
Folksam Cup Final längd skidor i Junsele 

9-11 mars 2012 

Med buss från Hallstavik via Uppsala och sen norrut mot Junsele i norra 

Ångermanland, tog vi våra skidåkande 15-16 åringar - ett äventyrligt  

Folksam gäng som gjorde en Skidresa tillsammans med Gotland (2st) samt 

Gästrikland (som alltid)! 

Fredag och Start med Sprint- en rak sprint i ett(1) lopp och sen slut…! Kul inslag tyckte 

många och säkert bra att få komma igång! Viktor, Isak, Joel och Sofia var fullt 

taggade…härligt!  

Lördag med traditionell Jaktstart. Först 2,5 km klassiskt. Debut för Albert, rutinerade Emil 

och Linus klarade förmiddagen galant! Sen efter en härlig lunch- 5 km jaktstart skate på 

eftermiddagen. Tjejerna 3xE dvs Emma T, Emma G, Emma S kämpade på, bra gjort och likaså 

Clara S - bra kört!  

Vi hade 3 st fina topp 30 placeringar - D 16 Julia 28a, Elin 30e och i H16 Jakob 10a. Kvällen 

bjöd på prisutdelning och bankett/ kamratmåltid! 

Att sova gick väl… men mycket spring fanns fortfarande kvar i skidåkarbenen! 

Söndag med stafetter. Vårt ”långa” lag placerade sig som nr 17 av distriktslagen, Julia, 

Joakim, Emma och Jakob åkte. I Parsprinten gick Linus och Elin till B final, blev totalt 12a av 

Distriktslagen, bra! I ett mixlag fanns Albert Friman och vann där långa stafetten!! Bra kört! 

I Distriktskampen blev vi 11a. Ett bra resultat- tack alla åkare! 

 Vår trupp på 15 st presterade alla jättebra, allt vad de kunde, så nu laddar vi för nästa år! 

Efter dusch, packning och mat väntade bussen med att ta åkarna hem, vi slog Gästrikland i 

år, ett litet mål för oss som vi klarade!  

Som ledare hade vi i rutinerade Janne Pettersson och Janne Karlsson. Dom vallade, hejade, 

ordnade, och lotsade alla runt denna helg. Till hjälp fanns Annika Eriksson och ett Valla team 

med Arne Eriksson och Lasse Wretling i spetsen ! Sen fanns alla hjälpsamma föräldrar och 

övriga närstående tillhands som back- up runt tävlingen, Tack! 

Mvh 

Upplands Skidförbund 

// Janne, Janne, Ulf 

  


