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Freestyle är grenen där staden möter berget. Där skejtare, våghalsar, 
och fria själar möts i en blandning av skidåkning och akrobatik. 
Så har det varit ända sedan sporten föddes på sjuttiotalet. 
Och så är det fortfarande.

FIA WERSÉN 
ÖSER FÖR FULLT!



DET UNGA LAGET 
ÄR PÅ GÅNG.
Svensk Freestyle står inför ett generationsskifte. Flera unga åkare är på 
gång och mängden talang i laget är oerhört stor. Tillsammans skapar 
åkarna en fantastisk stämning, vilket gör att de åker snabbare, hoppar 
större och har ett gäng nya trick med sig in i säsongen.

Även om huvudtränare Lasse Fahlén har större fokus på det svenska landslaget 
fortsätter samarbetet med det norska freestylelandslaget. Något som skapar stora 
fördelar för båda nationerna. 

– Vi får en större grupp både på dam- och herrsidan och det skapar direkt en 
fantastisk stämning. Åkarna hjälper varandra att höja nivån eftersom deras vilja 
att vinna automatiskt ökar när gruppen blir större. Då pressar de sig till nya nivåer, 
berättar huvudtränare Lasse Fahlén. 

Några unga åkare kommer satsa stort mot Junior-VM som förhoppningsvis blir 
på hemmaplan i Åre, men eftersom det är ett år utan ett stort mästerskap kommer 
laget fokusera mycket på att hitta rätt känsla i sina åk. 

– Att få huvudet att fungera är en väldigt stor del i vår sport. Det kommer vi jobba 
mycket med under säsongen, så att alla känner sig säkra när de står vid start och 
det verkligen gäller. De ska se hoppen som ett redskap snarare än ett hinder som 
står mellan dem och framgång .

Förutsättningarna att skapa ett framtidslag finns i den svenska truppen, och 
den stora fördelen med att ha ett ungt lag att jobba med är att det är formbart. 
Samtidigt kommer den unga åldern i landslaget skapa ännu större återväxt runt 
om i landet. 
Svensk Freestyle är ett landslag som är precis i början på något nytt. 
Ett generationsskifte med sikte på stora framgångar. En resa med freestyle spirit. 

Laget är bra. 
Ett av de mest positiva 
lag jag varit med om.”

- Lasse Fahlén, huvudtränare

FREESTYLE SPIRIT
INDIVIDUALISM
GENEROSITET
MOD
GLÄDJE 
OCH UPPSKATTANDE AV
ANDRAS PRESTATION.



I FIS organiseras Puckelpist tillsammans med 
Skicross, Slopestyle, Halfpipe och Arials in 
under samlingsnamnet Freestyle. Puckelpist 
är sporten som kombinerar fart, skidteknik 
och akrobatik under svårast tänkbara förhål-
landen. 

Tävlingsformen går ut på att så tekniskt rik-
tigt och snabbt som möjligt ta sig nedför en 
stupande brant backe täckt av stora pucklar 
och få sitt åk bedömt av en domarpanel. 

Topphastigheterna ligger på mellan 50 och 60 
kilometer i timmen. I den farten ska åkaren 
även utföra två hopp som på elitnivå ofta är 
volter eller multipla upprätta rotationer. 

I domarnas helhetsbedömning utgör hoppen 
20 procent, farten 20 procent och tekniken 
resterande 60 procent. Kriterier som svårig-
hetsgrad, höjd och utförande avgör hoppo-
ängen. Fartpoängen bestäms av tiden – ju 
snabbare tid desto högre poäng. 

Som tävlingsgren har puckelpist funnits i när-
mare 40 år men fick officiell OS-status under 
OS i Albertville 1992. Efter OS i Salt Lake City 
2002 förändrades reglerna och volter tilläts i 
hoppen. Detta har skapat helt nya förutsätt-
ningar för utvecklingen.

PUCKELPIST ÄR 
EN IDROTT MED
FREESTYLE SPIRIT.



Frida Lundblad
klubb: Gefle Freestyle
ålder: 18
bor: Gävle
familj: mamma, pappa och lillasyster
år i landslaget: detta är mitt första år i a-truppen
meriter: SM Guld 2015, 4:a i totala Europacupen 2015 
och 8:e plats i parallell på JVM 2015 
mål inför säsongen: jag ska åka snabbare och hoppa 
högre! Köra min första Världscup i Ruka, Finland och 
vara topp 3 både i Europacupen och på JVM
hur laddar du upp innan tävling? ser till att jag har 
gott om tid på starten, att jag är uppvärmd och
slappnar av. Visualiserar mitt åk och tar några djupa 
andetag
hur ser försäsongen ut? snöläger i Norge, Schweiz 
och Österrike. När jag inte är på snö blir det trampolin, 
kondition, styrketräning och vattenhopp eller big airbag

LANDSLAGET

Ludvig Fjällström
klubb: Åre SLK
ålder: 22
bor: Åre
familj: mor, far, en äldre och en yngre bror
år i landslaget: 5
meriter: JVM-Guld Singel 2013, JVM-Silver Parallell 
2013, OS-Final 2014, 8:e plats på Världscupen i Sierra 
Nevada 2013, fyra raka SM-Guld i Parallell, regerande 
svensk mästare i Singel och guld på Skandinaviska Mäs-
terskapen 2014 och 2015
mål inför säsongen: siktar mot topp 5 i Världscupen 
och top 16 i totala rankingen
hur laddar du upp innan tävling? Beror ofta på hur 
träningen har gått. Ibland gäller det bara att göra samma 
sak igen, ibland måste man tagga igång sig. Musik och 
tränaren kan hjälpa

Felix Elofsson
klubb: Landskrona Ski-Club
ålder: 20
bor: Malmö och Åre
familj: mamma Åse, pappa Mats, lillebror Oskar och 
flickvän Ida
år i landslaget: 1
meriter: 3:a totalt i Europacupen 2013, 2:a på Europa-
cupen i Airolo 2014 och 3:a i Parallell på SM 2013
mål inför säsongen: att köra hela Världscupen och ta 
mig till final i minst en deltävling
hur laddar du upp innan tävling? jag tycker om att 
vara själv, meditera och bygga upp ett totalt fokus och 
självförtroende för uppgiften
hur ser försäsongen ut? träningsläger i Alperna varvas 
med jobb, träning och annat kul i Malmö

Per Spett
klubb: Kiruna BK
ålder: 30
bor: Åre och Kiruna
familj: mamma, pappa, två bröder och flickvännen Anna
år i landslaget: 12
meriter: 4:e och 6:e plats på VM i Voss 2013
mål inför säsongen: det kommer vara en mellansä-
song för min del där jag ska hitta inspiration och energi. 
Eftersom det är en säsong utan VM och OS kommer jag 
inte satsa lika hårt, men några tävlingar blir det nog allt



Max Ottosson
klubb: Gefle Freestyle
ålder: 18
bor: Stockholm
familj: mamma, pappa, storasyster och en katt
år i landslaget: första året
meriter: 4:e plats som bäst på Europacuptävling 2015
hur laddar du upp innan tävling? 
andas djupt och går in i mig själv för att hitta fokus och 
lugnet jag behöver för att kunna prestera på topp
hur ser försäsongen ut? 
mycket puckelåkning i Zermatt

Walter Wallberg
klubb: Åre SLK
ålder: 15
bor: Björnänge
familj: mamma, pappa och ett syskon
år i landslaget: första året
meriter: startat i fem Europacuptävlingar och ett JSM
mål inför säsongen: att vinna Europacuptävling
hur laddar du upp innan tävling? 
tittar på puckelvideos
hur varvar du ner efter tävling?
fortsätter titta på puckelvideos
hur ser försäsongen ut? 
mycket vattenhopp, skidåkning och fysträning

David Deliv
klubb: Landskrona Ski-Club
ålder: 20
bor: Åre
familj: mamma, pappa och syster
år i landslaget: första året
meriter: 3:e plats på Europacupen i Krispl
mål inför säsongen: några pallplatser på Europacupen
hur laddar du upp innan tävling? 
kollar hur puckeln kan ha förändrats under tävlingens 
gång, gör några uppvärmningsövningar och går sedan 
igenom mitt tävlingsåk i huvudet
hur ser försäsongen ut? 
jag har fått tillfälle att finslipa många småsaker och även 
fått ett gäng helåk

Fredrik Sätherberg
klubb: Åre SLK
ålder: 21
bor: Åre
familj: far Uffe, mor Agneta, och syster Anna
år i landslaget: 5
meriter: parallell-silver på JVM, parallell-guld på NM 
2015 och 14:e plats på Världscupen i Lake Placid
mål inför säsongen: bli hel i min fot som skadades i 
september och komma tillbaka starkare
hur laddar du upp innan tävling? värmer upp krop-
pen så en inte blir förvånad mitt i puckeln av oväntade 
händelser, och håller min pigga energi uppe genom att 
skoja omkring och ibland lyssna på musik
hur varvar du ner efter tävling? går igenom åket för 
att se vad som blev dåligt, men också vad jag gjorde 
bra för att hålla humöret på topp till nästa tävling



Lasse Fahlén - Head Coach
ålder: 57
bor: Åre
familj: flickvän och 8-årig dotter
år som förbundskapten: 
andra året i Sverige nu, annars Sverige 1989-1994, 
Norge 1996-2006, USA som tränare 2006-2014
tränarmeriter: 
guld, silver och brons för Norge i OS, guld silver och två 
brons för USA i OS
åkarmeriter: 
två stycken 3:e platser i totala Världscupen 
hur är du som coach? 
äldre och erfaren
hur laddar du upp inför tävling? 
med en god natts sömn

Nisse Wersén
klubb: Åre SLK
ålder: 18
bor: Åre
familj: mamma Anna, pappa Klas, lillasyster Fia
år i landslaget: 3
meriter: 4:a på Europacupfinalen 2014 och yngst 
någonsin att ta en Världscuppoäng
mål inför säsongen: att bli frisk från utmattningssyn-
dromet samt ha kul på laggen
hur laddar du upp innan tävling? 
då tänker jag igenom vad jag ska göra
hur varvar du ner efter tävling?
jag reflekterar över vad jag åstadkommit och utefter det 
förbättrar jag min åkning 
hur ser försäsongen ut? 
i år har det bara varit rehabilitering

Isa Lundblad
klubb: Gefle Freestyle
ålder: 15
bor: Järpen
familj: mamma, pappa och storasyster
år i landslaget: första året
meriter: SM-Guld i Parallell 2015, 5:a i Parallell på 
Europacupen i Duved 2015
mål inför säsongen: att åka Europacupen
hur laddar du upp innan tävling? 
då försöker jag lyssna på musik
hur ser försäsongen ut? 
är på läger i Fonna i tre veckor, Zermatt i fyra veckor och 
i Kaprun i en vecka

Clara Månsson
klubb: Landskrona Ski-Club
ålder: 19
bor: Åre och Ängelholm
familj: mamma, pappa och två yngre systrar
år i landslaget: första året
mål inför säsongen: tävla i Europacupen med min nya 
bakåtvolt 
hur laddar du upp innan tävling? jag försöker vara 
glad och skratta mycket innan tävling så att jag fyller på 
med positiv energi. När själva åket närmar sig fokuserar 
jag på vad jag ska göra och hur jag ska klara av eventu-
ella svårigheter på bästa sätt. 
hur varvar du ner efter tävling? då brukar jag reflek-
tera över hur mina tävlingsåk gick gentemot mina mål, 
och i många fall äta saltlakrits



FREESTYLEKALENDERN

WORLD CUP
december 12 Ruka, FIN
januari 14 - 16 Lake Placid, USA
 23 Val St.Côme, CAN
 30 Calgary, CAN
februari  4 - 6 Deer Valley Resort, USA
 27 - 28 Tazawako, JAP
mars 5 Moskva, RUS

EUROPA CUP
januari 23 - 24 Albiez, FRA
 31 Châtel, FRA 
februari 1 Châtel, FRA
 6 - 7 Airolo, SUI
 12 - 13 Lackenhof, AUT
mars 2 - 3 Krasnoe Ozero, RUS
 5 - 8 Jyväskylä, FIN
 12 - 13 EC-final Åre, SWE

JUNIOR-VM
april 9 - 10 Åre, SWE

NORDISKA MÄSTERSKAPEN
april 16 - 17 Taivalvaara, FIN 

NORDISKA CUPEN
januari 16 - 17 Åre, SWE
februari 13 - 14  Myrkdalen, NOR 
mars 4 - 5 Jyväskylä, FIN

Tävlingsdatum kan komma att ändras med kort varsel.

KONTAKT

Head Coach
Lasse Fahlén
lasse.fahlen@skidor.com

Sportchef
Anders Olofsson
anders.olofsson@skidor.com
070 - 665 23 06

Marknad och media
Pär-Magnus Kikajon
par-magnus.kikajon@skidor.com
073 - 026 16 92

Presskontakt och pressbilder
Alexander Olofsson
alexander.olofsson@skidor.com
073 - 029 88 10

Erik Danielsson
erik.danielsson@skidor.com
073 - 029 28 82

Postadress
Svenska Skidförbundet Freestyle
Nationalarenan
813 14 Åre

Sociala medier
instagram @skiteamswedenfreestyle
twitter @mogul_team
facebook.com/swedishfreestyleteam

Puckelpist online
Svenska skidförbundet Freestyle
www.skidor.com/Grenar/Freestyle/

Filmklipp från de bästa världscupåken
www.fisfreestyle.com

Puckelbloggen 
bloggar.akaskidor.se/puckelbloggen/
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