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15 svenskar startar i Levis världscupslalom
Det blir ett gediget startfält svenska dam- och herrlaget ställer upp med i världscupens slalompremiär i finska Levi. Nio damer och sex herrar
kommer att finnas på plats och målsättningen är högt ställd.

- När vi talar om slalomdisciplinen är målsättningen att alltid ha någon på prispallen, vi håller den klassen och har så bra lag både på dam- och
herrsidan, säger sportchef Anders Sundqvist.

I dagsläget ligger svenskarna och förbereder sig inför tävlingarna i Kåbdablis. Utmärkta förhållanden, där temperaturen under morgonen låg
på minus 15 grader och en klarblå himmel och skimrande gul sol hälsade åkarna välkomna till ännu ett träningspass.

- Vi har haft bra träning sedan vi kom till Sverige. Damerna var i Gällivare förra veckan och det var också alldeles utmärkt, säger Sundqvist.

Helgen bjuder alltså på två tävlingar, årets första slalom i världscupen. På lördags kör damerna och sedan är det herrarnas tur under söndag.

I den svenska damtruppen är det inga större överraskningar, nio åkare kommer till start och noterbart är att Ylva Stålnacke gör sin
världscupdebut. Lisa Blomqvist gör WC-debut i slalom, men hon har tidigare en start i super-G i världscupen.

På herrsidan startar 6 svenskar, där Anton Lahdenperä och Per Saxvall har tagit 5:e och &.e platsen bakom träningsgrupp 1-åkarna.

Damlaget i Levi: Frida Hansdotter, Norbergs SLK, Maria Pietilä-Holmner UHSK Umeå, Nathalie Eklund Leksands SLK, Anna Swenn Larsson
Rättviks SLK, Emelie Wikström IFK Sävsjö, Magdalena Fjällström Tärna IK Fjällvinden, Charlotta Säfvenberg UHSK Umeå SK, Lisa Blomqvist
UHSK Umeå SK, Ylva Stålnacke Kiruna BK.

Herrlaget i Levi: André Myhrer Bergsjö Hassela Alpina, Mattias Hargin Huddinge SK, Markus Larsson Karlstads SLK, Axel Bäck Saltsjöbadens
SLK, Per Saxvall IFK Borlänge Alpina, Anton Lahdenperä, Gällivare SK.

Pressträff med svenska dam- och herrlaget: fredag 15/11 klockan 16.00 på Sokos Hotel, tel: +358 16 3215 500 (damlaget bor på det
hotellet)

Herrlaget bor på hotell Spa hotel Levitunturi, tel: +358 16 646 301

Kontakt: Peter Albertsson, mediakordinator +46 70 3970092

Anders Sundqvist, sportchef +46 70 5592007

Damer: Christian Thoma, +46 676 7011120 (11/11-13/11), därefter Fredrik Steinwall, +46 70 6747318.

Herrar: Rudi Soulard, +46 70 6501606
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