
 

 

 

 

 
 



Torsdag 2012-02-23: så var då dagen vi alla väntat på äntligen här – vi är på väg till Sveg och 
riksfinalen i Kalle Anka Cup i längdskidor. Upplands trupp - 21 åkare stark - rekord bara det. 
Bussen startade tidigt i Häverödal med ombordstigning och inmutning av platser, och föga 
oväntat fick Gotland och Gästrikland – våra reskamrater nöja sig med de mellersta och främre 
delarna av bussen. Efter stopp i Knivsta, Uppsala och Husby, var det dags för lunch på 
Scandic Väst i Gävle. Här var det också påstigning för Gästrikland. Några timmar senare efter 
en film eller två, mötte vi i Sveg de som vi saknat på bussen, Anton och Christian samt Olle. 
Vi kunde snabbt konstatera att boendet detta år var bättre än förra gången, nära och bra till 
omklädningsrum och matsal – vi behövde inte ens lämna den sköna inomhusvärmen. Snabbt 
men kanske inte lika effektivt fixades det med luftmadrasser, det bäddades och det fixades 
med diverse prylar. Efter lite om och men var det så dags att för några att återse, och för andra 
att stifta bekantskap med skidstadion och tävlingsspåren. Under Antons och Christians lugna 
och i mångas kroppar alldeles för långsamma åkning åktes 3-kilometaren igenom först en 
gång och sedan en gång till varpå sprintbanan, start och målgång kontrollerades noga medan 
vallatält fixades av Robert och några ivriga föräldrar. Åter i förläggningen delades de 
uppländska färgerna ut. Vi kunde snabbt konstatera att truppen för stor till antalet i 
förhållande till antalet västar, och då Vassundas västar var mest lika USF-västarna så var 
beslutet fattat. Nummerlappar delades ut och sakta men säkert började ett förväntansfullt lugn 
– det fanns något i luften som ej gick att ta på - sprida sig bland sovsäckarna.  
 
Här följer en kort presentation av våra åkare, ledare och vallare: 

 

 

H14 
18 Gustaf Berglund, Arlanda Märsta 
  5 Waldemar Andersson, Häverödal 
54 Karl Ingard, IK Rex 
Bilden på Waldemar är hämtad från 
Skicrossstafetten, i de individuella 
tävlingarna bar Waldemar nummer 50 



 

 
D14 
148 Cordelia Melén Olsson, Häverödal SK 
162 Frida Lögdberg, IK REX 
    5 Lovisa Åsberg, Storvreta IK 
Bilden på Lovisa är hämtad från 
Skicrossstafetten, i de individuella 
tävlingarna bara Lovisa nummer 169 



 

H13 
209 Anton Modin, Vassunda IF 
247 Olle Grywenz, Storvreta IK 
253 Oscar Olsson, Månkarbo IF 
254 Oliver Angelsiöö, Storvreta IK 
260 Edvin Nordström, Brottby SK 
272 Johan Herbert, Brottby SK 
274 Victor Svensson, Vassunda IF 



 
 

D13 
315 Sofia Berglund, Arlanda Märsta 
322 Alva Karlsson, OK Borgen 
330 Julia Andersson, Häverödal SK 
338 Gry Kyllingstad, Häverödal SK 
340 Alva Wesslén, Brottby SK 
350 Kristina Åkerblom Andersson, 
Arlanda Märsta  
354 Anna Herbert, Brottby SK 
362 Lisa Umberg, IK REX 
 

Ledare: Bilden ovan, från vänster: 
Robert Gustafsson, IK REX 
Anton Öquist, Häverödal SK 
Christian Jansson, Vassunda IF 
 
Vallare: Bilden till vänster, från vänster 
Mikael Olsson, svart/röd jacka 
Jan Karlsson, vit/röd jacka  
Lars Lundin, svart jacka 
 



Fredag morgon och fortfarande fanns den där konstiga känslan i luften. Efter en eller två 
gäspningar och ett samfällt konstaterande – Christian snarkar – pilade åkarna iväg mot 
frukosten. Gröt, fil och mackor med olika pålägg, mjölk, apelsinjuice kaffe och te – de flesta 
hittade nog något att ladda batterierna med. Åter i förläggningen samlades vi kring en sista 
genomgång inför dagen.  

 
 
På skidstadion var Janne, Micke och snart även Ludde i full gång med att klura ut dagens 
stora gåta – Hur fixa bästa möjliga glid med en prognos som sade upp mot + 5-6 grader 
varmt, solsken och risk för någon mindre regnskur. Med både stigande sol och temperatur 
kunde vi fram mot lunchtid konstatera att en särskild kloss i kombination med en fluid och en 
särskild rillmönsterkombination gav fantastiskt resultat. Hur bra skulle det visa sig senare.  
Med dryga 1½ timma kvar till första start kom inte bara H14 och D14 åkarna till skidstadion, i 
stort sett alla var på plats direkt – fjärilar i magen? – tävlingsnerver? Alla längtade nog mer 
eller mindre efter att få starta och att få komma igång. Efter att ha testat sina skidor enskilt 
och mot andra, fick vallarna snart kvitto på att vallningen var rätt. Glatt kunde vallarna 
konstatera att de flesta paren skidor endast behövde toppas och rillas, något enstaka par 
krävde dock mer omsorg från grunden. Efter skidmärkning – endast ett par skidor per åkare 
för hela helgen var tillåtet, började det så sakteliga dra ihop sig till start. Med Christian och 
Anton på plats vid start- och målområdet, började åkarna successivt klassvis värma upp. Med 
lugnande eller peppande ord gled åkare efter åkare in i startfållan och exakt 13.04.15 var 
Uppland med i tävlingen genom Gustafs start. Med fint flyt förlöpte eftermiddagen, och en 
efter en tog sig de 21 upplänningarna an den minst sagt krävande 3.3 km långa banan. Väl i 
mål var minerna blandade, någon var mer än nöjd och någon missnöjd och någon enstaka tår 
trillade. Tävlingar kan emellanåt vara så grymma.  

  
Åter i förläggningen efter välförtjänta duschar, med en god middag i magen och ombytta för 
invigningsceremoni dök den stora frågan upp – Vem ska leda Uppland i fackeltåget? – Vem 
ska bära skylten? Valet bland oss ledare föll på Karl Ingard, som under dagen presterat 
säsongens absolut bästa personliga insats. Med de uppländska västarna ytterst och med 
facklor i händerna föll vi in på vår plats i fackeltåget mot ishallen. Med underhållning, tal och 
tal var det dags för första chansen för ledarna att visa sig på styva linan, eller pucken var nog 
mer rätt. Precisionsglidning av puck på is! Resultat – ja gissa med - Robbans bollsinne! 
Åter i förläggningen smeds det planer inför morgondagen, det åts kvällsfika och programmet 
för lördagen gicks igenom och fortfarande fanns den där underliga känslan i luften. Sakteliga 
spred sig lugnet och endast ett lågt tissel och tassel hördes mellan sovsäckarna fram till dess 
att Christian startade sitt privata sågverk. 

- Skidorna är redan på plats 
- Ät en ordentlig lunch 
- På plats senast 1 ½ timma innan start. 
- Nummerlapp - glöm inte den 
- Ta med torrt ombyte 
- Ring om något strular 



Lördag morgon 0630 och ett helt annorlunda lugn än på fredagsmorgonen hade nu infunnit 
sig. På programmet frukost och sedan raskt upp till stadion för att prova skidorna inför den 
600 meter långa sprinten. För att sedan snabbt, med skyttelbussarna ta sig ned till skolan byta 
om, käka lunch och sedan tillbaka till stadion för skicross, och så tillbaka till skolan igen för 
att byta om och göra sig redo för kamratmiddagen i Folkets hus. Det v ar i princip vad 
lördagen gick ut på. Var det allt – nej sannerligen inte. Vallarna hade nu stiftat mycket god 
kontakt med snön och valet föll återigen på flourkloss, en fluid och en rillkombination – och 
resultatet – fantastiskt glid igen. Själva loppet start sedan direkt in i en sugande och på slutet 
brant stigning, över en viadukt, en kombinerad nedförslutning och högersväng för att avsluta 
med en lång målraka. En sådan här supersprint med egentligen bara prologen och inga 
efterföljande heat ställer stora krav på åkaren – du måsta vara riktigt uppvärmd, våga gå på 
tillräckligt mycket, göra rätt spårval – hitta den hårda ytan, jobba intensivt hela vägen över 
krönet och maxa hela upploppet och över mållinjen. Hur gick det då? I sammanställningen 
sist i denna rapport ser ni resultaten. Vi som stod på bron över målrakan kunde dock se att de 
uppländska skidorna hade fantastiskt glid.  
 
Efter ombyte och lunch bar det åter av till stadion och den nu väntanden provåkningen av 
skicrossbanan. Här hade arrangören valt att från 1300 låta respektive klass disponera banan 
under 12 minuter vilket i medgav två varv. Detta innebar att D13 provade banan från 1336 
och sedan fick gå en lång väntan till mötes. Skicrossbanan då hur var den? 450 meter av 
utmaningar som följer start och sedan direkt in i en svag stigning mot det första hindret som 
var en slalombana, brantare stigning och en svag vänstersväng ett nedförslut med vågor följt 
av en skarp vänster och så uppför mot ett hinder att svänga ett helt varv runt, nerför igen över 
en mindre ås och in i två snabba skarpa svängar, ytterligare nedför och in i en mycket skarp 
chikan på väg mot det sista hindret backporten, en vänstersväng en högersväng och så ett kort 
upplopp. Att backporten krävde respekt hos åkarna det stod helt klart, då de direkt efter 
testvarven hittade på en rad olika möjligheter att öva på detta egentligen ganska simpla 
hinder. Under själva tävlingen fick vi upplänningar klart för oss att detta kan vi inte träna nog 
på, många bra resultat följt av glada miner följdes av otur följt av en eller annan tår. 
Resultaten finner ni sist i denna berättelse som det tidigare skrivits.  

 
 
Lördagskvällen kantades av festligheter såsom det skall vara när man är på ett mästerskap. 
Uppland mönstrade ett helt eget bord. Under kamratmiddagen går en del av distriktskampen 
av stapeln, här är det inte så många poäng att hämta dock är det fråga om prestige och ära. Här 
fanns det ingen kabel att skylla på, däremot vet nog Oliver var hans skall stoppa Ahlgrens 
bilar i fortsättningen - be honom inte visa!  
 



 
 
Lördag kväll åter i förläggningen och sista natten med gänget – nu väntade presentation av 
stafettlagen inför morgondagen. Förutsättningarna visste vi sedan tidigare. Resultaten under 
de individuella loppen spelade så klart en stor roll och reglerna var solklara ett stafettlag 
skulle bestå av 2 st 98, 2 st 99, 2 killar och 2 tjejer, och att tjejer fick ersätta killar. Nu var då 
frågan om vi skulle få ställa upp med renodlade uppländska lag så långt som vår 21 åkare 
starka trupp nu räckte – och naturligtvis fick vi som vi ville -  tre rena upplandslag i den långa 
stafetten samt Kristina som delade lag med två stockholmare och en gästriketjej. I 
sprintstafetten fick vi ställa upp med ett upplandslag, och likaså i skicrosstafetten ett 
upplandslag och som avslutning den stora begivenheten ett renodlat upplandslag i giganternas 
kamp ledar-skicrosstafett. Spända av förväntan och med vetskap om med vilka och vilken 
sträcka som just jag ska ta mig an under morgondagen började vi så sakta finna lugn i 
sovsäckarna – till dess att ja - vårt privata sågverk drog igång igen! 
 
Söndag morgon strålande sol och ytterligare lite kallare och fortfarande en konstig känsla eller 
lukt och smak, eller var det rent av viskningar vi kände av. Sagt och gjort, uppstigning, på 
med prylarna, frukost, borsta tänderna – fixa med håret – tjejerna och så iväg mot skidstadion. 
På plats där hade redan Janne med vallarkompisarna Micke och Ludde varit i full gång. Testa 
skidor – borsta lite till – på skidorna alltså inte håret! Först ut i spåren spritstafetten med 
Cordelia som starttjej som med en något försiktigare start än vad vi är vana att se henne göra 
växlade över till Gustaf som avverkade sin sträcka för att skicka iväg Alva K på den näst sista 
sträckan, efter några få nervösa minuter så kunde Edvin påbörja den sista sträckan och med 
ytterliga två ikapp och ifrån åkta lag nådde vi plats åtta – fem placeringar bättre än förra året.  

 
 
Dags för den långa stafetten och med tre lag plus ytterligare en åkare i ett av mixlagen var vi 
väl representerade. Med startnummer 11 körde Frida, Karl, Anna och Johan. Med 
startnummer 34 hittade vi Lisa, Oliver, Alva W och Victor. Med startnummer 35 på 
nummerlapparna ställde Sofia, Olle, Julia och Oscar upp. Slutligen i lag nummer 43på sträcka 
tre fann vi Kristina. Med totalt 37 lag på startlinjerna var det upplagt för fajt. Ivrigt påhejade 
av föräldrar, ledare och faktiskt även vallarna visade upplänningarna på nytt viljan att bjuda 
upp till dans. I ett rasande tempo lämnade förstasträckans åkare stadion bakom sig på väg ut 
mot de två kilometrarna av tuff åkning. På väg ned mot stadion och växlingen fick åkarna 
återigen hälsa på i publikslingan och för tredje gången besegrades den tuffa backen upp över 
viadukten, nedför i den långa högersvängen och sedan in för varvning. Startfältet var nu lite 
uppsplittrat och andrasträckan kunde med lite mer lugn och ro ta sig an den svegska terrängen 
för ytterligare två kilometer. På den här sträckan händer något som vi alla kan lära av Dalarna 
1 och Medelpad 1 krokar ihop, Västergötland 1 smiter förbi. Dalarna 1 tappar en skida och 
tvingas att klättra tillbaka någon meter, ta på skidan och sedan sätta fart och börja jakten med 
ca 40 sekunder förlorade. Hur gick det för våra åkare då, Karl växlar på 14.e plats, Oliver 



växlar som 29.e lag och Olle som 37.e lag. På den tredje och näst sista sträckan är nu helt 
enkelt fyra upplänningar ute i spåren. Och efter väl genomkörda varv kan sista växlingen 
genomföras och slutstriden om placeringarna påbörjas. Och visst körs det så det ryker och 
samtliga sistasträckor tar minst en placering - väl kämpat. Hur gick det då för Dalarna 1 som 
med tappad skida såg ut att gå mot ett svidande nederlag – att aldrig ge upp skulle visa sig 
vara rätt inställning – när sista stavtaget var taget hade 1:a platsen och guldet säkrats! De 
uppländska lagen slutade på placeringarna 12, 27 och 33. Med facit i hand och med 
dubblerade distrikt borträknade kommer Uppland kommande år att starta den långa stafetten 
med nummer 10 på bröstet och ryggen.  

 
 
Skicrosstafett – samma bana som under gårdagen men nu i stafettform och med flera 
samtidigt startande hur skulle detta sluta funderade nog Lovisa, Waldemar, Gry och Anton 
mer än en gång under väntetiden fram till sin första start dvs. heat 2 tillika kvartsfinal 2. Här 
visar det sig att Stockholm och Hälsingland strukit sina lag. Sagt och gjort kör bara igenom 
lugnt och fint känn på hindren och testa lite tryck när det passar löd instruktionerna från 
Anton och Christian. Väl i semifinalen ställda mot Dalarna, Jämtland/Härjedalen och 
Västerbotten och med regeln att ettan och tvåan kör A-final, medan trean och fyran kör B-
final drogs den tuffaste semifinalen igång. Mot Dalarna och Jämtland/Härjedalen fanns tyvärr 
inte så mycket att göra. Efter de två semifinalerna var det så dags för C-final med fem lag på 
startlinjen. Väntande utanför växlingszonen fanns fyra minst sagt grymma upplänningar. 
Mörka blickar, tystnad – till och med Gry var tyst, visade vad som komma skulle. 

 
Line up för start                Från vänster: Waldemar ”Kung Waldemar” Andersson 
          Anton ”Petter” Modin, Gry ”Kylan” Kyllingstad  
          slutligen Lovisa ”Stenhård” Åsberg 



Line up för B-final, starten går och Lovisa kommer bra iväg och väljer den vänstra 
slalombanan, väl där faller tjejen framför Lovisa, bakom pressar ytterligare en tjej på medan 
den fjärde åkaren har fritt fram i den högra slalombanan. Mitt i allt trassel ser vi från 
åskådarplats hur en röd upplandsdräkt på tydligast stenhårda vis bara tar plats och gör klart för 
de andra två att den här platsen är min - här ska jag fram – ni får vänta och tro inget annat. 
Övriga hinder löper på utan minsta tvekan och precis i ingången till växlingszonen – i en 90 
graders vänstersväng tar Lovisa åter kommandot och smiter på insidan förbi en förvånad tjej 
från västerbotten. Waldemar i sin tur förvaltar ledningen lugnt och metodiskt genom att dryga 
ut försprånget till bakomvarande. Gry på den tredje uppländska sträckan är säkerheten själv 
och ger iskylan ett nytt ansikte. Slutligen hade bara Anton att avgöra det hela genom att med 
säkerhet ta hinder för hinder. Och med hela upploppet för sig själv kunde Anton med en 
målgest värdig Petter Northug avsluta B-finalen som segrare dessutom på en tid sekunden 
bättre än fyran i A-finalen.  
 
Så var det hela slut trodde ni! lagledarstefett i skicross - det smakar det. Vad kan man skriva 
annat än snabbast ur startblocken det var Anton – han flög dessutom högst över våghindren. 
Christian bar den röda dräkten med stolthet. Vill ni ha ett tips? Jag tror att Vassundas åkare 
under kommande säsong – och alla ni som vill ta plats i nästa års uppländska Kalle Anka 
Cuplag under Christians ledning kommer att få köra mycket skicross! 
 

 
 

Den där konstiga känslan då – vad var det – fick vi någon förklaring? 
 
Jo det kan vi lugnt påstå! Det var breddens och spetsens framgångar som gjorde sig hörda. 
Det är mycket länge sedan om det någonsin hänt att Uppland var åttonde distrikt i 
distriktskampen. Det har nog aldrig hänt att ett tvillingpar kört samma stafett och växlat till 
varandra. Det har nog aldrig - i den uppländska historien inträffat att sex åkare inom samma 
klass varit placerade topp 29. Det har aldrig hänt att truppen från Uppland innehållit 21 åkare. 
Allt är bara rekord - smaka på det för det här var 
 

Dagar med framgång 
Dagar med glädje 
Dagar att minnas 
Dagar att Sakna 



Tack Hallsta Buss och Håkan Karlsson för lugn och trygg körning, tack också för det där lilla 
extra som andra bussbolag borde lära sig av. 

 
Tack alla föräldrar rest upp till Sveg, fixat boende allt med fokus på att stötta och peppa dessa 

suveräna ungdomar. Allt slit betalar sig det bevisar ni. 
 

Ett stort tack vill jag rikta till Christian och Anton – Upplands Skidförbund kan känna sig 
mycket trygga med er som ledare i kommande äventyr i Sveg 

 
Näst sist vill jag som huvudledare detta år rikta ett stort, varmt, och mycket ödmjukt tack till 
våra vallare Jan ”Janne” Karlson, Mikael ”Micke” Olsson och Lars ”Ludde” Lundin. En del 

av vår framgång har vi er vallning, ert stöd och ert lugn att tacka för. 
 

Slutligen riktar jag mitt allra varmaste tack till  
 

Gustaf, Waldemar, Karl, Cordelia, Frida, Lovisa, Gustaf, Waldemar, Karl, Cordelia, Frida, Lovisa, Gustaf, Waldemar, Karl, Cordelia, Frida, Lovisa, Gustaf, Waldemar, Karl, Cordelia, Frida, Lovisa, Anton,Anton,Anton,Anton, Olle, Oscar, Oliver Edvin, Johan,  Olle, Oscar, Oliver Edvin, Johan,  Olle, Oscar, Oliver Edvin, Johan,  Olle, Oscar, Oliver Edvin, Johan, 
Victor, Sofia Alva K, Julia, Gry, Alva W, Kristina, Anna och LisaVictor, Sofia Alva K, Julia, Gry, Alva W, Kristina, Anna och LisaVictor, Sofia Alva K, Julia, Gry, Alva W, Kristina, Anna och LisaVictor, Sofia Alva K, Julia, Gry, Alva W, Kristina, Anna och Lisa  

 
det var ni envar och tillsammans som gjorde den här helgen till en fest och något som jag bär 

med mig för lång tid framöver! 
 

Jag saknar er redan och kan bara hoppas att vi snart ses igen – på träning eller tävlig. 
 

Jag kommer att vara där – kommer du? 
 
 
 

Robert ”Robban” Gustafsson 
 



Här följer resultaten från de individuella tävlingarna i ordningen distans, sprint, skicross och 
sammanlagd placering. Ungdomarna är placerade i startnummerordningen. 
 
  Distans Sprint  Skicross Sammanlagt 
Gustaf Berglund 41 41 53 46  
Waldemar Andersson 64 60 56 61 
Karl Ingard  26 27 49 36 
Cordelia Melén Olsson 49 16 29 29 
Frida Lögdberg 26 39 32 31 
Lovisa Åsberg 54 42 47 47 
Anton Modin  20 17 18 17 
Olle Grywenz 29 32 22 28 
Oscar Olsson  61 59 66 63 
Oliver Angelsiöö 19 27 56 33 
Edvin Nordström 14 9 7 6 
Johan Herbert  10 7 16 9 
Victor Svensson 27 20 33 27 
Sofia Berglund 52 51 44 50 
Alva Karlsson 31 23 24 29 
Julia Andersson 48 50 51 51 
Gry Kyllingstad 36 16 20 27 
Alva Wesslén 53 42 28 38 
Kristina Å Andersson 59 57 57 56 
Anna Herbert  22 10 21 15 
Lisa Umberg  43 43 54 48 


