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Längdskidåkare i Uppland född 1998 och 1999 

 

 

Är du en av dem som vill och ska försvara Upplands färger 

vid Kalle Anka Cup riksfinal i Sveg 24-26 februari 2012? 

 

 

Här kommer lite information både till dig som åkare och till 

dig som förälder  
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Anledning till att jag skriver till just dig längdskidåkare i Uppland född 1998 och 1999 är att 

nu är det din tur att fundera kring det här med Kalle Anka Cup. Nu är det just du som står i 

centrum. 

 

 

Kalle Anka Cup i längdskidor har en lång tradition bakom sig. Målsättningen har varit och är 

att sporra ungdomar, som DIG att träna och utvecklas till duktiga längdskidåkare, och framför 

allt att ha roligt – med skidor. Vår skidsäsong har precis börjat men redan har vi träffats och 

tränat tillsammans, både inom klubbarna men vi har också träffats vid några av Upplands 

Skidförbunds läger, både på barmark och på snö. Nu skall vi snart träffas i skidspåren för att 

mäta våra krafter – och återigen ha kul. 

 

 

I Kalle Anka Cup Riksfinal är själva tävlingarna upplagda så här:  

Fri still gäller för samtliga tävlingsmoment i 2012 års Kalle Anka cup final. 

- Fredagen 24/2 distanstävling ca tre kilometer (H14,D14,H13,D13) 

- Lördagen 25/2 sprint och skicross (H14,D14,H13,D13) 

- Söndagen 26/2 lång mixad stafett 4x3km, mixad sprintstafett 4x600m, mixad ski-crosstafett 

4x400m 

 

 

Vi åker buss till och från Sveg, och vi kommer att dela bussen med Gotland och Gästrikland. I 

Sveg bor vi i en vanlig skola – så det blir att ta fram luftmadrassen, sovsäcken och kudden. 

Mat äter vi i en skolmatsal. På kvällarna blir det invigning, kamratmiddag, träffa andra 

skidåkare och mycket annat. Låter det kul – det kan jag lova att det är – fråga bara de som var 

med förra året! 

 

 

Hur kommer du med på detta äventyr då? Det finns egentligen bara en sak som stoppar dig – 

din egen vilja! Tyvärr så kostar Kalle Anka Cup ganska mycket pengar så därför har 

Längdkommittén i Upplands Skidförbund satt upp målet att ta ut och anmäla samt betala 

bussresa, mat och logi för 16 åkare (fyra killar födda 1998, fyra tjejer födda 1998, fyra killar 

födda 1999 och fyra tjejer födda 1999) samt tre-fyra ledare. Är det nu som så att just du inte 

blir uttagen av Upplands Skidförbund så kan din klubb eller dina föräldrar betala för resa, 

mat, boende och tävlingsavgift. Den som vill delta skall få göra det så har svenska 

skidförbundet bestämt och så är det. 

 

 

Hur går våra uttagningar till? Självfallet ligger grunden i deltagande i och bra resultat vid de 

tävlingar som genomförs inom Upplands Skidförbunds regi. Och av dessa vill jag att du deltar 

i så många som möjligt. Tvingas du välja – så vill jag att du väljer fristilstävlingar och 

skicrosstävlingar framför andra. Det som också är viktigt är att du är en bra kamrat som ställer 

upp och hjälper andra. 
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Till dig som förälder vill jag framföra att du är en mycket viktig kugge i att skapa bra 

förutsättningar för ditt barn men också för gruppen som helhet – det är vi tillsammans som 

genomför detta. Vi kommer att behöva hjälp med framförallt vallning och coaching ute i 

tävlingsspåren i Sveg. USF förfogar över en begränsad mängd vallor. Privata vallalådor 

välkomnas men då med förståelsen att dessa då är öppna för alla uppländska åkare. Samtliga 

uppländska åkare skall ha likvärdig vallning. Vallningen i år kommer att koncentreras till 

bästa möjliga glid då det är fristil som gäller. Tyvärr finns det inte möjlighet för föräldrar att 

åka med i bussen, det finns inte heller möjlighet till plats och logi från arrangören – Sveg IK. 

Medföljandeföräldrar är hänvisade till eget ansvar för transporter, mat och boende. 

 

 

Vi ses i snön 

 

 

Vi tangenterna  

Robert Gustafsson 

 

 


