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Sexton åkare i puckel, slopestyle och 
skicross till freestyle-VM 

Sverige skickar 16 åkare till freestyle-VM i norska Voss. Många av åkarna är 

debutanter men chansen till medaljer räknas som utmärkta i flera grenar. 

 

FIS Freestyle World Ski Championship arrangeras i norska Voss och Oslo 5–10 mars och 

innefattar fem grenar: skicross, halfpipe, slopestyle, aerials och puckelpist. Sverige 

kommer att ha åkare representerade i puckel, skicross och slopestyle och totalt kommer 

över 320 aktiva från fler än 35 länder att göra upp om medaljerna. 

 

För de blågula åkarna är puckelpist först ut där fyra av sex åkare gör debut i 

seniormästerskap. Ludvig Fjällström, Åre, har med sina två topp 10-placeringar i årets 

världscup och ett JVM-silver från ifjol, lyckats bäst så långt. 

– Det är otroligt kul att ta steget upp och köra VM. Det var ett av mina stora mål för den 

här säsongen och nu är målet att jag skall göra jobbet och sätta mina åk på tävlingarna. 

Då vet jag kan ta en bra placering och vara nöjd med min insats, säger Ludvig. 

  

För veteranen Per Spett är det femte gången han kör ett VM. Efter en åttondeplats i sista 

världscupen innan VM siktar Per högt: 

– Jag siktar så klart på pallen. Jag har kapacitet för det och stämmer allt så har jag minst 

en medalj efter VM, säger Per. 

 

Även för förbundskaptenen Tomas Carlqvist är det VM-debut. Tomas har dock coachat 

lagets åkare länge, några från det att de var i 10-årsåldern och genom hela deras karriär 

på elitnivå. 

– Det här är ett framtidslag. Vår målsättning är åkarna ska prestera på högsta nivå och 

lyckas vi få en medalj kommer vi vara mycket nöjda, säger Tomas Carlqvist. 

 

Åkare till VM i Voss, puckel:  

Per Spett, Kiruna BK 

Adam Gummesson, ÖFS Freestyle  

Ludvig Fjällström, Åre SLK 

Jens Lauritz, Åre SLK 

Veronica Carlqvist, Åre SLK 

Julia Nilsson, Luleå Freestyle 

 

Slopestyle avgörs 8–9 mars och Sverige skickar ett starkt team till Voss.  

Emma Dahlström, 20 år från Torsby är tillbaka efter en rad skador som stört under 

säsongen. Emma slutade precis utanför pallen på plats fyra vid senaste 

världscuptävlingen. 
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Niklas Eriksson, 23 år från Åre är etablerad på freeskiingscenen och behärskar några av 

de svåraste tricken. Han har en elfteplats från sin hittills enda världscuptävling och har 

stor potential att nå en topplacering. 

 

Henrik Harlaut, 21 år från Åre har varit på pallen i alla årets tävlingar och tog dubbla 

medaljer i X-Games senast. Henrik räknas som världens just nu hetaste freeskier. 

 

Jesper Tjäder, 18 år från Östersund har tagit flera kliv mot världseliten det senaste året. 

Andraplatsen i NZ Open är bästa resultatet hittills. 

 

Oscar Wester, 17 år från Täby har tränat på hemmaplan och valt att tävla sparsamt. 

Oscar är en stor talang som slog till med en fjärdeplats på världscupen i Schweiz. 

 

Laget kommer vara i Norge den 5–10 mars. Kvalet avgörs den 8 och finalen den 9. 

– Under säsongen har teamet svetsats samman och vi ser med tillförsikt fram mot VM i 

Norge. Det är årets viktigaste tävling men man ska veta att vi helt saknar 

mästerskapsrutin. Freeskiing är nytt för året i skidförbundets regi så vi är ödmjuka och har 

mycket att lära. Lyckligtvis åker vi dit tillsammans med puckel och skicross som har mer 

erfarenhet. De hjälper oss också med viktiga funktioner som fysiolog, läkare och 

skidtekniker på plats så jag känner att vi kommer väl rustade och mycket taggade till VM. 

Alla ska vara medvetna om att Sveriges slopestyleåkare tillhör världseliten och alla i laget 

har potential att blanda sig i toppstriden om allt stämmer, säger sportchefen i slopestyle 

Anders Norin 

 

Åkare till VM i Voss, slopestyle: 

Emma Dahlström, Hovfjället skid & snowboardklubb 

Niklas Eriksson, Åre SLK 

Henrik Harlaut, Åre SLK 

Jesper Tjäder, Östersund FSF 

Oscar Wester, Freestyleskidåkarnas förening 

 

Freestyle-VM avslutas med skicross 10 mars och även där ställer Sverige upp med ett 

ungt lag. Victor Öhling Norberg, som förra veckan vann olympiska genrepet i Sotji, 

kommer till Voss som det största svenska medaljhoppet. 

 

Victor gör debut i VM-sammanhang. Han var på plats för att köra i Deer Valley 2011 men 

bröt benet på träningen inför tävlingen. 

– Det ska bli grymt kul att äntligen få göra den där starten nu, jag kommer till VM med 

gott självförtroende och höga förväntningar, säger Victor Öhling Norberg.  

 

Veteranen Lars Lewén, som kämpat med sin åkning under säsongen, kommer för första 

gången till ett VM utan att tillhöra medaljfavoriterna: 

– Jag har slitit hårt under vintern men jag vet att jag har kapacitet att visa ungtupparna 

vart skåpet skall stå om jag hittar rätt laddning, jag kommer sälja mig mycket dyrt och 

detta kommer tillsammans med världscuptävlingarna i Åre att bli årets höjdpunkt för mig, 

säger Lars. 

 

Tre juniorer Viktor Andersson, 21, John Eklund 20 och Sandra Näslund, 16, gör Victor 

och Lars sällskap till Voss. 

– De här tre har alla förtjänat sina platser och visat att de kan konkurrera om topp-åtta-

positioner på världscuptävlingar så det skall bli skitkul att se vad de kan åstadkomma när 

temperaturen stiger ytterligare, säger tränaren John Lindh. 
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Svenska skicrosslaget anländer till Voss den 5 mars och tävlar 9–10 mars. Efter Voss 

fortsätter laget direkt till Åre för två världscuptävlingar på hemmatävling. 

 

Åkare till VM i Voss, skicross 

Victor Öhling Norberg, Funäsdalens SLK 

Lars Lewén, Stockholm Skicross Klubb 

Sandra Näslund, Kramfors Alpina 

Viktor Andersson, Vemdalens IF 

John Eklund, Vännäs AK 

 

Tävlingsschema freestyle-VM 

5/3 Halfpipe, Oslo 

6/3  Singelpuckelpist, Voss 

7/3  Aerials, Voss 

8/3  Parallellpuckelpist, Voss 

9/3  Slopestyle, Voss 

10/3  Ski Cross, Voss 

 

För mer information kontakta:  

Tomas Carlqvist, förbundskapten tfn 072-3066323 

Tommy Eliasson, sportschef/förbundskapten skicross, tfn 073 180 83 94 

Anders Norin, sportchef slopestyle, tfn 070 559 31 01 


