
 Kalle Anka längd Cup 2013 

 

  Upplands äventyr i Sveg 

            



Resan mot Sveg 2013 började ett år tidigare när finalen 2012 avslutades med Upplands fina 

framgångar i Ski-cross stafetten. Många timmars träning hade nu tagit oss till resans mål 

nämligen Sverige finalen av kalle anka längdcup 2013 i Sveg. Torsdag 14/2 så klev 22 

uppländska åkare samt ledare på bussen för resan mot Sveg och förväntningarna var höga 

och många var lite spända och nervösa inför allt som väntade oss på detta äventyr. Gotland 

klev på bussen i Knivsta och sedan så bar det av vidare norrut och i Gävle så stanna vi för 

lunch samt att Gästrikland klev på bussen. Väl framme i Sveg så visade det sig att vi hade fått 

samma rum som året innan, det bästa rummet av alla!. Vi gjorde i ordning våra sängar och 

sedan så delade vi ut våra nya fina kläder. Nu såg vi ut som ett verkligt grymt lag. Sedan bar 

det ut i skidspåret för att åka igenom banorna och det tog Jocke, Pernilla och Anton hand 

om. Man gick igenom banan två gånger så att alla åkarna viste vad dom skulle fokusera på. 

Christian och valla teamet som bestod av Janne Karlsson, Lars Lundin, Anders Hägglund och 

Peter Nordström började rigga i ordning valla tälten. 22 par skidor hade teamet att ta hand 

om, och oj vilka skidor vi hade under hela helgen. 

 

Valla teamet slet från 06:00 till 22:00 varje dag och gjorde ett grymt jobba med både fäste 

och glid. Och varje morgon när ungdomarna kom till skidstadion så låg skidorna vallade och 

klara för att testas.  Vi är så grymt glada för ert arbete, tack alla vallare. 

 

Efter test av spår så bar det åter mot skolan och middag. På kvällen blev det lite bus då flera 

hade energi som tydligen behövde komma ut. Nå ja vid 22:00 så var det tyst och lite energi 

skulle sparas till det som väntade oss. 

 



Fredag morgon startade med födelsedags sång för Alva Karlsson som fyllde år. 

                    

Sedan blev det frukost och så bar det av upp till stadion och i dag var det distans loppet som 

väntade. Även om det strula en heldel med arrangörens bussar denna dag. Väl upp på 

stadion så testades skidorna och när alla var nöjda så åkte vi åter till skolan för lunch. Nu var 

det nära till start och många var nervösa, först ut i tävlingsspåret av Uppläningarna var 

Marcus Hägglund och sedan så flöt det på hela dagen. Jag och Jocke skickade ner åkarna till 

start/mål området och Anton och Pernilla tog hand om dom och skötte uppvärmning samt 



tog i mål dom. Alla presterade mycket bra utifrån sin förmåga att det sedan blir några vurpor 

får man ju tyvärr räkna med och några blev lite ledsna men då var lagkamrater och ledare 

snabbt där och trösta. Några gjorde sina livs lopp och det var Oliver Angelsiöö som blev 5a 

och Martin Mickels som blev 7a, att sedan även Sandra Boström gör ett grymt lopp och blir 

tredje bästa uppländska endast sekunder bakom Gry och Alva överraskade oss alla inklusive 

Sandra själv! Grymt kul!.  

 

På kvällen så var det fackeltåg och invigning och givetvis fick födelsedagsbarnet bära 

Upplandsskylt. 

 

 

Efter invigning så blev det kvällsfika och genomgång av dagen samt att vi gick igenom 

morgon dagen. Den här kvällen så var alla trötta och det tystnade snabbt, även Edvin och 

Anton.  

                        



Lördag morgon och nu väntade en intensive dag med både sprint och ski-cross. Klockan 

ringde 06:40 och alla var jätte pigga och glada piggast var nog Alva Wesslen. Eller var det 

kanske en yrvaken Sara Toreheim. Frukost och genom gång, i dag var det mycket eget ansvar 

som gällde då man skulle åka fram och tillbaka mellan stadion och skolan flera gånger. Här 

gällde det att ha koll på tiderna och klockan.  Sedan bar det av upp mot stadion och dom 

väntade skidorna som hade testats ända sedan kl 06:00 då arrangörerna skakandes på 

huvudena tände upp spårena för Upplands vallare och test piloter!!. Startordningen var det 

samma som dagen före. Och på sprinten så gällde det att satsa allt då en sekund kunde vara 

många placeringar och åter igen så prestera alla mycket bra utifrån sin kapacitet, värst av 

Uppläningarna var Edvin Nordström som tog en topp tio placering endast tiondelar ifrån en 

5e plats. 

 

Sedan så tog var och en sig ner med arrangörens bussar( som nu fungerade bra) till skolan 

för lunch samt byte av underställ. Efter lunchen så var det bara att ha koll på sin start tid så 

att man var åter vid stadion en timme före start. Nu hade man chans till lite vila i skolsalen. 

Och även i år så klarade alla denna uppgift galant och våra ungdomar växer verkligen som 

människor. Så otroligt roligt att se det här gänget som verkligen tar hand om varandra. 

                              



Nu hade flera föräldrar anslutit och hejade på våra åkare. Ski cross väntade och där kan allt 

hända. Vi Uppläningar är riktigt duktiga på ski cross och nu hoppade alla våra åkare upp i 

prislistan och Upplands klättring i distriktskampen hade börjat. Grymt kul att se hur alla 

hanterade dom svåra hindren med bravur. Och även här så kan en sekund vara flera 

placeringar. Efter skicrossen så låg Uppland på en tionde plats inför Söndagens väntande 

stafetter. På Lördags kvällen så var det kamratmiddag samt tävlingar, och i kvalet så var Lisa 

Umberg och Johan Luning tvär säkra och tog Uppland till final, i Finalen så var Edvin 

Nordström säkerheten själv då han proppa munnen full av godis och ändå kunde prata 

tydligt. En stor fruktlåda fick vi i 1a pris, vår första pallplacering men det skulle komma mer. 

                                

Den här kvällen var det lite svårare att somna, det var ju sista natten med gänget. Och det 

möblerades om friskt bland sängarna. Nå ja runt 22:30 så var det tyst och endast Simons 

pratande i sömnen samt Pernillas snarkningar var det som hördes. 



Söndag morgon och nu väntade stafetterna (distans, sprint, ski-cross). Man ska köra med 

2*13år och 2*14år. Tyvärr så var vi för få 13 åringar i truppen så vi la in en önskan till 

tävlingsledningen om att få gå med två lag med endast 14åringar. Och till vår stora glädje så 

fick vi göra det. Två lag körde vi med i långa stafetten och Både Oliver och Victor Svensson 

gjorde grymt bra start sträckor, sedan så körde övriga i laget kanon bra och uppland kunde 

klättra i distriktskampen. Sedan så var det dags för sprint stafett och här så är det tätt och 

jämt. Åter igen en bra prestation och vi plockar in än mera poäng på distrikten framför. 

 

 

Nu var det start för ski cross som kördes i heat och vårt 14års lag blev efter lite strul med en 

bruten stav 3a i C finalen. Men det som överraskade alla distrikt  var att Uppland tog sig till A 

final. Nu var det nervöst, upplands vallare slet åt sig ett valla ställ och valla sedan sprang 

dom ner till ski cross starten för att göra det sista på skidorna. Och jag kan lova att det var en 

stor del till framgången i A finalen. Starten går och Edvin Nordström är tvär säker och kan 

växla över som tvåa till Alva Wesslen som kör så grymt och bra sedan så tar Johan Luning vid 

och han kör så snön stänker och växlar som tvåa när Madeleine Söderqvist ger sig ut på sista 

sträckan med vilt jagande åkare efter sig. Ska det hålla till en pall placering oj vad nervöst 

och vilket liv det är på publiken. Det blir en spurt strid och Madde kör in som trea endast en 

halv sekund från silvret. Så sjukt bra vem hade kunnat tro det, vi är så grymt stolta och glada 

och rygg dunkarna är många. Och flera tårar rann på fleras kinder. 



      

 

Och så var det ju ledar stafetten kvar där Anton och Pernilla körde grymt bra. Fast det var ju 

lite fusk att man bara behövde åka en gång. I Fjol när jag åkte så skulle man åka två gånger i 

var och där efter behövde man syrgas. Grymt bra kört av er. 

 

Sedan så var det bara att packa ihop allt och gå till den väntande prisutdelningen. Och 

uppland blev utsedd till tävlingarnas överraskning då vi kom 7a i distriktskampen endast 

12poäng från 6e platsen. Det är ett riktigt kanon resultat. 

 

Tänk va Uppland på pallen bredvid stor distrikt som Dalarna och Medelpad. 

                         

 

Sedan så for vi hem i bussen trötta men glada och några tog sig vidare med bil till ett 

väntande sportlov. 



Jag vill tacka alla för att jag har fått vara med på den här resan. Det var med mycket vemod 

som man plockade ordning allt på måndagen ” ja ha nu är det över”. Det har varit otroligt 

roligt och vilka grymma ungdomar vi har. Stort tack till valla teamet samt mina bitr ledare 

Pernilla Söderqvist, anton Öqvist, Jocke Sköld. Ni är en stor del av framgången. 

 

I Truppen ingick 

H13 Martin Mickels Bålsta SK, Johan Luning Bålsta SK, Simon Thor Vassunda IF, Axel 

Bergström Öregrunds IK 

D13 Johanna Ingard IK Rex, Madeleine Söderqvist Bälinge IF 

H14: Anton Modin Vassunda IF, Victor Svensson Vassunda IF, Marcus Hägglund IK Rex, Edvin 

Nordström Brottby SK, Oliver Angelsiöö Strrvreta IK, Olle Gryvenz Strorvreta IK 

D14: Alva Karlsson IK Borgen, Gry Kyllingstad Häverödal SK, Julia Andersson Häverödal SK, 

Alva Wesslen Brottby SK, Christina Åkerblom Andersson Arlanda Märsta, Sofia Berglund 

Storvreta IK, Sara Toreheim Storvreta IK, Sandra Boström Storvreta IK, Lisa Umberg IK Rex, 

Meta Nordesjö Brottby SK 

 

Ledare: Ansvarig Christian Jansson Vassunda IF, Pernilla Söderqvist Bälinge IF, Anton Öqvist 

Häverödal SK, Jocke Sköld Häverödal SK 

 

Vallare: Ansvarig Janne Karlsson OK Borgen, Anders Hägglund IK Rex, Lars Lundin IK Rex, Pter 

Nordström Brottby SC 

 

Alla resultat finns på Svegs IK hemsida 

 

 

Åter igen tack för jag fick förtroende att ansvara för det här äventyret och vara med resan. 

Många av er kommer att komma ihåg dom här dagarna resten av era liv, och jag är mycket 

stolt att få ha varit med som ledare. 

 

Christian Jansson 

Ansvarig ledare Uppland 2013 


