
Hej	  alla	  GSLK:are!	  

Nu	  har	  jag	  snart	  gått	  ett	  år	  på	  skidgymnasiet	  i	  Svenstavik.	  Det	  har	  vart	  ett	  väldigt	  
händelserikt	  och	  inte	  minst	  sagt	  lärorikt	  år!	  Jag	  har	  lämnat	  Kungsbacka	  och	  min	  familj	  och	  
alla	  mina	  kompisar	  och	  flyttat	  in	  i	  ett	  hus	  i	  Åsarna.	  Jag	  bor	  tillsammans	  med	  tre	  andra	  tjejer	  
som	  också	  går	  i	  ettan,	  Alice	  från	  Sollentuna,	  Filippa	  från	  Hestra	  och	  Maja	  från	  Östersund.	  
Filippa	  var	  den	  ända	  som	  jag	  kände	  innan,	  de	  andra	  två	  hade	  jag	  aldrig	  pratat	  med	  eller	  ens	  
hört	  namnet	  på.	  	  

Att	  bo	  tillsammans	  med	  tre	  andra	  individer	  har	  sina	  
för	  och	  nackdelar.	  Det	  är	  väldigt	  kul	  att	  alltid	  ha	  
någon	  att	  umgås	  med.	  Vi	  gör	  allt	  tillsammans.	  Vi	  
åker	  skidor	  ihop,	  vi	  går	  i	  samma	  klass,	  kör	  fys	  
tillsammans,	  äter	  och	  till	  och	  med	  duschar	  
tillsammans	  ibland.	  Man	  är	  aldrig	  själv	  och	  det	  är	  
väldigt	  skönt,	  speciellt	  i	  början	  när	  man	  inte	  har	  lärt	  
känna	  så	  många.	  	  

Nackdelen	  med	  att	  vi	  gör	  allt	  tillsammans	  är	  att	  vi	  
oundvikligen	  börjar	  gå	  varandra	  på	  nerverna,	  vilket	  
kanske	  inte	  är	  så	  konstigt.	  

Jag	  har	  aldrig	  åkt	  så	  mycket	  skidor	  någon	  säsong	  
som	  jag	  har	  gjort	  i	  år.	  När	  säsongen	  är	  slut	  kommer	  
jag	  ha	  runt	  150	  skiddagar	  

vilket	  nästan	  är	  
dubbelt	  så	  mycket	  
som	  förra	  säsongen.	  

Fördelen	  med	  Fjällgymnasiet	  är	  att	  vi	  har	  väldigt	  bra	  
träningsmöjligheter	  med	  endast	  15	  minuter	  till	  Klövsjö	  och	  30	  till	  
Vemdalsskalet.	  Detta	  gör	  att	  vi	  har	  inplanerad	  skidträning	  i	  vårt	  
schema	  4	  halvdagar	  i	  veckan.	  En	  annan	  fördel	  med	  detta	  är	  att	  vi	  
inte	  missar	  så	  mycket	  skola	  som	  vi	  skulle	  gjort	  om	  vi	  hade	  behövt	  
resa	  iväg	  för	  att	  åka	  skidor.	  Alpinarna	  är	  uppdelade	  i	  två	  grupper,	  1-‐

2orna	  tränar	  tillsammans	  
och	  3-‐4orna	  tränar	  
tillsammans.	  När	  vi	  tränar	  förmiddag,	  tränar	  3-‐
4orna	  eftermiddag	  och	  tvärt	  om.	  1-‐2orna	  är	  totalt	  
13	  åkare,	  men	  det	  brukar	  alltid	  vara	  några	  som	  
inte	  är	  med	  på	  grund	  av	  skador,	  sjukdom	  eller	  
skola,	  så	  i	  snitt	  är	  vi	  kanske	  10	  åkare	  på	  träningen.	  

När	  det	  är	  sommar	  och	  ingen	  snö	  i	  backen	  kör	  vi	  
fysträning	  på	  de	  inplanerade	  träningstiderna.	  Det	  
kan	  vara	  allt	  ifrån	  gym	  till	  intervaller	  eller	  stavgång	  
i	  Klövsjö.	  På	  kvällarna	  får	  man	  köra	  egen	  fys	  och	  

Jag	  och	  tjejerna	  i	  mitt	  hus	  hugg	  vår	  egen	  julgran	  J	  

Stormig	  dag	  i	  Juvass	  

Födelsedagstårta	  för	  Filippa	  



detta	  gör	  vi	  framför	  allt	  under	  skidsäsongen	  då	  vi	  
är	  nere	  på	  gymmet	  eller	  ute	  och	  springer	  i	  princip	  
varje	  dag	  efter	  skolan	  eller	  skidträningen.	  När	  vi	  
kommer	  hem	  från	  skolan	  är	  vi	  ofta	  trötta	  och	  då	  
är	  det	  tur	  att	  vi	  har	  varandra	  som	  hjälps	  åt	  att	  se	  
till	  att	  vi	  kommer	  ner	  till	  gymmet	  eller	  ut	  i	  spåret.	  
Ena	  dagen	  drar	  jag	  med	  Alice	  och	  nästa	  dag	  drar	  
hon	  med	  mig.	  

Förutom	  fysträning	  på	  barmarkssäsongen	  så	  har	  
vi	  även	  tre	  Juvass	  läger	  och	  ett	  Europaläger	  
inplanerat.	  

Vi	  har	  just	  nu	  tre	  tränare	  som	  heter	  Bengt	  
Fjällberg,	  Niclas	  Lundgren	  och	  Josefin	  Karlgren	  
och	  på	  träningarna	  ska	  egentligen	  alla	  vara	  med	  men	  just	  
nu	  är	  bara	  Niclas	  och	  Bengt	  med	  då	  Josefin	  har	  skadat	  sitt	  
knä	  och	  inte	  får	  åka	  skidor	  på	  några	  veckor.	  Hon	  sitter	  
istället	  i	  skolan	  och	  planerar	  träningen	  framöver	  eller	  har	  

träningssamtal	  med	  
oss	  elever.	  Jag	  tycker	  
att	  alla	  tränare	  är	  
väldigt	  bra	  och	  det	  
bästa	  är	  att	  alla	  är	  bra	  på	  olika	  saker.	  Bengt	  har	  bra	  koll	  
på	  skidteknik	  och	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  bli	  bäst	  då	  han	  
själv	  kört	  världscup	  och	  tagit	  VM	  medalj.	  Niclas	  är	  bättre	  
på	  fys	  och	  teori	  kring	  träning	  och	  Josefin	  är	  den	  man	  kan	  
gå	  och	  prata	  med	  om	  man	  
tycker	  något	  är	  jobbigt	  eller	  
om	  man	  är	  less	  på	  att	  det	  
bara	  går	  dåligt	  hela	  tiden.	  
Hon	  förstår!	  

När	  vi	  inte	  tränar	  går	  vi	  i	  
skolan.	  På	  måndagar	  går	  vi	  

heldag	  och	  de	  andra	  dagarna	  går	  vi	  i	  skolan	  halva	  dagen	  och	  
tränar	  andra	  halvan.	  För	  att	  hinna	  med	  skolan	  trots	  att	  vi	  är	  
borta	  ganska	  mycket	  läser	  vi	  i	  block.	  Det	  innebär	  att	  vi	  läser	  två	  
till	  fyra	  kurser	  i	  taget,	  men	  intensivt.	  Till	  exempel	  så	  läste	  vi	  
från	  nyår	  till	  påsk	  Engelska,	  Matte,	  Biologi	  och	  
Samhällskunskap	  och	  efter	  påsk	  fram	  till	  sommaren	  kommer	  vi	  
läsa	  Matte,	  Engelska	  och	  Idrott.	  Detta	  tycker	  jag	  är	  ett	  bra	  
upplägg	  då	  det	  leder	  till	  att	  vi	  inte	  behöver	  ha	  fokus	  på	  så	  
många	  saker	  samtidigt	  och	  vi	  får	  inte	  heller	  lika	  mycket	  läxor	  
med	  detta	  upplägg.	  	  

Fysträning	  efter	  skidåkning	  i	  Juvass	  

Josefin	  och	  Niclas	  under	  ÄJSM	  i	  Vemdalen	  

Jag	  vet	  inte	  vad	  ni	  fick	  för	  lussefika	  
men	  detta	  fick	  i	  alla	  fall	  vi	  

Det	  var	  halt	  på	  vägen	  upp	  till	  Juvass	  



	  

Som	  ni	  kanske	  förstår	  så	  tävlar	  vi	  också	  en	  hel	  del.	  Jag	  kör	  fis-‐
tävlingar	  vilket	  innebär	  att	  man	  får	  ranking	  för	  varje	  tävling	  
man	  kör,	  och	  ju	  bättre	  ranking	  (punkter)	  man	  har,	  desto	  
tidigare	  får	  man	  starta.	  Dessutom	  innebär	  det	  att	  jag	  tävlar	  
mot	  folk	  som	  är	  mycket	  äldre	  än	  mig	  och	  kan	  komma	  ifrån	  
hela	  världen.	  Till	  exempel	  så	  kan	  Mikaela	  Shiffrin	  komma	  och	  
tävla	  i	  samma	  tävling	  som	  mig	  om	  hon	  av	  någon	  anledning	  
skulle	  vilja	  det.	  	  

Tävlingarna	  är	  jättekul.	  Tränarna	  brukar	  köra	  en	  gymnasiebuss	  
till	  tävlingarna	  som	  många	  vill	  åka	  till	  och	  vi	  brukar	  fixa	  
gemensamt	  boende	  för	  alla	  elever.	  Det	  är	  kul	  med	  tävlingar	  
eftersom	  de	  flesta	  gymnasier	  brukar	  åka	  till	  samma	  tävlingar	  
vilket	  leder	  till	  att	  jag	  får	  träffa	  mina	  kompisar	  från	  regionen	  
som	  går	  på	  andra	  gymnasier	  och	  även	  Josefine	  Bågholt	  och	  

Anton	  Smith.	  Tävlingarna	  är	  också	  tillfället	  då	  man	  lär	  känna	  personerna	  på	  de	  andra	  
gymnasierna	  eftersom	  det	  är	  ofta	  samma	  personer	  som	  är	  på	  
alla	  tävlingar.	  	  

Det	  bästa	  med	  att	  gå	  på	  skidgymnasium	  tycker	  jag	  är,	  självklart	  
att	  man	  får	  åka	  skidor	  men	  även	  gemenskapen	  som	  bildas.	  Vi	  är	  
en	  familj	  som	  tar	  hand	  om	  varandra,	  lever	  tillsammans	  och	  
utvecklas	  ihop.	  Alla	  umgås	  med	  alla,	  oavsett	  om	  man	  går	  i	  ettan	  
eller	  fyran	  eller	  man	  är	  längdare	  eller	  alpianre.	  Jag	  får	  vänner	  här	  
för	  resten	  av	  livet	  och	  utan	  dessa	  människor	  skulle	  jag	  aldrig	  
klara	  av	  tiden	  här	  uppe.	  Vi	  pushar	  varandra	  till	  att	  träna	  hårdare	  

Det	  är	  inte	  alla	  gymnasier	  som	  har	  så	  
bra	  träningsbackar	  att	  Mikaela	  
Shiffrin	  kommer	  dit	  och	  tränar.	  

Skotertur	  i	  Åsarna	  



och	  har	  man	  problem	  med	  läxan	  kan	  man	  
fråga	  en	  av	  de	  äldre	  som	  redan	  har	  läst	  den	  
kursen.	  	  

Vissa	  dagar	  har	  jag	  självklart	  hemlängtan	  och	  
tycker	  det	  vore	  skönt	  att	  ha	  en	  mamma	  eller	  
pappa	  som	  lagar	  mat	  till	  mig	  eller	  fixar	  
skidorna.	  Jag	  saknar	  mina	  kompisar	  från	  
hemma	  och	  att	  endast	  kunna	  prata	  i	  telefon	  
med	  dem	  är	  jobbigt.	  Det	  är	  tufft	  att	  senast	  jag	  
var	  hemma	  var	  22:e	  december,	  och	  jag	  vet	  
inte	  när	  jag	  kommer	  komma	  hem	  nästa	  gång.	  
Trots	  att	  det	  är	  jobbiga	  dagar	  och	  så	  vidare	  
ångrar	  jag	  aldrig	  mitt	  val.	  Jag	  har	  inte	  en	  ända	  
dag	  tänkt	  att	  jag	  hellre	  hade	  velat	  gå	  på	  ett	  
gymnasium	  i	  Göteborg.	  Det	  är	  här	  jag	  vill	  vara,	  
även	  om	  jag	  bråkar	  med	  mina	  kompisar	  här	  
uppe	  så	  är	  jag	  ändå	  glad	  att	  jag	  är	  här	  och	  inte	  
hemma,	  för	  det	  här	  är	  det	  bästa	  jag	  vet.	  

Oavsett	  om	  ni	  har	  tänkt	  gå	  på	  skidgymnasium	  eller	  inte	  rekommenderar	  jag	  er	  verkligen	  att	  
åka	  upp	  och	  praoa	  för	  att	  få	  insikt	  i	  hur	  det	  är	  (Kom	  igen	  nu	  Elin	  och	  Albert!).	  Om	  ni	  får	  
chansen	  att	  börja	  på	  skidgymnasium	  så	  tycker	  jag	  verkligen	  att	  ni	  ska	  ta	  den	  eftersom	  ni	  
kommer	  få	  de	  roligaste	  åren	  i	  era	  liv,	  även	  om	  ni	  inte	  tänker	  fortsätta	  åka	  skidor	  efter	  
gymnasiet.	  Att	  gå	  på	  skidgymnasium	  är	  så	  mycket	  mer	  än	  bara	  skola	  och	  skidåkning.	  

Ha	  det	  bra	  och	  hoppas	  att	  vi	  ses	  snart!	  

Hälsningar	  Tova	  Magnusson,	  Fjällgymnasiet	  

Vill	  ni	  ha	  en	  inblick	  i	  vad	  som	  händer	  på	  dagarna	  kan	  ni	  lägga	  till	  mig	  på:	  

Snapchat:	  tovaskidor	  

Intagram:	  tovamagnuson	  

Eller	  gilla	  Fjällgymnasiet	  Skidor	  på	  facebook.	  

På	  friluftsdagen	  fick	  vi	  åka	  skidor	  fritt	  i	  Klövsjö	  


