder före Arvid, var Emil som hade fyra åkare efter sig. På kvällen var det
kamratmåltid på Bollnästravet innan de äntligen fick komma till skolan så att de
kunde följa finalen i Melodifestivalen. Där det för övrigt verkade som om rätt låt vann.
På söndagen som var sista tävlingsdagen så var det dags för stafetter. Dagen
startade för Blekinges del med lagledarstafett där Håkan och Ingemar snurrade runt
vars ett varv på skicross-banan. Här lyckades Ingemar stå för helgens fall då han
fastnade i en backport. För ungdomarna blev det en rafflande stafett där
målsättningen var att slå Skåne som har betydligt mer rutin från denna tävling än vad
vi Blekingar har. Hanna gjorde ett fantastiskt lopp och var långt fram i klungan när
hon växlade över till Arvid. Arvid gjorde ett bra lopp men hade lite otur med att skidan
fastade i ett djupt spår som ledde till ett fall på helt fel ställe då det tog stopp precis

innan en brant uppförsbacke. Elin och Emil följde upp bra på de avslutande
sträckorna och i mål var det inte bara Skåne utan ytterligare ett lag som fick se sig
besegrade av Blekinges framtida skidstjärnor.
Tidigare var det maximerat för distrikten med fyra deltagare per klass. Sedan ett par
år tillbaka så får distrikten däremot ställa upp med obegränsat antal åkare vilket är
mycket positivt då det minskar utslagningen i de större distrikten där konkurrensen
tidigare var stenhård om platserna. För oss med lite sämre förutsättningar innebär
det däremot att vi får några åkare till framför oss i resultatlistan då exempelvis
Norrbotten ställde upp med ett tiotal åkare i varje klass. Vi hade även hoppats att få
tävla mot åkare från de övriga distrikten i syd men tyvärr var det lågt deltagande från
dem varför vi var tvingade att slå åkare från distrikt med betydligt bättre
förutsättningar och skidtradition om vi inte skulle bli sist.
Nytt sedan förra året är att det är gemensam vallning vilket betyder att vallan ingår i
startavgiften och att alla åkare ska åka med exakt samma valla. Detta är ett väldigt
bra initiativ från Svenska Skidförbundet som jämnar ut förutsättningarna och minskar
stressen med att få till den perfekta vallningen. Nu gick vi bara till Swix-lastbilen och
kvitterade ut dagens glidvalla som var i sprayform vilket gjorde allt väldigt enkelt.
Hela arrangemanget var mycket proffsigt och jag tror att våra ungdomar kände det
som att de var med i världscupen. Allt toppades av en webbsänd TV-produktion av
hög klass som anhöriga med flera kunde följa under alla dagarna.
Nästa år flyttar tävlingarna till Örnsköldsvik och då får vi se om Arvid kan få med sig
någon ytterligare åkare från Blekinge. Övriga åkare tar kommande år klivet till nästa
nivå där man istället tävlar i Folksam cup i Järpen utanför Åre.
Vi ledare har haft en underbar helg med dessa fantastiska ungdomar som skötte sig
exemplariskt på hela resan och gjorde sitt yttersta på tävlingarna. De gjorde mycket
bra propaganda för Blekinge och uppmärksammades av andra distrikt, speaker och
Svenska Skidförbundets representater!
Nu siktar vi framåt mot nästa skidsäsong, men först ska vi avsluta denna säsong med
deltagande på Götalandsmästerskapen i Tranemo om två veckor.

Sammanställt av Ingemar Ericsson

För den som vill se bilder, filmer och små liverapporter så finns det ett antal inlägg i
den öppna Facebook-gruppen ”Ronneby OK Skidor”.

