
Riksfinal ICA-cup 9-11 mars 2018 i Bollnäs 
med Upplands skidförbund 
 

Nu är ICA-cup-äventyret slutfört för denna säsong och riksfinalen i Bollnäs blev en sådan 

spännande, rolig och lyckad avslutning som man bara kunde hoppas på! De 20 åkarna, ledartrion 

och vallateamet från Uppland fick uppleva härliga vinterförhållanden, fin skidåkning, trevligt 

sällskap och roliga kringaktiviteter. Glädjande nog hade arrangören lärt sig från fjolårets missar och 

utvecklat riksfinalen till fina tävlingar och bättre service vad gäller boende, mat och transporter. 

Sådant är viktigt! 

 

Upplandstruppen ICA-cup 2018 (saknas på bilden gör Markus Jäderblom) 

Upplandstruppen inledde resan mot ICA-cup-finalen med buss torsdag morgon från Hallstavik för att 

ta sig till Gimo, Uppsala och Tierp och plocka upp alla åkare samt ledare. Totalt blev vi 20 åkare, tre 

ledare och fyra vallare i truppen, samtliga deltagare presenteras nedan (tyvärr blev Simon Claesson 

sjuk och var tvungen att avstå resan). På resan upp till Bollnäs hann vi med en lunchpaus på Gävle 

bro med lite taktiksnack och information samt att hämta upp Gästriklandstruppen för samåkning. Vi 

anlände till Bollnäs vid 15-tiden och hade gott om tid på oss att byta om och testa banorna vid 

tävlingsplatsen Bolleberget. 

 



Under fredagen inleddes tävlingarna med ett distanslopp (3,3 km) och väderförhållandena var 

verkligen vintriga, - 8°C och ihållande snöfall. Vallateamet var väl förberedda och genom 

målmedvetet och hårt arbete kunde åkarna erbjudas de bästa tänkbara skidorna för dagen. Snyggt! 

Genom bra samarbete i vallaboden, i ledartrion samt härlig inställning och förträfflig åkning av 

åkarna lyckades Uppland genomföra en bra tävlingsdag med många härliga prestationer. 

 

Hårt kämpande vallare tillsammans med en mer avslappnad vallachef 

Lördagen bjöd på två tävlingar, sprint på förmiddagen och skicross på eftermiddagen. Lyckligtvis 

hade vädret stabiliserats och Bollnäs bjöd på härligt solsken och klarblå himmel. Vallateamet hade 

tagit med sig erfarenheterna från dagen innan och kunde genom tester se att snöförhållandena inte 

ändrats så mycket. Även under lördagens två race hade Upplandsåkarna riktigt bra under fötterna! 

Med bra skidor och härlig kämpaglöd presterade många av Upplänningarna på max och stämningen 

var på topp. Upplandstruppen fick även uppleva några riktiga toppar resultatmässigt under dagen, 

Emelie Melin körde in på en snygg 7:e plats och Edvin Schön på en 21:a plats på sprinten och Tuva 

Åhlén dundrade in på 13:e plats i skicrossen. Självklart jätteroligt för dessa åkare men även underbart 

att se hur hela truppen gläds åt framgångarna och växer som ett lag! Efter lördagens insatser låg 

Upplandsdistriktet på en 15:e plats i totalställningen och det var ett riktigt härligt drag i truppen. 

Under söndagen kördes stafetterna och Uppland kunde ställa upp med fem rena Upplandslag, ett i 

distansen, ett lag i skicrossen och tre lag i korta stafetten. Efter snygga lagarbeten, mycket kämpande 

och härliga prestationer under söndagen avancerade Uppland till en total tolfte plats i 



distriktskampen. Dessutom lyckades Johan och Anders köra hem den prestigefyllda segern till 

Uppland i lagledarstafetten, vilt framhejade av övriga truppen! Det har sällan synts någon köra så fort 

i skicrossbanan som Johan gjorde, tacksamt för Anders att kunna defilera genom hela slutsträckan!  

 

Segrare i lagledarstafetten, Johan Lüning och Anders Adill 

Förutom alla spännande tävlingar under helgen hann vi med mycket annat roligt. På fredagen var det 

invigning på stora torget i Bollnäs och fackeltåg på vägen dit. Lördagskvällen bjöd på kamratmiddag 

tillsammans med övriga distrikten. Den udda underhållningen i form av en fakir är något vi alla 

kommer att komma ihåg, ansiktsuttrycken nedan sammanfattar den showen… 

 

Underhållning i världsklass… 



När tävlingarna var slut packades utrustningen ihop och det var dags att åka hem igen. Efter en 

trevlig resa med härlig stämning på bussen och en god middag i Gävle kom vi hem till kvällen. Då var 

vi nog alla riktigt trötta, nöjda och lyckliga! 

Slutligen vill vi tacka alla aktiva, ledare, vallare och föräldrar som hjälpte till innan, under och efter 

ICA-cup-helgen! Vilket fantastiskt gäng vi är och vad skönt att se hur vi hejar på varandra och hjälper 

till och stöttar där det behövs. Innan resan pratade vi ledare och aktiva om att vi skulle uppträda och 

fokusera lite extra på tre saker under helgen; stötta varandra, kämpa i tävlingarna och ha riktigt 

roligt. Det tycker jag vi lyckades alldeles utomordentligt med. Det är så man redan nu längtar till 

nästa säsong! 

Tack för allt, vi alla är vinnare! 

 

 

 

Långa stafetten: Albin Jeleby, Emmi Nyberg, Edvin 

Schön och Emelie Melin 

 

Skicrosslaget: Johan Thulin, Simon Sandberg, Alva 

Adill och Tuva Åhlén



 

Korta stafetten: Dorothea Petersson (sittande), Hedvig Lindqvist, Allan Wahlström, Agnes Jansson Gripemo, 

Frida Jansson, Frida Melin, Linnéa Nordström, Axel Rustas, Amanda Fredriksson, Anton Fredin, Oskar Jäderblom 

och Albin Värnebjörk (sittande) 

Truppen: 

D 14   D 13   

Alva Adill Öregrund IK Frida Melin Gimo IF 

Frida Jansson Öregrund IK Emelie Melin Tierps IF 

Dorothea Petersson Storvreta IF Tuva Åhlén Vassunda IF 

Emmi Nyberg Bälinge SK Hedvig Lindqvist IK Rex 

Amanda Fredriksson Häverödals SK Agnes Jansson Gripemo IK Rex 

Linnéa Nordström  Vassunda IF   

H 14     

Oskar Jäderblom Fjärdhundra SK H13  

Axel Rustas Storvreta IF Simon Sandberg IK Rex 

Edvin Schön Storvreta IF Allan Wahlström Bålsta SK 

Albin Värnebjörk Månkarbo IF Albin Jeleby Häverödals SK 

Johan Thulin Bålsta SK   

Anton Fredin Bålsta SK   

Simon Claesson Öregrund IK (sjuk)   

 

Ledare: Anders Adill, Linda Björnström Jeleby och Johan Lüning 

Vallare: Jonas Karlberg (vallachef), Stefan Jeleby, Markus Jäderblom och Henrik Wahlström 



 

 

Tre nöjda och lyckliga ledare; Anders Adill, Johan Lüning och Linda Björnström Jeleby 

 


