
Riksfinal VW-ungdomscup 6 - 8 mars 2020 i Bollnäs – Upplands Skidförbund 

 

Då är årets upplaga av Volkswagen ungdomscup avklarad. Detta är fd ICA-cup vilken till i år fått en ny 

sponsor. 

Vilken finalhelg. Till stor del propagandaväder och snö. Detta har vi inte varit bortskämda med i år så 

det var extra kul att det var ”vinter” i Bollnäs. Det var många glada miner bland ungdomarna när vi 

kom fram.  

När distriktskampen summerades så hade Uppland bärgat en 14:e plats av 20 deltagande distrikt. 

Mycket bra jobbat av våra 13 ungdomar. 

Under hela helgen har det varit en väldigt bra stämning i hela teamet av ungdomar, ledare, vallare 

och våra supporters på plats. Att stämningen är så bra redan från början beror dels på allt det arbete 

vilket läggs ner ute i klubbarna men även på det koncept Upplands skidförbund har med ett antal 

läger där ungdomar och ledare men även föräldrar lär känna varandra. Det skapar trygghet och lugn i 

gruppen då alla på ett tidigt stadium lär känna varandra. 

Årets tävlingar arrangerades för fjärde och sista gången av Rehns BK i Bollnäs. Tävlingarna 

genomfördes på Bollebergets skidstadion och alla deltagare var inkvarterade på Torsbergets skola 

eller Alirskolan. Alla måltider intogs på Torsberget och dusch fanns i den intilliggande simhallen. 

Transport mellan boende och skidstadion genomfördes med bussar i skytteltrafik och busschaufförer 

med glatt humör.  

Årets tävlingar genomfördes i fristil. I år användes samma koncept, vilket introducerades i fjol, med 

gemensam vallning. Årets leverantör var Swix vilka delade ut direktiv om vilken valla som skulle 

användas samt de försåg även distrikten med erforderlig mängd valla. När det gällde skidans 

strukturering var det upp till distrikten att genomföra detta efter eget behag. Överlag var de flesta 

distrikten nöjda med detta upplägg. 

 

Torsdag - Resdag 

Resan mot Bollnäs startade som vanligt i Hallstavik/Häverödal. Därefter gick resan till Uppsala och 

vidare till Vendelpåfarten där de sista deltagarna hoppade på bussen. Lunch blev det som vanligt i 

Gävlebro. Innan vi plockade upp Gästriketruppen pratade vi om hur en bra kompis ska vara, hur vi 

uppträder mot andra och oss själva, att vi inte bara representerar oss själva utan hela Upplands 

skiddistrikt. 

När vi kom fram till Bollnäs åkte vi direkt till skidstadion för att testa banorna och fundera lite kring 

taktik, kurvtagning och fredagens distanslopp. Varje åkare blev även informerad om vem som var 

dennes personlige vallare. Bollnäs bjöd på sol och någon minusgrad. Lovande inför fredagen. 

När alla var nöjda åkte vi ner till skolan och bar in packningen till vårt klassrum. Mats och Håkan hade 

en lysande plan för luftmadrassplacering vilken förkastades av alla deltagare.  

Kvällen avslutades med lagmöte där vi gick igenom morgondagen avseende tider för frukost, lunch 

och starttider. En hel del frågor om morgondagens tävling och hur allt fungerar. Det märktes att det 

närmade sig tävling. 



 

Äntligen framme i Bollnäs. Test av banor och taktik. 

 

Fredag – Distanslopp 

Så var det dags för tävling, distans 3,3km, alla klasser åker samma bana. En hel del nervositet men 

även väldigt taggade ungdomar. Denna dag bjöd Bollnäs på propagandväder. Blå himmel, cirka noll 

grader och vindstilla. Vi åkte upp till skidstadion efter frukost för att kolla banor och skidor och 

därefter tillbaka för lunch. Efter lunch var det dags för start. Bra kämpainsatser av hela truppen. Bäst 

placerade denna dag blev Saga Westerlund och Gustav Jäderblom vilka kämpade sig till en 14:e 

respektive en 22:a plats. Inga vallningsproblem. Mycket bra jobb av vallateamet. Kvällen avslutades 

med invigning på torget efter fackeltåg från skolan. Där lärde Upplandstruppen känna Bollnäs egen 

Tommy Körberg. Mer om han lite senare. 

I efterhand kan vi konstatera att Uppland låg på 15:e plats efter dag 1. 



 

Uppland på väg till invigning. 

Lördag Sprint och SkiCross 

Återigen blå himmel och vindstilla. Lördagen är den längsta och mest intensiva dagen. Vallarna hade 

förberett skidorna kvällen innan så på morgonen behövdes enbart en del justeringar. Trots den 

intensiva morgonen så var alla på hugget och kom iväg i tid. Hela truppen jobbade som ett lag och 

hjälptes åt. Ingen åkte i förväg. Alla var taggade inför dagens lopp. 

Denna dag bjöd på fina prestationer trots en del fall i skicrossen. Skicrossbanan bestod av ett antal 

hinder och flera backportar vilket vi Upplänningar tycker om. 

Många bra placeringar. I sprint tog Pauline Bylund en 18:e och Clara Thoresson en 33:e plats. I 

skicross blev Saga Westerlund 12:a, Stella Winell 28:e, Elias Jeleby 25:a och Gustav Jäderblom blev 

18:e. Mycket bra jobbat av hela teamet. Alla har hejat och stöttat varandra under hela dagen. Bra 

lagarbete. 

Till idag hade det fyllts på med en hel del supporters från Uppland. Bra stöttning längs spåret vilket 

uppskattas. I efterhand kunde vi konstatera att Uppland låg på 14:e plats. 

Kvällens kamratmiddag på Bollnäs travbana bestod som vanligt av Tacobuffe. När vi sätter oss ner för 

att äta så ser Edvin Nilsson att vid ett annat bord sitter ”Tommy Körberg” själv och äter. Edvin och 

några till går över och frågar om de får slå sig ner eftersom han sitter ensam. Blev väldigt uppskattat. 

Efter middagen var det dags för lite underhållning och även utdelning av Bästa kompis priset. Det 

priset röstas fram inom distriktet av deltagarna. Konferencier var Bollnäs egen Tommy Körberg. 

Innan priserna delades ut lyfte han fram det mottagande han fått av Uppland. Så ska en kompis vara. 



Bästa kompis priset i Uppland gick till Henning Lindqvist. Vem Tommy är vet vi inte riktigt men han är 

på något sätt involverad i Bollnäs kommun.  

  

Ett laddat gäng på väg till tävling.                 Kamp i skicrossen 

Söndag – Stafetter 

Första dagen utan sol men den nederbörd vilken skulle falla tog en annan väg. Återigen toppenskidor 

för alla. Bra jobbat igen av vallateamet. I år ställde vi upp med 2st rena lag. Ett i skicross och ett i den 

långa stafetten. Ett rent lag ska enligt reglerna bestå av 2st tjejer och 2st killar där 2 skall vara 13 år 

och 2st 14år. Det tredje stafettlaget vilket inte var rent anmäldes i korta stafetten. Vår 13:e deltagare 

vilken blev Henning Lindqvist anmäldes till mixpolen där åkare från olika distrikt sätts samman till lag. 

Dagens första stafett var skicross. Detta lag bestod av Stella Winell, Elias Jeleby, Moa Söderqvist och 

Rasmus Persson. Där åkte vi på en del fall i första racet vilket gjorde att vi hamnade i C-final. Trots en 

hel del besvikelse och ilska så laddade teamet om och gick in i C-finalen med full laddning. Uppland 

slutade 4:a i C-finalen endast 0,4sek bakom 2:an. Mycket bra jobbat. 

I korta var det över 50 lag till start. I laget ingick Emil Omnell, Clara Thoresson, Folke Röös och Lowe 

Engström. Vi var lottade att starta i sista led. Men ibland är det bra för när halva fältet körde ihop 

kunde Emil smita förbi. Till slut blev det en 39:e plats. Bra kämpainsats av alla. 

Långa laget bestod av Pauline Bylund, Edvin Nilsson, Saga Westerlund och Gustav Jäderblom. De 

kämpade sig till en 18:e plats efter en hel del strul med bla ett besök nere i ett snöfyllt dike. Härliga 

insatser av alla! 

Ledarstafetten i skicross. Taktiken var glasklar. Långt fram i starten och vilken start Håkan Fredriksson 

fick. Han dansade genom banan och lämnade över som 2:a till Mats Omnell som till slut fick ge sig 

och åkte in på en 5:e plats. 

Efter tävlingarna var det prisutdelning. Vann gjorde Västerbotten följt av Dalarna och Jämtland-

Härjedalen. Uppland slutade på en 14:e plats. 

Efter dusch, lunch, städning och packning hoppade vi på bussen hemåt. Stämningen var fortsatt hög 

hela vägen till Uppsala. Efter en summering på bussen konstaterar vi att alla deltagare är nöjda. Det 

har varit en rolig helg och det mesta har fungerat riktigt bra. Från ledarhåll kan vi bara instämma. Det 

är lätt att vara ledare när uppförandet är bra, gruppen är positiv och alla jobbar som ett lag. 



 

Truppen 2020 

 

Ledare 

Mats Omnell, Håkan Fredriksson 

Vallare 

Patrik Söderqvist, Björn Winell, Markus Jäderblom, Mats Thoresson 

Upplandstruppen. Åkare, Vallare och Ledare. 

H 14 Gustav Jäderblom             Fjärdhundra SK D 13 Saga Westerlund                  Häverödals SK

Rasmus Persson                                 IK Rex Pauline Bylund                      Häverödals SK

Emil Omnell                                    Bålsta SK Clara Thoresson                   Häverödals SK

Edvin Nilsson                                  Bålsta SK Stella Winell                               Storvreta IK

D 14 Moa Söderqvist                        Storvreta IK H 13 Henning Lindqvist                               IK Rex

Lowe Engström                        Vassunda IF

Folke Röös                                Vassunda IF

Elias Jeleby                            Häverödals SK



En intensiv och rolig helg är slut. Tack alla inblandade ungdomar, vallare, föräldrar och ledare. 

Hälsar Mats och Håkan  

 


