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Åre arrangerar junior-VM i puckelpist
Det är nu klart att Åre får arrangera Junior-VM 2016 i puckelpist. Något som går helt i linje med svenska puckellandslagets
satsning inför kommande säsong.

Under FIS höstmöte beslutades det att Åre ska stå som arrangör för junior-VM kommande säsong. Mästerskapen genomförs den 9–10 april
och är den största internationella puckeltävlingen på svensk mark sedan världscupstävlingen i Åre 2013.

Kvalificerade puckelåkare upp till 19 års ålder kommer slåss om medaljer. Beslutet gladde speciellt Walter Wallberg, 15-år från Åre, som är en
av det svenska lagets toppåkare.

– Det är skitkul! Ett av mina stora mål den här säsongen har varit att ta medalj på JVM, och det är så klart extra kul att kunna göra det
på hemmaplan, berättar Walter.

Det svenska puckellandslaget har inför denna säsongen satsat mycket på att bygga upp en ung, stark och stabilt presterande trupp i både
Europa- och Världscupen. Ett JVM på hemmaplan stärker satsningen enligt sportchef Anders Olofsson.

– Vi har verkligen stor chans att ta medalj på hemmaplan. Vi har en bra ungdomsverksamhet i Sverige och att få möjlighet att anordna ett stort
internationellt mästerskap kommer hjälpa oss på vägen till att bli världens bästa i puckelpist.

 Han tror också att ett världsmästerskap i Sverige kommer öka intresset för puckelpist i hela landet.

– Jag tror att detta kan få svenska medier att åter igen få upp ögonen för puckelpist. Det är en relativt liten sport, men samtidig en fantastisk
publiksport. Med stora svenska medaljhopp och många unga världsåkare på plats, som utövar den intressantaste formen av utförsåkning,
kommer det vara svårt att inte haka på.

Just nu är det svenska puckellandslaget på träningsläger i Kaprun, Österrike, för att finslipa formen innan världscuppremiären i finska Ruka
den 12 december. I Kaprun har det samtidigt genomförts en FIS-tävling där två svenska åkare placerade sig topp-tio. Under lördagens
tävlingar kom Walter Wallberg på en 6:e plats och Felix Elofsson en 8:e plats och under söndagens tävling åkte Felix Elofsson till sig en 7:e
plats och blev därmed bäste svensk. 
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