Pressmeddelande – Folksam
CUP 2015 - Resultat
Folksam CUP 2015 Riksfinal är nu avklarad. Tävlingarna arrangerades precis som
2014 på Östersunds skidstadion och samlade totalt nitton distrikt från hela
Sverige.
Efter tre dagars tävlande i plusgrader, visst regn med mjuka och blöta spår slutade
Ångermanlands lag på en total fjärdeplacering. Placeringen är den näst bästa
sedan 2006 och toppas enbart av tredjeplaceringen 2013.
Inför tävlingarna drabbades truppen av ett återbud från Alexander Gidlund (H15)
på grund av sjukdom, han ersattes av Pontus Wikström (H15) som kallades in som
reserv.

Fredag:
Tävlingarna inleddes på fredag med tekniksprint i fristil där vi placerade oss på
tredjeplats med prisutdelning som tredje bästa distrikt för dagen, till glädje för
åkarna.
D15 (43 startande): Lovisa Olsson 14, Elsa Forsberg 27, Sofia Pahlin 29, Hanna
Jonsson 38.
H15 (54 startande): Anton Eriksson 2, Hugo Eriksson 26, Vilgot Lindh 28, Pontus
Wikström 29.
D16 (47 startande): Frida Karlsson 3, Maja Petersson 5, Tilda Johansson 12, Frida
Olofsson 19, Lovisa Henning 25.
H16 (53 startande): Johan Samuelsson 17, Albin Sehlberg 27, Mathias Modin 36.

Lördag:
Under lördagen avgjordes jaktstart med 2,5km fristil prolog på förmiddagen följt
av 5,0km klassisk stil i blöta och svåra förhållanden med såväl sol, regn, vind och
hagel under samma tävling. Resultaten presenteras med slutresultat först och
placering efter prologen inom parentes.
Tyvärr drabbades truppen under lördagen av sjukdom då Maja Petersson i D16 var
tvungen att ge upp och åka hem till Örnsköldsvik efter prologen av jaktstarten,
detta på grund av sjukdom. Resterande tävlingar avgjordes med enbart 15st
åkare.

D15 (42 startande): Lovisa Olsson 6 (9), Elsa Forsberg 26 (22), Sofia Pahlin 31 (28),
Hanna Jonsson 33 (34).
H15 (54 startande): Anton Eriksson 8 (5), Hugo Eriksson 22 (11), Vilgot Lindh 29
(29), Pontus Wikström 38 (32).
D16 (44 startande): Frida Karlsson 2 (2), Frida Olofsson 9 (13), Lovisa Henning 21
(26), Tilda Johansson 23 (16), Maja Petersson DNF (14).
H16 (49 startande): Albin Sehlberg 10 (11), Johan Samuelsson 32 (29), Mathias
Modin 36 (32).
Efter lördagens tävlingar var vi femma då såväl Norrbotten som Västerbotten
presterade bättre under lördagen än vad vi lyckades med.

Söndag:
Söndagen ägnades åt stafetter i klassisk stil, en kortare parstafett om 4x1 km där
varje åkare körde två sträckor om 1km med växling mellan sträckorna. Stafetterna
kördes med herr/dam och avgjordes via kval- och finalheat.
Förutom parstafett kördes även distans stafett med fyra åkare/sträckor om 5km
(H), 2,5km (D), 2,5km (H) samt 5km (D).
Då truppen blev ojämnt antal åkare på grund av Maja Peterssons sjukdom
mönstrades Hanna Jonsson till en mixpool av åkare, från vilken förbundet skapade
lag till såväl parstafett som distans stafett, Hanna placerades i parstafetten med
en åkare från Medelpad.
Parstafett (45 startande lag):
Vi mönstrade till parstafetterna tre lag bestående av lag 1 = Anton Eriksson &
Frida Karlsson, lag 2 = Johan Samuelsson & Lovisa Henning, lag 3 = Pontus
Wikström & Tilda Johansson.
Lag 1 med Anton Eriksson och Frida Karlsson dominerade sitt kvalheat och gick till
A-final, väl där svarade de för ännu en briljant insats och avgick med segern 1,6
sekunder före Dalarna vilket var mycket roligt, starkt kört!
Lag 2 och 3 tog sig till B-final där lag 2 med Johan Samuelsson och Lovisa Henning
åkte in på en sjunde plats medan lag 3 med Pontus Wikström och Tilda Johansson
gick in på 10:e plats i B-finalen, vilket motsvarade plats 17 och 20 av totalt 45 lag.
Hanna Jonsson kämpade på i kval och C-final tillsammans med Filip Fahlström
(från Medelpad) och slutade på 18:e placering i C-finalen, vilket motsvarar 38:e
plats totalt, därmed bärgade Hanna 16 poäng från Mixpoolen till Ångermanland.
Bra insats för laget!

Distansstafett (24 startande lag):
Till distansstafetterna anmäldes två lag.
Lag1: Vilgot Lindh, Sofia Pahlin, Mathias Modin, Elsa Forsberg
Lag2: Albin Sehlberg, Frida Olofsson, Hugo Eriksson, Lovisa Olsson
Lag 2 kämpade under hela stafetten om pallplacering men slutade, efter en
ursinnigt stark körning av Linn Svahn från Västerbotten på sista sträckan, som
fyra, vilket får anses som jättebra. Lag 1 kämpade bra genom hela loppet även de
och körde i mål på en 19:e plats.
Söndagens tävlingar gav oss en fjärdeplacering där vi passerade Västerbotten
igen, poängen från söndagen räckte därefter också till en total fjärdeplacering.

Sammanfattning:
Fem i topp efter alla tre dagar: 1:a Dalarna 992 poäng, 2:a Jämtland-Härjedalen
863 poäng, 3:a Norrbotten 816 poäng, 4:a Ångermanland 695 poäng samt 5:a
Västerbotten på 594 poäng.

Totalt sett en lyckad helg efter förutsättningarna, sjukdomar tillhör idrotten även
det och måste hanteras efter bästa förmåga vilket vi alla gjorde, hur många fler
poäng vi kunnat åka hem utan sjukdom kan man bara spekulera i, men vi har i alla
fall bevisat att Ångermanland står sig fortsatt starka i skidsverige då vi tog hem en
fjärdeplacering med enbart 15 åkare under större delen av Folksam CUP 2015.

Truppen på bifogat foto (från vänster): Sara Lagerskog Eriksson (ledare), Elsa
Forsberg (knästående), Matts Sehlberg (ledare), Vilgot Lindh, Hanna Jonsson
(knästående), Mathias Modin, Pontus Wikström (knästående), Hugo Eriksson,
Johan Samuelsson, Tilda Johansson (knästående), Frida Olofsson, Sofia Pahlin
(knästående), Frida Karlsson, Albin Sehlberg, Lovisa Olsson (knästående), Anton
Eriksson, Lovisa Henning (knästående), Jens Boveng (ledare).
Saknas på foto gör Maja Petersson som avbröt tävlingarna på grund av sjukdom.

Jens Boveng, Matts Sehlberg samt Sara Lagerskog Eriksson, ledare för
Ångermanlands Distriktslag, Folksam CUP 2015.

