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Truppledning
Marja von Stedingk
Truppchef
Mobiltelefon: 0707-91 45 05
E-post: marja.vonstedingk@sok.se

Sara Kjellin
Vice truppchef
Mobiltelefon: 070-8805675
E-post: sarakjellin@hotmail.com

Thomas Torstensson
Fysio
Mobiltelefon: 070-624 89 05
E-post: t.torstensson@telia.com

Alpint
Ledare
Johan “Charlie” Laband
Ledare
Mobiltelefon: 070-6324882
E-post: charlie.laband@malung-salen.se

Thomas Ericsson
Ledare
Mobiltelefon: 070-6277374
E-post: thomas.ericson@are.se

Thomas Sjödin
Fysio
Mobiltelefon: 070-6358572
E-post: thomassjodin@attglobal.net

Aktiva
Sara Hector
Vad heter din klubb: Kungsbergets Alpina Järbo IF
När jag började du med din idrott: Vid 5 års ålder
Varför började du med din idrott: För att jag jag tyckte att det var jätteroligt att
åka skidor, jag har alltid älskat sporten. Jag ville åka så mycket skidor jag kunde
och har alltid gillat att tävla och utmana mig själv.
Vad är det roligaste med din idrott: Att utvecklas och nå framgångar. Sen tycker
jag också att det är sån frihetskänsla att åka skidor.
Dina bästa meriter: 06/07 USM: 2:a i både GS och SG 07/08 YJSM: Vann GS, 3:a
SG. 08/09 Vunnit en FIS-tävling i Åre 2:a i två och 3:a i två.
Ditt långsiktiga mål: Att bli bäst i världen.
Dina idoler: Jag har inga speciella idoler, i sådanna fall Maria Pietilä Holmner.
Din familj: Mamma, pappa, storebror och lillasyster.
Dina övriga intressen: Jag tycker om att vara med kompisar, träna på gym och att träna i allmänhet
och att bada och att ta det lungt och läsa.
E-post: s-a-r-a.92@hotmail.com

Frida Svedberg
Vad heter din klubb: Östersund Frösö Slalomklubb
När började du med din idrott: Vid 7 års ålder
Varför började du med din idrott: För att jag ansåg att skidåkning var och tycker
att skidåkning är fantastiskt kul!
Vad är det roligaste med din idrott: Att få uppleva skidkänslan, den är underbar!
Dina bästa meriter: Stora SM 6:a GS och 2:a Poka Loka (Slovenien)
Ditt långsiktiga mål: Att vara med och slås i toppen i världenscupen
Dina idoler: Maria Pietilä Holmner och Annika Sörenstam
Din familj: Mamma Katarina, pappa Lars och Lillebror Carl
Dina övriga intressen: Fotboll och Wakeboard
E-post: frida.svedberg@zonline.se

Nathalie Eklund
Vad heter din klubb: Leksands SLK
När började du med din idrott: Vid 4 års ålder.
Varför började du med din idrott: Jag har ingen i min släkt som åkt skidor.
Jag började hemma i Leksand att åka och mitt intresse och satsningen för
skidåkningen växte.
Vad är det roligaste med din idrott: Gemenskapen, att få göra det bästa jag vet
tillsammans med mina vänner.
Dina bästa meriter: YJSM guld i slalom 2008. YJSM silver i GS 2008.
Mitt långsiktiga mål: Att åka bra FIS, få starta i Europacupen och göra bra ifrån mig för att sedan
försöka få chansen att prova på Världscupen.
Mina idoler: Lindsey Vonn, Maria Pietilä Holmner.
Min familj: Mamma, Lotta, pappa, Per-Erik, storbror, Daniel, lillasystrarna, Caroline och Lovisa,
lillebror, Samuel.
Mina övriga intressen: Umgås med vänner.
E-post: nathaliieklund@hotmail.com

Emelie Vikström
Vad heter din klubb: IFK Sävsjö
När började du med din idrott: Vid fem års ålder.
Varför började du med din idrott: För att jag tyckte det verkade vara kul och
intressant.
Vad är det roligaste med din idrott: Att utvecklas, när det går fort och slalom är
kul! Att lyckas och framgångar är ju alltid kul!
Dina bästa meriter: Topolino säsong 06-07 då vann jag slalom. USM 06-07
vann jag SL, SG DH, SC. 07-08 Senior SM: störtlopp 6.a, superkombination 5:a,
slalom 4:a. Europacup Trysil 3:e plats säsongen 08-09.
Ditt långsiktiga mål: Att någon gång få åkavärldscupen.
Dina idoler: Maria Pietilä Holmner.
Din familj: Mor, far och syster.
Dina övriga intressen: Träffa vännerna, tycker om att fota. Fotboll är väl alltid kul! Annars ägnas
mycket tid till fys på sommrarna.
E-post: emeliewikis@hotmail.com

Daniel Steding
Vad heter din klubb: Luleå Alpina Klubb
När började du med din idrott: 1995
Varför började du med din idrott: På grund av en frilufsintresserad familj.
Vad är det roligaste med din idrott: Det roligaste är nog farten, utveckla nya saker
och tävlandet.
Dina bästa meriter: 2:a plats FIS Gällivare GS, 3:e plats FIS Kiruna SL 1/4 ﬁnal
YJSM PSL.
Ditt långsiktiga mål: Att komma med i svenska landslaget.
Dina idoler: Benjamin Raich.
Din familj: Pappa Hans, mamma Ingegerd och storasyster Erica, som går årskurs två tillsammans
med mig på Gällivare Skidgymnasium.
Mina övriga intressen: Träna i allmänhet, wakeboard, vattenskidor, klättra
E-post: daniel.steding@telia.com

Carl Johan Öster
Vad heter din klubb: DIF Alpina.
När jag började med min idrott: Vid 7 års ålder.
Varför började du med din idrott: Jag har åkt skidor med min familj sen jag var 2
år och varit i vår stuga i fjällen.
Vad är det roligaste med din idrott: Att tävla och träffa kompisar.
Dina bästa meriter: Vintern 06/07, Vemdalsslalom 1:a, USM Kval 1:a, USM
ﬁnal SG 3:a, USM ﬁnal DH 5:a, MR Lindvallen SL 5:a, 1:a Maj trofén SL 2:
a, 1:a Maj parallell 1:a. Vintern 07/08 delvis skadad, YJSM slalom 3:a, FIS
Arvidsjaur SL 15:e. Vintern 08/09 FIS Åre GS 8:a, FIS Sundsvall SL 15:e.
Ditt långsiktiga mål: Att tävla i Världscupen.
Dina idoler: Ted Ligety, Jean Babtiste Grange.
Din familj: Mamma Anna-Karin, pappa Gunnar, storebror Carl-Filip som också tävlar alpint
Mina övriga intressen: Fotboll och kompisar.
E-post: cj.oster@swipnet.se

Carl Magnus Behm
Vad heter din klubb: Järfälla AK.
När började du med din idrott: 1998.
Varför började du med din idrott: För att det var roligt.
Vad är det roligaste med din idrott: Att tävla.
Dina bästa meriter: Jag har vunnit ﬂera stora tävlingar på ungdoms nivå.
Ditt långsiktiga mål: Att vara med i stora-OS och vinna.
Dina idoler: Ted Ligety.
Din familj: Mamma Anette, pappa Mikael, systrar Johanna och Julia.
Dina övriga intressen: Fotboll och vara med vänner.
E-post: carl.magnus.behm@telia.com

Joakim Lindgren
Vad heter din klubb: Huddinge SK Alpina förening
När jag började du med din idrott: Vid 6 års ålder.
Varför började du med din idrott: För att min familj åkte mycket skidor och min
äldre bror redan höll på med alpint.
Vad är det roligaste med din idrott: Allt. Träna, tävla, resa mycket, träffa mycket
folk.
Dina bästa meriter: USM-medaljer och att jag kom in på Malung
Skidgymnasium.
Ditt långsiktiga mål: Att åka Världscupen.
Dina idoler: Jean-Babtiste Grange, Bode Miller, Ted Ligety och Metallica.
Din familj: Pappa Pär, mamma Kristina och två bröder, Marcus och Michael.
Dina övriga intressen: Spela el-gitarr, musik och spela lite hockey.
E-post: jocke_lindgren@hotmail.com

Skidskytte
Ledare
Erik Gradin
Mobiltelefon: 070-3029980
E-post: erik.gradin@skidskytte.se

Johan Hagström
Mobiltelefon: 0703073751 / 0702112361
E-post: skidskytte@hotmail.com

Aktiva
Madeleine Norman
Vad heter din klubb: I21 IF
När började du med din idrott: 2002.
Varför började du med din idrott: Jag har åkt skidor hela livet. Vid 10 årsålder frågade
en vän till mig om jag ville följa med på en skidskytteträning och efter det blev jag fast.
Vad är det roligaste med din idrott: Att utöva den! Att få göra det jag verkligen gillar,
sen såklart att träffa olika människor och få åka på olika äventyr.
Dina bästa meriter: Trippelseger i ungdomslandskampen och ett gäng SM-medaljer.
Ditt långsiktiga mål: Att stå på pallen/ högst upp på ett VM eller OS.
Dina idoler: Björn Ferry och Charlotte Kalla.
Din familj: Far Sören, mor Ingrid, bröderna Henrik och Stefan, systrarna Veronica och Helena.
Dina övriga intressen: Umgås med nära och kära, fotboll, innebandy.
E-post: madeleinenorman518@hotmail.com

Anna Wikström
Vad heter din klubb: Mora Biathlon Klubb.
När började du med din idrott: Våren 2005.
Varför började du med din idrott: Min pappa har hållit på med skidskytte. Jag
testade hans gamla gevär och tyckte det var så roligt så jag ville fortsätta med det!
Vad är det roligaste med din idrott: Det är alla kompisar man får genom
skidskyttet. “Alla känner alla”, det är inga problem att börja prata med någon
man inte känner, utan man är som en stor familj. Tävlingar är förstås roligast, då
har man chans att träffa alla kompisar och man får även chans att visa vad man
kan, mäta sig med andra och ta ut sig fullständigt - vilken är den härligaste känslan som ﬁnns!
Dina bästa meriter: Säsongen 07/08: SM-guld och SM-brons. Två individuella brons på Ulandskampen. Vann 7 av 10 nationella tävlingar.
Ditt långsiktiga mål: Landslaget, OS 2014 och 2018.
Dina idoler: Magdalena Forsberg.
Din familj: Mamma Marie, pappa Pär, lillebror Erik och lillebror Daniel.
Dina övriga intressen: Umgås med kompisar och familjen, skriva (blogg t.ex), fotografera m.m.
E-post: misswikstroem@hotmail.com

Ingela Andersson
Vad heter din klubb: K4IF
När började du med din idrott: När jag var 10 år
Varför började du med din idrott: Jag höll redan på med skidor och så började
min lillebror med skidskytte. Jag följde med och provade och sedan fastnade jag.
Vad är det roligaste med din idrott: Att plåga sig själv till max för att sedan
få komma tillbaka efter passet och ha känslan av att just ha genomfört ett
kanonpass! Det är en underbar känsla och ett av de bästa ögonblicken som
skidskytt.
Mina bästa meriter: 1:a Totala SWE-CUP 07/08, 1 JSM-guld Jakstart 07/08, 1 JSM-silver Sprint 07/
08, 1 JSM-brons Distans 07/08, 25:e och 31:a plats på JVM 07/08, 2 SWE-CUP delsegrar 08/09, 1
JSM-brons Sprint 08/09, uttagen till att representera Sverige vid JVM och UOS 08/09.
Mitt långsiktiga mål: Att tillhöra världseliten inom skidskytte och vinna OS-Guld!
Mina idoler: Ole Einar Björndalen.
Min familj: Pappa Torbjörn, mamma Gun och lillebror Tim.
Mina övriga intressen: Längdskidor och kompisar.
E-post: ingelaandersson_@hotmail.com

Simon Hallström
Vad heter din klubb: Lima SGK och Idre SK.
När jag började med min idrott: Vid 14-15 års åldern.
Varför jag började med min idrott: Har alltid hållit på med sport, från början
var det mest längdåkining. Därefter steget över till även skidskyttet, som verkade
intressant och roligt då det innehåller ännu ett moment.
Vad är det roligaste med min idrott: Spänningen.
Mina bästa meriter: 3 USM-guld, 2 USM-silver, 1 JSM-brons
Mitt långsiktiga mål: Guld.
Mina idoler: Gunde Svan, Stefan Holm och Peter Forsberg.
Min familj: Mamma, pappa och en lillebror.
Mina övriga intressen: De mesta som har med sport att göra. Allt från skidor till golf och tennis!
E-post:s--hallstroom@hotmail.com

Anton Öqvist
Vad heter din klubb: Häverödals SK.
När började du med din idrott: Vintern 02-03.
Varför började du med din idrott: Jag höll på med en massa olika idrotter men
tyckte egentligen inte att någon av dem var speciellt kul. Eftersom jag gillade att
både åka skidor och skjuta kändes det självklart att testa, sen fastnade jag direkt.
Vad är det roligaste med din idrott: Känslan när man skjuter ﬂera stycken bredvid
varandra samtidigt i ett avgörande skede och man skjuter fullt.
Dina bästa meriter: Tvåa och sexa i U-landskamp Himankaa skidskytte. Fyra och
femma i skidskytte SM (distans) samt två silver i stafett. Två SM-guld i springskytte.
Ditt långsiktiga mål: Landslaget.
Dina idoler: Ole Einar Björndalen och Magdalena Forsberg.
Din familj: Mamma Kristina, pappa Nils-Gunnar, storasyster Johanna och lillebror Karl.
Dina övriga intressen: Spela gitarr och musik i största allmänhet, gärna tillsammans med mina vänner.
Annars gillar jag vatten och att dyka och snorkla samt att bara umgås med människor jag gillar.
E-post: anton_oqvist@hotmail.com

Daniel Gustavsson
Vad heter din klubb: Tullus SG.
När började du med din idrott: När jag var 13 år.
Varför började du med din idrott:
Vad är det roligaste med din idrott: När det går bra på tävlingarna.
Dina bästa meriter: SM-silver distans 07-08, ungdomslandskamp-silver distans 0607, ungdomslandskamp-brons 07-08.
Ditt långsiktiga mål: OS och VM.
Dina idoler: Ole Einar Björndalen.
Din familj: Mamma Maria, pappa Mats, lillasystrar Frida och Emma, lillebrorsor Mathias och Adam.
Dina övriga intressen: Jakt, ﬁske och vara med kompisar.
E-post: dannegustavsson193@hotmail.com

Konståkning
Ledare
Christina Helgesson
Mobiltelefon: 0706-915213
E-post: 5helgesson@telia.com

Aktiv
Joshi Helgesson
Vad heter din klubb:Tibro KK.
När började du med din idrott: När jag var 3år - 1996.
Varför började du med din idrott: Min mamma och min storasyster tog med mej
till ishallen. Sedan ﬁck jag många kompisar där.
Vad är det roligaste med din idrott: Att tävla och hoppa alla olika hopp.
Dina bästa meriter: 7:a på JVM 08, 1:a på JSM och JNM, 2:a Golden spin,
Zagreb som senior.
Ditt långsiktiga mål: Att vara med på OS och toppen på VM och EM.
Dina idoler: Mao Asada Daisuke Takahashi.
Din familj: Mamma Christina, pappa Lennart, storebror Lukas och storasyster Viktoria.
Dina övriga intressen: Vara med kompisar och spela fotboll.
E-post: joshihelgesson@live.se

Domare
Åsa Nordbeck
Mobiltelefon: 0730-5539485
E-post: asa.nordback@fyrishov.se

Egna anteckningar:

Sveriges Olympiska Kommitté
Olympiastadion, Soﬁatornet, 114 33 Stockholm
Tel: 08- 402 68 00 Fax: 08-402 68 18
E-post: info@sok.se
www.sok.se

