
Hej klubbkompisar! 

Ny säsong nya möjligheter. Skolan har dragit igång på riktigt och jag har nyss kommit 
hem från skolans första snöläger för säsongen. Vi var i Juvass i 6 dagar (där jag bland 
annat träffade några klubbkompisar vilket var väldigt kul) och fyllde dessa dagar med 
friåkning med både SL och GS skidor. Det var första gången vi åkte skidor med de 
nya ettorna och det är ofta först när vi kommer iväg på läger och bor tillsammans som 
vi blir tighta, så efter detta läger har vi kommit de nya betydligt mycket närmare och 
det känns kul.  

Det var otroligt kul att vara på snö igen, och 
trots att vi endast åkte friåkning så känner 
jag att jag har hittat något nytt denna säsong. 
En ny teknik som beror på en djupare 
förståelse av hur den optimala svängen ser 
ut. För första gången någonsin förstår jag 
verkligen hur en storslalomsväng ska 
utföras. Jag har hittat en tajming som jag 
inte tidigare haft och en känsla för hur mina 

skidor arbetar under mig.  

Första gången jag förstod detta var under de två veckorna innan skolstart när jag 
tränade med Jörgen Nordlund i Folgefonna. Då lossnade allt. Jag förstod helt plötsligt 
innebörden av det som alla tjatat på i alla år. Jag förstod för första gången på riktigt 
vad det innebär att ”rulla upp skidorna på kant”. Jag förstod varför det säsongen innan 
hade funkat så bra att sätta ner handen i marken när jag körde slalom. Jag förstod hur 
jag skulle göra för att skidorna skulle svara. 

Att för första gången verkligen känna att jag helt och hållet förstår vad jag ska göra 
var en härlig känsla. Jag menar, jag har ju förstått saker innan, men inte på det här 
sättet. Att både förstå exakt vad jag ska göra och sedan kunna utföra det sväng efter 
sväng, åk efter åk, och att dessutom kunna peka ut vilka svängar jag gör bra och vilka 
sämre, är ett extremt stort steg i min utveckling.  

Att jag sedan kunde ta med mig denna teknik 
några veckor senare till Juvass och fortfarande få 
till de bra svängarna jag fick till i Fonna är ett 
stort steg i min utveckling. En teknik jag använder 
mig av för att komma ihåg känslan av 
skidåkningen under längre uppehåll är att jag 
varje kväll innan jag lägger mig, kör jag ett banåk 
i mitt huvud. Vilken disciplin jag kör spelar ingen 
roll, men det får mig att hålla kvar vid känslan jag 
hade senast jag åkte skidor. Det hjälper också att 
mina tränare på skolan litar på mig och det Jörgen 
lärt mig och att vi tillsammans bygger vidare på 
det. Jag är extremt taggad på att om ungefär 2 
veckor återigen få stå på skidor, och då även köra bana. Jag känner att jag har mycket 

På	vägen	upp	till	backen	hade	vi	soluppgång 



att ge och att varje dag, till och med varje åk, utvecklar mig för att jag i slutändan ska 
kunna nå mina mål. 

Det som skiljer den åkning som jag fått till nu 
emot det jag tidigare gjort är att nu är det 
mycket mer stabilt. Detta kommer för 
hoppningsvis jag kunna ta med mig till 
fartåkningen och min nya stabilitet kommer 
göra mig säkrare även på de långa skidorna. 

Jag tror det här kommer bli en bra säsong och 
jag ser själv fram emot vad som kommer att 
ske. Jag försöker att inte sätta så höga krav på 
mig själv och att inte höja mina förväntningar, 
utan bara leva i nuet 
och göra det bästa 
av alla tävlingar. Att 
låta bli att ta saker 
för givet och att ha 

kul varje tävling, 
istället för att stressa 

över resultat och punkter, tror jag i slutändan kommer ge 
mig de resultaten jag vill ha. Jag åker trots allt skidor för att 
jag älskar det, då är det ingen vits att gråta över en 
gränsling, för sådant händer, det är bättre at glädjas för 
mina kompisars framgång. Trots att det är en individuell 
tävling så är vi ändå ett lag, vi vinner tillsammans och 
förlorar tillsammans, och vi föredrar att lyfta fram 
vinsterna. 

Jag vill passa på att önska alla härliga klubbkompisar lycka till i vinter och ha så kul 
ni bara kan, vi ses i någon skidbacke någonstans. Och 02:or/03:or, kom och praoa på 
skidgymnasium! Ni är varmt välkomna! 

Med vänliga hälsningar Tova Magnusson 

Instagram: @tovamagnuson 
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